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MANAGEMENTSAMENVATTING

Meetbaar Beter
Meetbaar Beter is een project van de hartcentra van het Catharina  
Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis, in samenwerking met  
The Decision Group. De selectie van centra op basis van proces en 
structuur-indicatoren zoals die dreigt te ontwikkelen binnen de  
Nederlandse gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld bij de selectie 
van THI-centra in 2010, is de directe aanleiding voor het project 
Meetbaar Beter. Om continu en gericht de kwaliteit van zorg, en 
daarmee de toegevoegde waarde voor de patiënt, te kunnen ver-
beteren zijn uitkomstindicatoren onontbeerlijk.
Binnen het project Meetbaar Beter is op wetenschappelijk ver-
antwoorde wijze een selectie gemaakt van uitkomst-indicatoren 
voor de grootste patiëntgroepen van hartcentra. Beide hartcentra 
maken binnen het project Meetbaar Beter de stap naar transparan-
te rapportage van de resultaten van zorg aan de hand van de vast-
gestelde set uitkomstindicatoren. Zowel de kwaliteit van zorg als 
de daarin doorgevoerde verbeteringen worden daardoor transpa-
rant voor patiënten, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden.

Achtergrond
Maatschappelijke vraagstukken als de betaalbaarheid van de ge-
zondheidszorg in Nederland, een steeds transparanter wordende 
maatschappij, een economische recessie en de individualisering 
van de samenleving vragen binnen de Nederlandse gezondheids-
zorg nieuwe  oplossingsstrategieën. Het gedachtegoed achter het 
project Meetbaar Beter is gebaseerd op theoriën van Prof. M. Por-
ter van de Harvard Business School in Boston. Het maximaliseren 
van de toegevoegde waarde voor de patiënt per besteedde euro 
staat daarbij centraal. Door te sturen op de meest relevante uit-
komstmaten voor de patiënt wordt het gericht maximaliseren van 
de toegevoegde waarde voor de patiënt mogelijk.

Doelstellingen
De primaire doelstellingen van Meetbaar Beter zijn gelegen in kwa-
liteitsverbetering binnen de centra en transparantie. De doelstel-
lingen van Meetbaar Beter zijn:
- Vormgeven van een kwaliteitssysteem gebaseerd op de  

belangrijkste uitkomstindicatoren voor patiënten van de  
betrokken hartcentra

- Creëren van transparantie ten aanzien van de zorgresultaten 
van de betrokken hartcentra aan de hand van deze uitkomst-
indicatoren.

De binnen Meetbaar Beter ontwikkelde indicatorenset creëert de 
mogelijkheid om beslissingen te nemen in de kwaliteitsverbetering 
van de zorg op basis van inzicht in de resultaten van zorg.

Resultaten
Voor patiënten met coronairlijden of boezemfibrilleren zijn ver-
bonden aan verschillende behandelmogelijkheden stappen gezet 
binnen het project Meetbaar Beter. Voor patiënten met coronair-
lijden die behandeld worden door middel van een PCI (dotter) of 
CABG (bypass chirurgie) zijn de indicatoren en initiële condities 
gevalideerd en zijn data retrospectief verzameld. Een primeur is de 
transparante rapportage van de resultaten van de hartcentra van 
het Catharina Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis. Voor beide 
centra bieden de beschikbare data aanleiding tot verdiepende ana-
lyses en het starten van verbetertrajecten.

Vergelijkbaarheid
Hoewel de verleiding voor menigeen groot zal zijn, is het nadruk-
kelijk niet de doelstelling van Meetbaar Beter om hartcentra te 
vergelijken. Het vergelijken van ruwe uitkomsten is per definitie 
niet zinvol omdat niet gecorrigeerd is voor de zorgzwaarte van 
de patiëntenpopulatie. De correctie voor zorgzwaarte zal door de 
verbetering van kwaliteit en volledigheid van de datacollectie beter 
mogelijk worden. De getoonde resultaten dienen dan ook met 
enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.
Wanneer binnen de beschikbare dataset de uitkomsten gecorri-
geerd worden voor de zorgzwaarte van de patiëntenpopulatie, is de 
conclusie voor de patiëntgroepen met coronairlijden die behandeld 
wordt door middel van een PCI of een CABG dat de resultaten van 
de hartcentra van het Catharina Ziekenhuis en het St. Antonius 
Ziekenhuis niet significant van elkaar verschillen. De geobser-
veerde verschillen in gecorrigeerde uitkomsten op basis van de 
beschikbare dataset dienen gezien te worden als behorend binnen 
de natuurlijke variatie. Waar mogelijk zijn de resultaten vergeleken 
met internationale registraties en studies. Beide centra presteren 
op deze facetten internationaal op uitstekend niveau.

Methodologie
Om tot een compacte en hanteerbare set van uitkomstindicatoren 
te komen is binnen het project Meetbaar Beter gebruik gemaakt 
van een door the Decision Group ontwikkelde methodiek. Naast de 
interne validiteit gebaseerd op de binnen de projectteams aanwe-
zige medische expertise, is de externe validateit gebaseerd op the 
International Academic Advisory Council een essentieel element 
in de methodologie. Onafhankelijke, vooraanstaande medische en 
methodologische experts hebben de diverse stappen van de pro-
jectteams gevalideerd. 
Stakeholders als zorgverzekeraars en de patiëntenorganisatie Hart 
en Vaatgroep zijn intensief bij de totstandkoming van de indicato-
rensets betrokken.

Toekomstperspectief
Het project Meetbaar Beter zal zich de komende periode door-
ontwikkelen. Voor diverse patiëntgroepen van hartcentra zullen 
uitkomstindicatoren geselecteerd worden. Voor steeds meer 
patiëntengroepen wordt het daardoor mogelijk om de kwaliteit 
van zorg verder te verbeteren door te sturen op de uitkomsten. Dat 
meerdere hartcentra hebben aangegeven sterke interesse te heb-
ben om deel te nemen aan de verdere ontwikkeling van Meetbaar 
Beter is daarbij een prachtige ontwikkeling die het kwaliteitseffect 
voor de Nederlandse patiënt enorm kan versterken.
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Meetbaar Beter is een initiatief van de hartcentra van het Catharina 
Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis, in samenwerking met 
The Decision Group. Het project Meetbaar Beter is in 2011 gestart 
vanuit het geloof dat de kwaliteit van zorg in beide hartcentra goed 
is, de ambitie om dit ook te laten zien en de zorg waar mogelijk nog 
verder te verbeteren. 

Maximale toegevoegde waarde voor de patiënt
Beide centra behoren tot de grootste hartcentra van Nederland en 
hebben een hoog ambitieniveau op het gebied van wetenschap, 
research en innovatie, opleiding en kwaliteit van zorg. Deze terrei-
nen dragen samen bij aan het creëren van maximale toegevoegde 
waarde voor de patiënt in breed perspectief, van overleving tot 
bijvoorbeeld klachtenreductie, welbevinden of snelheid van werk-
hervatting. De maximale toegevoegde waarde voor de patiënt is 
ook de drijfveer achter het project Meetbaar Beter. Door inzicht 
te verkrijgen in de resultaten van de geleverde zorg ontstaan mo-
gelijkheden om die zorg verder te verbeteren. De toegevoegde 
waarde voor de patiënt neemt daardoor toe, zowel op korte als 
lange termijn. Internationale voorbeelden, zoals Cleveland Clinic en 
Swedeheart, tonen aan dat kwaliteitsmanagement gebaseerd op 
uitkomstindicatoren zeer succesvol kan zijn. 

Doelstellingen
Concreet zijn de doelstellingen van Meetbaar Beter:
- Vormgeven van een kwaliteitssysteem gebaseerd op de  

belangrijkste uitkomstindicatoren voor patiënten van de  
betrokken hartcentra

- Creëren van transparantie ten aanzien van de zorgresultaten  
van de betrokken hartcentra aan de hand van deze uitkomst-
indicatoren.

Het project is daarbij een middel om de ambitie van de beide hart-
centra te realiseren: het bieden van de aantoonbaar best mogelijke 
zorg voor patiënten. De resultaten van het project zullen instru-
menteel zijn bij het nemen van besluiten ten aanzien van de ver-
betering van zorg en bij het vorm- en inhoud geven aan de dialoog 
met verzekeraars en andere belanghebbenden over de kwaliteit 
van zorg.

Het inzicht van uitkomstindicatoren
Het afgelopen decennium is veel energie geïnvesteerd in het 
protocolliseren van zorgprocessen en de externe verantwoording 
van zorgaanbieders op basis van proces- en structuurindicatoren. 
Een positieve ontwikkeling, die de Nederlandse gezondheidszorg 
zeker kwalitatief heeft verbeterd. Deze manier van denken biedt 

echter geen toereikend antwoord op de actuele zorgvraagstukken 
die voorliggen. Nieuwe ontwikkelmogelijkheden ontstaan wan-
neer het besturingsmodel van de gezondheidszorg wordt ingericht 
vanuit de toegevoegde waarde die per geïnvesteerde euro wordt 
geleverd. Om de toegevoegde waarde voor patiënten te kun-
nen beoordelen, is het van belang om vast te stellen hoe deze te 
meten is. Uitkomstindicatoren zijn daarbij van essentieel belang. 
Het inzichtelijk maken van de resultaten van zorg aan de hand van 
uitkomstindicatoren opent nieuwe mogelijkheden. Op basis van dit 
inzicht kunnen processen en organisatiestructuren worden bijge-
stuurd om de resultaten steeds verder te verbeteren. 

Maatschappelijke context
De Nederlandse gezondheidszorg staat voor zware opgaven. Een 
vergrijzende bevolking, uitbreiding van behandelmogelijkheden 
door onder andere technologische innovaties, een steeds mondi-
ger wordende patiënt en een dreigende schaarste aan personeel 
in de zorg. Vraagstukken waarop de ontwikkeling van de gezond-
heidszorg de afgelopen jaren niet het passende antwoord kon 
bieden. Een andere manier van kijken, innoveren en evolueren is 
noodzakelijk.
Tegen de achtergrond van deze maatschappelijke vraagstukken ten 
aanzien van de betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Neder-
land, een steeds transparanter wordende maatschappij, een eco-
nomische recessie en de individualisering van de samenleving zien 
we in de Nederlandse gezondheidszorg diverse ontwikkelingen die 
de tijd rijp maken voor een project als Meetbaar Beter. 

Meetbaar Beter: uitkomstindicatoren en initiële condities
De kern van het project Meetbaar Beter is de zorgvuldigheid waar-
mee op methodologisch verantwoorde wijze een selectie is ge-
maakt van de belangrijkste uitkomstindicatoren voor de grootste 
patiëntgroepen van hartcentra. Tevens is op methodologisch ver-
antwoorde wijze een selectie gemaakt van de belangrijkste initiële 
condities van de patiënt. Door in de analyse rekening te houden 
met deze initiële condities wordt het inzicht in de resultaten ver-
groot en besluitvorming in de verbetercyclus gefaciliteerd.

Internationale adviesraad en klankbordgroep
De Academic Council (figuur 1) is een internationale adviesraad be-
staande uit vier methodologische experts en zes medische experts 
van internationale allure. Zij staan samen garant voor de metho-
dologische en medische kwaliteit van het project. Het proces van 
ontwikkeling van uitkomstindicatoren is transparant vormgegeven. 
Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de patiëntenver-
eniging Hart & Vaatgroep, zorgverzekeraars VGZ, CZ, Achmea, IGZ, 

INLEIDING

Figuur 1: Academic Council Meetbaar Beter
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Ministerie van VWS, RvZ en de Tweede Kamer hebben het project 
van dichtbij gevolgd en staan garant voor een breed georiënteerd 
advies en aansluiting van de resultaten van Meetbaar Beter bij de 
strategie van belangrijkste doelgroepen: patiënten en verzekerden.

De eerste resultaten
Dit boek bevat de resultaten van de eerste stappen die zijn gezet 
in het kwaliteitssysteem Meetbaar Beter. Voor verschillende medi-
sche condities zijn uitkomstindicatoren geselecteerd en is de vorm 
waarin gerapporteerd wordt bepaald. De eerste stappen zijn gezet 
op het gebied van de dataverzameling. Op onderdelen zal de be-
trouwbaarheid van de beschikbare gegevens voor verbetering vat-
baar zijn. De beide centra hebben besloten om de nu beschikbare 
resultaten publiek te maken zodat de informatie beschikbaar komt 
voor belanghebbenden en het proces van verbetering binnen de 
betrokken centra een extra impuls krijgt. In het volgende hoofdstuk 
wordt eerst de methodologie uiteengezet, waarna de resultaten 
van het project voor patiënten met coronairlijden en boezemfibril-
leren worden gepresenteerd. 

Toekomstperspectief
Doelstelling voor de komende jaren is dat Meetbaar Beter zal leiden 
tot meerdere nieuwe initiatieven en ontwikkelingen om de zorg te 
verbeteren. Ten eerste, en het meest belangrijk, zullen de betrok-
ken centra op basis van de gepresenteerde inzichten de bestaande 
zorg verder verbeteren. In een volgende versie van het Meetbaar 
Beter Boek zullen de doorgevoerde verbeteringen geschetst 
worden. Ten tweede zullen de resultaten van Meetbaar Beter naar 
verwachting een rol van belang gaan spelen in diverse gesprekken, 
bijvoorbeeld tussen verzekeraars en ziekenhuis. Ten derde zullen 
een aantal andere Nederlandse hartcentra naar verwachting aan 
de hand van dezelfde indicatorenset gaan rapporteren. Gezamen-
lijk zal deze groep hartcentra de komende periode werken aan 
het vaststellen van de meest relevante uitkomstindicatoren voor 
andere patiëntgroepen binnen de cardiologie. Tot slot zal door het 
prospectief inrichten van datacollectie de kwaliteit van de rappor-
tage doorontwikkelen (bijlage 1). De combinatie van bovenstaande 
factoren zal leiden tot meer mogelijkheden voor statistische ana-
lyses, waardoor resultaten van centra onderling beter vergeleken 
kunnen worden met als doel om van elkaar te leren.
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1.1   Besluitvorming en dialoog
Uitkomstindicatoren zijn indicatoren die het resultaat van zorg  
inzichtelijk maken. Het selecteren en definiëren van uitkomstindi-
catoren vergt een andere aanpak dan de meeste instrumenten die 
de laatste jaren in de zorg, nationaal en internationaal, zijn ontstaan 
of opgelegd. Besluiten die genomen worden om te komen tot  
verbetering van kwaliteit van zorg moeten ondersteund worden 
door indicatoren waarmee gewerkt wordt. Drie perspectieven ten 
aanzien van indicatoren zijn bij deze besluitvorming van belang:  

1. Indicatoren dienen besluitvorming en de dialoog over resulta-
ten van zorg te ondersteunen.

 Veelal worden proces- en structuurindicatoren gerapporteerd. 
Deze zijn vaak niet gerelateerd aan het eindresultaat van zorg. 
Daardoor kunnen zij geen goede rol spelen bij besluitvorming,  
bijvoorbeeld ten aanzien van de te organiseren acties om de  
resultaten van zorg te verbeteren. Noch faciliteren zij optimaal  
de dialoog over kwaliteit van zorg, zoals die bijvoorbeeld tussen 
medici en verzekeraars gevoerd zou moeten worden. 

2. De indicatorenset dient beperkt en werkbaar te zijn. 
 Vaak worden teveel indicatoren gemeten en gerapporteerd. 

Veel van de indicatoren geven beperkt inzicht in de kwaliteit 
van zorg, of zijn irrelevant voor patiënten of andere belangheb-
benden. 

3. De verzamelbaarheid van data is van belang, niet de beschik-
baarheid. Vaak speelt databeschikbaarheid een leidende rol. 
Keuzes worden troebel wanneer deze op basis van uit het verle-
den (toevallig) beschikbare data worden gemaakt. 

Om tot een compacte set uitkomstindicatoren te komen, is binnen 
Meetbaar Beter gebruikgemaakt van The Decision Group metho-
dologie. Deze methodologie maakt gebruik van het gedachtegoed 
Value Based Healthcare (VBHC). VBHC is op de Harvard Business 
School in Boston ontwikkeld en heeft haar sporen inmiddels ver-
diend in vooraanstaande medische centra wereldwijd, waaronder 
de Cleveland Clinic, UCLA Medical Center, Joslin Diabetes Center, 
MD Andersen Cancer Center, Children’s Hospital of Philadelphia en 
de Schön Klinik. Het VBHC-gedachtegoed is gepubliceerd door prof. 
Porter en prof. Teisberg, onder meer in het artikel ‘What is Value in 
Healthcare’ in The New England Journal of Medicine (2). De kern 
van VBHC is het creëren van waarde voor de patiënt (patient value). 
De waarde voor de patiënt wordt bepaald door de mate van ge-
zondheidswinst te delen door de werkelijke kosten van zorg. Zon-
der inzicht in de eindresultaten en de kosten van zorg, is het nemen 
van beslissingen over die zorg onmogelijk. Alleen op basis van deze 
inzichten kunnen actuele vraagstukken rond kwaliteit, concentratie 
en spreiding, vergoedingen en bekostiging, praktijkvariatie, risico-
management, vrije keuze, patiëntveiligheid en volumenormen op 
verantwoorde wijze worden beantwoord. Het selecteren en defini-
eren van uitkomstindicatoren om het resultaat van zorg inzichtelijk 
te maken, is de eerste en essentiële stap. Om tot vaststelling van de 
belangrijkste uitkomstindicatoren te komen doorloopt een team 
van medisch specialisten en kwaliteitsmanagers de diverse fases 
van de methologie.

1.2  De medische conditie
Binnen Meetbaar Beter geldt de medische conditie of aandoening 
als uitgangspunt voor het bepalen van uitkomsten van zorg. Traditi-
oneel zijn de grenzen van de afdeling, resultaatverantwoordelijke

 eenheid, behandeling of zorginstelling, bepalend voor de keuze 
van indicatoren en maatstaven. Een focus op de waarde voor de 
patiënt vraagt om een benadering vanuit het oogpunt van de 
patiënt met zijn medische conditie(s). Uitkomstindicatoren zijn 
verschillend voor verschillende medische condities. Resultaten van 
zorg worden immers zowel beïnvloed door de interventie van een 
medisch specialist, de zorg op een afdeling en activiteiten die bin-
nen het ziekenhuis plaatsvinden, als door de medische conditie van 
de patiënt voorafgaand aan de behandeling.

1.3  De waardeketen
Het in beeld brengen van de waardeketen voor de geselecteerde 
medische conditie is een essentiële stap in de methodologie. De 
waardeketen bevat alle activiteiten in het zorgproces die waarde 
bieden aan de patiënt. De waardeketen (Care Delivery Value Chain) 
vervult de verbindende rol tussen de patiëntbehoeften en uit-
komstindicatoren (2). De waardeketen (bijlage 2) geeft aan welke 
activiteiten kritisch zijn in het vervullen van patiëntbehoeften, om 
vervolgens voor de patiënt relevante, medische uitkomstindicato-
ren te identificeren. 

1.4  Identificeren complete set uitkomstindicatoren
Een zo compleet mogelijk overzicht van relevante uitkomstin-
dicatoren voor de betreffende behandeling van een medische 
conditie vormt de basis voor het selectieproces van indicatoren. 
Voor alle activiteiten in de waardeketen wordt bepaald wat de 
hieraan gekoppelde uitkomsten en uitkomstindicatoren zijn. In 
aanvulling wordt als input gebruik gemaakt van uitkomstindica-
toren uit de wetenschappelijke literatuur, recente studies en trials, 
best practices in ziekenhuizen wereldwijd en ontwikkelingen bij 
onder meer WHO, National Quality Forum, National Health Service 
en andere instituten. Voortbouwen op de ervaringen van anderen 
geldt daarbij als leidraad. Indicatoren worden vervolgens op drie 
niveaus ingedeeld volgens de uitkomsten-hiërarchie uit het VBHC-
gedachtegoed (Figuur 2). Het eerste niveau is overleving en omvat 
ook het succes van de behandeling, het tweede niveau betreft het 
proces van herstel en eventuele complicaties. Het derde niveau 
omvat ‘sustainability’ ofwel het behoud van de uitkomst en weg-
blijven van klachten en symptomen op lange termijn. Om een goed 
inzicht te bieden in de kwaliteit van zorg zijn alle drie de niveaus 
van belang. Het streven is dan ook op alle drie de niveaus uitkom-
stindicatoren te identificeren. 

Figuur 2: Uitkomstindicatoren hiërarchie; voorbeeld van borstkanker (Por-

ter, M.E. 2012)

1 METHODOLOGIE MEETBAAR BETER
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1.5  Selectie van Indicatoren
De binnen Meetbaar Beter gehanteerde methodologie heeft tot 
doel voor iedere medische conditie een selecte en hanteerbare set 
(3-7) van uitkomstindicatoren te definiëren. Om hiertoe te komen 
omvat de methodologie een aantal filters (1).
 
A. Randvoorwaarden 
De eerste set filters betreft randvoorwaarden die de basis vormen 
voor prioritering en selectie van uitkomsten in twee fasen. Deze  
filtering leidt tot een compacte set van 3-7 indicatoren die waarde 
voor de patiënt en kwaliteit van zorg reflecteren. 

1. Relevantie voor patiënten: uitkomsten geven inzicht in de im-
pact van de gekozen behandeling op de kwaliteit van leven van 
de patiënt. 

2. Medische relevantie: uitkomsten geven inzicht in de kwaliteit  
van zorg. De mate waarin de resultaten van zorg door medisch 
handelen beïnvloed kan worden en de arts beslissingen kan 
nemen.

3. Relevantie voor patiëntpopulatie: uitkomsten zijn van toepas-
sing op een zo groot mogelijke groep patiënten binnen de me-
dische conditie.

4. Realiseerbaar: uitkomsten moeten prospectief te verzamelen 
zijn. Uitkomsten hoeven niet per definitie al beschikbaar te zijn 
bij de selectie van een indicator. 

5. Specifiek en betrouwbaar: de definitie van de indicator dient 
van voldoende kwaliteit te zijn om betrouwbare data te gene-
reren en de gewenste uitkomst te meten. 

 
B. Validatie
De tweede set filters betreft validatie van zowel methodologie als 
resultaten. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de meest recente 
wetenschappelijke inzichten op medisch vlak en op het terrein van  
decision-sciences zijn borgingen ingebouwd. Daarnaast is een  
belangrijke validatiestap de relevantie voor patiënten en andere  
stakeholders, zoals verzekeraars en overheden.

1.  Professionals staan garant voor inhoud: een expertteam van  
medisch specialisten, kwaliteitsmanagers en onderzoekers  
doorlopen de vier stappen, zoals hierboven beschreven.  
Nadrukkelijk hebben de medisch specialisten de regie in dit 
traject.  

2.  Methodologische borging: deze vindt plaats door The Decision 
Group en de  methodologische experts van de aan The Decision 
Group verbonden International Academic Advisory Council,  
bestaande uit professoren met aanstellingen aan onder meer 
The George Washington University, Cleveland Clinic, Bocconi en 
Erasmus Universiteit. Experts op het gebied van VBHC, validatie 
en data-analyse delen vanuit een clinical management, public 
health en decision sciences perspectief hun expertise op het 
gebied van uitkomstindicatoren en het selectieproces en geven 
gevraagd en ongevraagd advies.

3.  Medisch inhoudelijke borging: deze vindt plaats door de medi-
sche experts van de International Academic Advisory Council. 
Medische experts op het gebied van de medische conditie, 
afkomstig uit wereldwijd vooraanstaande centra, borgen de 
medisch inhoudelijke relevantie van de geselecteerde  
uitkomstindicatoren. 

4.  Relevantie voor stakeholders: een klankbordgroep met  
vertegenwoordiging van patiëntenorganisaties, verzekeraars 
en overheden geeft haar prioriteiten aan met betrekking tot de 
set uitkomstindicatoren en toetst of de selectie voor de stake-
holders zelf relevant is om beslissingen mee te nemen. 

1.6  Initiële conditie van de patiënt
De resultaten van zorg worden behalve door medisch handelen ook 
beïnvloed door de initiële conditie van de patiënt. Vaak worden 
deze initiële condities aangeduid in termen als ‘risicofactoren’, 
‘patiënt-populaties’ en ‘casemix’. Naast de selectie van patiëntre-
levante, medische uitkomstindicatoren richt Meetbaar Beter zich 
ook op het vaststellen en valideren van de initiële condities van de 
patiënt die de meeste impact hebben op de uitkomsten. Door in-
zicht in de eigen patiëntpopulatie en de mate waarin resultaten van 
zorg voor verschillende patiëntgroepen verschillen, wordt meer in-
zicht gecreëerd en kan een start gemaakt worden met analyses van 
verbetermogelijkheden. Bij de presentatie van uitkomsten wordt 
de patiëntpopulatie geschetst aan de hand van een aantal relevant 
bevonden initiële condities. Ook wordt voorzien in een doorsnede 
van de uitkomsten, gesegmenteerd naar de meest relevante initi-
ele condities. 

1.7  Decision making sciences
Decision making sciences vormen de onderliggende basis van de  
methodologie van The Decision Group om tot vaststelling van 
uitkomstindicatoren te komen. Binnen Decision making sciences 
worden diverse niveaus van besluitvorming onderscheiden (1). Be-
slissingen op het eerste niveau zijn vrij eenvoudig en gestandaar-
diseerd, kennen weinig variantie, en data is voldoende beschikbaar. 
Besluitvorming om te komen tot het verbeteren van kwaliteit van 
zorg is complexe besluitvorming. Dit type ingewikkelde beslis-
singen op hogere complexiteit-niveaus kunnen slechts beperkt 
ondersteund worden door bijvoorbeeld statistische analyses. 
Methodieken als beslissen onder onzekerheid, beslissen onder im-
perfectie en systeemtheorieën spelen bij hogere complexiteit een 
belangrijke rol.

1.8  Interpretatie en presentatie van resultaten
De uitkomstindicatoren die binnen het Meetbaar Beter project zijn 
ontwikkeld, gelden in eerste instantie als meetlat voor de zieken-
huizen zelf. Het eigen presteren wordt inzichtelijk gemaakt en le-
vert input voor beslissingen in de verbetercyclus en de eigen kwali-
teitsnormen. Daarbij treden leereffecten en cultuurveranderingen 
op die ten dienste staan van de voor de patiënt gecreëerde waarde. 
Ruwe, ongecorrigeerde data leveren de meest transparante resul-
taten op om daarbij beslissingen te faciliteren. 

1.9  Vergelijken van uitkomsten
Transparant rapporteren van uitkomsten buiten de eigen organi-
satie, aan onder meer zorgaanbieders, patiënten, verzekeraars en 
overheden, leidt in veel gevallen tot de vraag om een vergelijking 
van de resultaten met anderen. Om een antwoord op deze vraag 
mogelijk te maken zijn vergelijkbare data nodig (onder meer een 
vergelijkbare patiëntpopulatie). Binnen de statistiek zijn instru-
menten beschikbaar die deze vergelijkbaarheid benaderen, door 
uitkomsten te corrigeren voor de initiële condities van de patiënt. 
Zodra voldoende data beschikbaar is kunnen deze en andere analy-
ses op een zinvolle wijze worden gemaakt (1). In dit Meetbaar Beter 
Boek zijn deze analyse vormgegeven voor patiënten met Coronair-
lijden die behandeld zijn door middel van een CABG of PCI (hoofd-
stuk 3). Dergelijke analyses kunnen dan instrumenteel zijn bij het 
nemen van beslissingen en kunnen een ondersteunende bijdrage 
leveren in de verbetercyclus die verdere verbetering van kwaliteit 
van zorg beoogt.

Referenties
1. Van Eenennaam, F. en Koomans, M. (2012) Note 5: Outcome Measures: Practi-

ces and methodologies. Breukelen, The Netherlands. 
2. Porter, M.E. (2010) What is value in healthcare? The New England Journal of 

Medicine, 363;26
©The Decision Group, 2010-2012
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In deze eerste versie van het Meetbaar Beter Boek worden de  
resultaten van het project Meetbaar Beter getoond voor de medi-
sche condities Coronairlijden en Boezemfibrilleren.

De volledige rapportage van Meetbaar Beter voor een medische  
conditie bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Beschrijving van de medische conditie

2) Profiel van zorg zoals die geleverd wordt voor de medische 
 conditie in het St. Antonius Ziekenhuis 

3) Vastgestelde indicatorenset en resultaten

Twee niveaus van indicatoren worden in de rapportage onder-
scheiden:
a. Geconsolideerde dataset
 Indicatoren en initial conditions die voor alle patiënten met de  

medische conditie gelden, ongeacht de uitgevoerde behande-
ling.

b. Behandelingspecifieke dataset
 Geselecteerde indicatoren en initiële condities die specifiek  

verbonden zijn aan de uitgevoerde behandeling.
De tussenproducten van de indicatorenselectie zijn opgenomen 
in de bijlagen (volledige lijst indicatoren en eerste selectie). Deze 
tussenproducten zijn input geweest voor de validatie van de Aca-
demic Council en kunnen, door de verwerking van feedback van de 
Academic  
Council, op onderdelen afwijken van de definitieve selectie.

De rapportage is per indicatorenset opgebouwd uit:
i. Beschrijving van de behandeling 
ii. Ruwe resultaten uitkomstindicator
 De resultaten van het St. Antonius Ziekenhuis ongecorrigeerd 

voor initiële condities, dan wel ongecorrigeerd voor zorgzwaar-
te of risicoprofiel.

iii. Profiel patiëntpopulatie
 Per initiële conditie worden de kenmerken van de totale popu-

latie die in het St. Antonius Ziekenhuis behandeld is weergege-
ven.

iv. Resultaten uitkomstindicator gesegmenteerd naar initiële  
condities

 De resultaten van het St. Antonius Ziekenhuis weergegeven per  
initiële conditie van de patiënt. Ten principale zijn voor alle  
patiënten met de betreffende medische conditie / behandeling 
alle geselecteerde indicatoren van belang, bij iedere nieuwe  
analyse zullen alle geselecteerde medische condities betrokken 
worden. In het Meetbaar Beter Boek wordt uitgebreider inge-
gaan op de initiële condities per indicator die statistisch sig-
nificant relevant zijn binnen de voor dit Meetbaar Beter Boek 
gehanteerde dataset van het Catharina Ziekenhuis en het St 
Antonius Ziekenhuis. Een volledig overzicht van alle relevante 
initiële condities is per indicator opgenomen in de bijlage.

4) Toekomstperspectief datarapportage en vergelijking.
Specifiek de mogelijkheid van data-analyse wordt in deze para-
graaf nader uitgewerkt, indien voldoende data beschikbaar zijn.  
De doelstelling van Meetbaar Beter is gelegen in de verdere  
verbetering van de kwaliteit van zorg. De vergelijking tussen centra 
kan daarbij instrumenteel zijn vanuit het perspectief: leren van 
anderen.
i. Statistische analyse
 De beschikbare dataset uit beide ziekenhuizen wordt verwerkt 

in een Multi-variaat analyse waardoor gecorrigeerde resultaten  
ontstaan voor de geselecteerde uitkomstindicatoren. 

ii. Conclusie in perspectief vergelijking
 De resultaten van de multivariaat analyse van het Catharina  

Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis wordt vergeleken 
met de totaal beschikbare dataset waardoor inzichtelijk wordt 
of er verschillen tussen de centra bestaan bij gecorrigeerde uit-
komstmaten, en of die verschillen statistisch significant zijn.

De ondersteunende rol van statistiek is in hoofdstuk I reeds be-
schreven. Niet statistisch significante verschillen kunnen heel goed 
aanleiding zijn tot het inzetten van verbeteracties. Bij statistisch 
significante verschillen is de aanleiding om tot verbeteracties over 
te gaan vanuit statistiek meer onderbouwd.

Per patiëntgroep is binnen het project Meetbaar Beter een ver-
schillend niveau van voortgang bereikt. Daar waar de rapportage 
nog niet op alle niveaus is ingevuld, treft u in dit Meetbaar Beter 
Boek de stand van zaken in het project medio september 2012. 

Voor de weergegeven resultaten geldt algemeen dat de beschik-
bare data, en mede daardoor de analyses, verder geoptimaliseerd 
kunnen en zullen worden. Met het inrichten van prospectieve data-
verzameling zal de kwaliteit en volledigheid van de dataverzame-
ling toenemen. Zo zijn bijvoorbeeld de gepresenteerde data voor 
beide huizen op een verschillende manier verzameld en is binnen 
het Catharina Ziekenhuis gewerkt met dataverzameling op basis 
van een steekproef en zijn de data niet volledig compleet. In bijlage 
1 treft u een overzicht van verbetermogelijkheden op het gebied 
van dataverzameling die binnen het project Meetbaar Beter gecon-
stateerd zijn. 

De beschikbare analyses dienen met de nodige voorzichtigheid  
geïnterpreteerd te worden. 

De beschreven methodologie, dataverzameling, analyse en wijze 
van presenteren zijn volop in ontwikkeling in dialoog met de  
patiënten-verening, zorgverzekeraars en de internationale  
adviesraden. Voor vragen hierover of voor suggesties voor verdere 
verbetering kunt u contact opnemen met ons opnemen via  
meetbaarbeter@catharinaziekenhuis.nl.

 

2 OPBOUW MEETBAAR BETER RAPPORTAGE
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3.1  Beschrijving
Atherosclerotische vernauwing van de kransslagaderen (coronai-
ren) veroorzaakt een verslechtering van de bloedstroom naar het 
myocard (hartspierweefsel) en is de belangrijkste veroorzaker van 
mortaliteit en morbiditeit in de Verenigde Staten en Europa(1,2). 
De behandeling van deze atherosclerotische vernauwing richt zich 
op het voorkomen of behandelen van myocard ischemie door de 
bloedstroom naar het myocard te herstellen, waardoor de prognose 
en symptomen verbeteren.

Atherosclerose leidt tot een diffuse ziekte en/of locale vernauwing 
van de kransslagaderen, welke op zijn beurt de bloedstroom en 
daarmee de zuurstofvoorziening naar het myocard schaadt. Een 
dergelijke disbalans tussen zuurstofvoorziening en zuurstofvraag 
leidt tot myocard ischemie, wat resulteert in pijn op de borst, welke 
in medische termen beter bekend is als angina pectoris. 
De aanwezigheid van induceerbare myocard ischemie leidt niet  
alleen tot klachten, maar heeft ook een significant negatieve  
invloed op de prognose. (3-6) Behandelingsopties voor coronaire 
hartziekten bestaan uit medicamenteuze therapie of uit revascu-
larisatie door percutane coronaire interventie (PCI) of coronaire 
bypass chirurgie (CABG). Binnen het St. Antonius Ziekenhuis en 
het Catharina Ziekenhuis wordt aan de hand van de meest recente 
internationale richtlijnen besloten welke behandeling de meest 
optimale is voor een patiënt.

Invasieve therapeutische opties als PCI en CABG zijn hoogst ef-
fectief in het opheffen van myocard ischemie. Hierdoor en tevens 
door de technologische verbetering van de PCI in de laatste twintig 
jaar, is het gebruik van deze therapieën exponentieel toegenomen. 
Tegenwoordig wordt PCI zelfs toegepast bij patiënten met ver-
nauwingen in meerdere kransslagaders, dit komt voor bij meer dan 
50% van de patiënten met vernauwing van de kransslagaderen. 

3.1.1  Diagnostiek van coronaire hartziekte
Voor een juiste besluitvorming omtrent welke behandelingsmo-
daliteit optimaal is voor een patiënt met coronaire hartziekte, zijn 
zowel functionele als anatomische aspecten van groot belang. De 
functionele informatie over de myocard ischemie kan verkregen 

worden middels invasieve (fractional flow reserve (FFR)) en niet in-
vasieve testen (electrocardiogram (ECG), nuclear stress testing). De 
anatomische informatie kan worden verkregen middels computed 
tomografie (CT), maar de gouden standaard voor de visualisatie 
van de kransslagaderen blijft coronaire angiografie (CAG). 

3.1.2  Definitie van coronaire hartziekte
Vanuit de aorta vertakken een rechter (RCA) en een linker hoofd-
kransslagader. De laatstgenoemde splitst zich gewoonlijk in twee 
grote takken, de linker anterior descending (LAD) en de linker cir-
cumflex (LCX) slagader. Daarom is in de kliniek de terminologie van 
de kransslagaderen gebaseerd op de aanwezigheid van deze drie 
slagaderen. In de literatuur en in de kliniek wordt de indeling van 
coronaire hartziekte in single-, double-, of triple-vessel of linker 
hoofdkransslagader het meest gebruikt. Een vernauwing van een 
kransslagader wordt significant genoemd, als minstens 50% van de 
diameter gestenoseerd is. Significante ziekte in twee of drie krans-
slagaders wordt multivessel ziekte genoemd. 

Vooral bij patiënten met multivessel ziekte moet men zich  
realiseren dat informatie van niet invasieve testen vaak ontbreekt  
of ontoereikend is. Ondanks dat het duidelijk is dat er behandeld zal 
moeten worden, is het hierdoor onduidelijk welke van de meerdere 
stenoses er verantwoordelijk is voor de angina, ischemie en de  
verlaagde prognose van deze patiënten. Gelukkig is selectieve 
stenting van enkel de ischemie-producerende stenoses bij pati-
enten met multivessel ziekte mogelijk door gebruik te maken van 
fractional flow reserve (FFR) metingen. 

3.2  Profiel ziekenhuis
Het hartcentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is een van de 
grootste hartcentra van Nederland. De intensieve samenwerking 
tussen cardiologen en cardiothoracaal chirurgen is een belangrijke 
waarborg voor de kwaliteit van zorg. Jaarlijks worden ongeveer 
2000 Open Hart Operaties (OHO’s) uitgevoerd. In 2009 en 2010 
werden respectievelijk bij 737 en 721 patiënten primaire CABG’s 
uitgevoerd. In dezelfde jaren werden respectievelijk 2775 en 2453 
PCI’s uitgevoerd.

3.3  Geconsolideerde indicatoren
Drie uitkomstindicatoren zijn geselecteerd voor de medische 
conditie coronairlijden, onafhankelijk van de gekozen behandeling. 
Deze indicatoren zijn geselecteerd op basis van de totale indicato-
renlijsten van de behandelingen van Coronairlijden middels CABG, 
PCI of medicamenteuze therapie. Uit een totaal van circa 200 in-
dicatoren is aan de hand van de criteria beschreven in hoofdstuk I 
deze selectie gemaakt. De geconsolideerde indicatorenset lag ten 
tijde van het schrijven van dit boek ter validatie voor bij de Acade-
mic Council.

Patiënten met Coronairlijden kunnen binnen een tijdsinterval  
verschillende behandelvormen ondergaan. In bijlage 4 is beschre-
ven welke criteria gehanteerd zullen worden binnen Meetbaar 
Beter om de gegevens patiënten met meerdere behandelingen op 
een consistente manier in de methodiek te verwerken. Deze crite-
ria liggen ter validatie voor bij de Academic Council

3 CORONAIRLIJDEN

Figuur 3: Coronairlijden
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Survival

Degree of recovery / health

Time to recovery or return to 
normal activities

Disutility of care or treatment process (e.g., 
treatment-related discomfort, complications, 
adverse effects, diagnostic errors, treatment 

Sustainability of recovery or 
health over time

Long-term consequences of therapy
(e.g., care-induced illnesses)

1. Mortaliteit (1 jaar)

Geselecteerde initiële 
condities van de pati-
ent zijn
1. Leeftijd
2  Geslacht 
3  Diabetes 
4  Urgentie van de  

procedure 
5  Nierinsufficiëntie 
6  Ernstige Linker Ven-

trikel Dysfunctie 

De concrete definities 
van de uitkomstin-
dicatoren en initiële 
condities zijn opgeno-
men in bijlage 3.

2. Kwaliteit van leven gemeten met SF-36 of SF-12 vragen-
lijst

3. Heropnames vanwege myocardinfarct

Geselecteerde geconsolideerde uitkomstindicatoren voor patiënten met coronairlijden
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3.4  Coronaire Bypass Chirurgie (CABG)

Outcomes-team CABG
Dr. A.H.M. van Straten Catharina Ziekenhuis
Dhr. E. Daeter (arts) St. Antonius Ziekenhuis
Dr. ir. W. van den Bosch St. Antonius Ziekenhuis
Mevr. S. Hanemaaijer St. Antonius Ziekenhuis
Mevr. ir. H. Pullens Catharina Ziekenhuis

3.4.1  Beschrijving
CABG is een ingreep voor patiënten die leiden aan een obstructieve 
coronaire hartziekte (c.q. vernauwing van de kransslagaders). Ge-
bruik makend van diverse methodes voor open hartchirurgie wordt 
de bloedstroom naar het myocard (hartspierweefsel) hersteld 
door een extra bron van een voedende bloedstroom te creëren. Dit 
wordt bereikt door het plaatsen van een omleidings-(bypass) takje 
(graft) naar de aangedane oorspronkelijke kransslagader voorbij de 
vernauwing. Binnen het project Meetbaar Beter is als inclusiecrite-
rium voor de patiëntgroep met coronairlijden die behandeld is door 
middel van een CABG gehanteerd: Patiënten die in de bij de indi-
catoren beschreven jaren voor de eerste keer een CABG-operatie  
hebben ondergaan.

3.4.2  Uitkomstindicatoren en initiële conditie van 
   de patiënt
Uit de totale lijst van 88 relevante indicatoren is aan de hand van de 
fase 1 criteria uit hoofdstuk I een hoog-prioreitslijst van 25 indi-
catoren geselecteerd (bijlage 5). Aan de hand van de fase 2 criteria 
uit hoofdstuk I is onderstaande, door de Academic Council gevali-
deerde, set meest belangrijke uitkomstindicatoren geselecteerd. 
Hetzelfde selectieproces is doorlopen voor de initiële condities van 
de patiënt. 

Survival

Degree of recovery / health

Time to recovery or return to 
normal activities

Disutility of care or treatment process (e.g., 
treatment-related discomfort, complications, 
adverse effects, diagnostic errors, treatment 

Sustainability of recovery or 
health over time

Long-term consequences of therapy
(e.g., care-induced illnesses)

1. Mortalititeit binnen 120 dagen na CABG interventie
2. Cumulatieve risicogecorrigeerde 30 daags over/ondersterfte
3. Lange termijn overleving na CABG  Geselecteerde initiële 

condities van de patiënt 
zijn
1. Leeftijd
2. Geslacht
3. Additieve Euroscore 1
4. Ernstige Linker  

 Ventrikel dysfunctie
5. Urgentie van de 
  procedure
6. Diabetes Mellitus
7. Nierinsufficiëntie

De concrete definities 
van de uitkomstindica-
toren en initiële condi-
ties zijn opgenomen in 
bijlage 6.

4. Kwaliteit van leven 1 jaar na interventie gemeten met 
SF-36 of SF-12 vragenlijst

5. Complicaties
  - Chirurgische reëxploraties 
  - Diepe sternumwondinfecties
  - CVA met restletsel

6. Recidiefvrije overleving
  - Overleving vrij van reïnterventie 
  - Overleving vrij van myocard infarct

Geselecteerde uitkomstindicatoren voor patiënten met coronairlijden behandeld door middel van CABG 

Figuur 5: Coranaire Bypass Chirurgie 

(CABG)

Prof. P.T. Sergeant 
Universiteits-
ziekenhuis Leuven

Dr. J. Cacchione
Cleveland Clinic

Medische experts 
Cardiothoracale Chirurgie

Figuur 6: Academic Council  

cardiochirurgie
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3.4.3  Resultaten
De ruwe uitkomsten voor het St. Antonius Ziekenhuis, voor zover 
goed uit te drukken in een percentage (niet weergeven als functie 
van tijd) zijn weergegeven in tabel 1.

Overzicht St. Antonius Ziekenhuis  

1.  Mortaliteit binnen 120 dagen na CABG-interventie  2,5%

3.  Percentage patiënten uit 2007 overleden 
binnen 1640 dagen na interventie   9,4%

5a. Percentage patiënten met chirurgische 
reëxploratie (2009-2011)    5,3%

5b. Percentage patiënten met diepe 
sternumwondinfectie (2009-2011)   1,5%

5c. Percentage patiënten met CVA met 
restletsel (2009-2011)    0,52%

Tabel 1: Totaaloverzicht ruwe indicatoren 

Het vergelijken van ruwe uitkomsten van verschillende centra 
is noch zinvol, noch mogelijk. Vergelijkbaarheid treedt pas op 
wanneer gecorrigeerd wordt voor initiële condities. In paragraaf 
3.4.4. wordt hier nader op ingegaan.

Voor de indicatoren ‘Percentage van overlevende patiënten vrij van 
reïnterventie’ en ‘Percentage van overlevende patiënten vrij van 
acuut myocard infarct recidief’ is een unieke samenwerking met  
VEKTIS vormgegeven. Aan de hand van declaratiegegevens, met  
medewerking van ZorgTTP als Trusted Third Party, is een analyse  
gemaakt van de resultaten van beide centra op deze indicatoren. 
Ten tijde van het drukken van dit boek waren deze gegevens nog in 
het proces van validatie. Het Catharina Ziekenhuis en het St. Anto-
nius Ziekenhuis hebben er daarom voor gekozen deze informatie 
nog niet op te nemen in deze rapportage.

De geselecteerde initiële condities van de patiënt zijn voor alle  
patiëntgroepen binnen het cohort patiënten met coronairlijden die 
behandeld zijn door middel van een CABG relevant. De segmentatie 
per initiële conditie is uitgewerkt en binnen het St. Antonius Zie-
kenhuis beschikbaar. Onderstaand zullen per indicator, in verband 
met relevantie en leesbaarheid, de binnen de geanalyseerde data-
set het meest relevant gebleken initiële condities worden uitge-
werkt. De 95% betrouwbaarheidsintervallen van de uitkomsten zijn 
in de staafdiagrammen weergegeven.

Waar van toepassing zijn bij de indicatoren de ruwe odds ratio’s 
en de gecorrigeerde odds ratio’s berekend. De ruwe odds ratio’s 
geven de kans van een patiëntcohort weer ten opzichte van het pa-
tiëntcohort met het zwaarste risicoprofiel. De gecorrigeerde odds 
ratio’s geven de verhoudingen in risicoprofiel weer, gecorrigeerd 
voor de overige initiële condities van de patiënt. 

Bijvoorbeeld: 
Stel de 120 daags mortaliteit bij de mannen is 2,0 % en bij de 
vrouwen 4,3%. Als wij in dit voorbeeld het risico voor de vrouw op 
1 stellen dan is het risico voor de man 2,0/4,3=0,45. Wij duiden dit 
aan als de ruwe odds ratio. Maar ligt dit hogere risico voor de vrouw 
aan het vrouw zijn of hangt het samen met andere risicofactoren 

waarmee vrouwelijke patiënten behept zijn, bijvoorbeeld zijn vrou-
welijke patiënten soms ouder en daardoor risicovoller?
Met behulp van logistische regressie, rekening houdend met alle  
andere relevante risico factoren, kunnen wij een voor casemix  
gecorrigeerde odds ratio berekenen. In voorgaand voorbeeld blijkt 
het ruwe risico voor de man (0,45) na correctie zelfs te verlagen tot 
0,41. Conclusie in dit voorbeeld: geslacht is een “risico verhogende” 
factor voor de vrouw.

De gecorrigeerde odds ratio geeft aan wat de invloed van de be-
treffende conditie is op de uitkomsten van zorg.
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1. Mortaliteit binnen 120 dagen na CABG-interventie

Ruwe en gecorrigeerde Odds Ratios  
Uitkomstindicator: 120 dagen mortaliteit  

   ruwe  gecorrigeerde
Casemixcategorie  odds ratio odds ratio
leeftijds categorie lftd <= 54 0,23 0,26 
leeftijds categorie lftd <= 54 0,10 0,13
  lftd 55-64 0,20 0,27
  lftd 65-74 0,41 0,46
  lftd >= 75 1,00 1,00
geslacht man 0,45 0,41
  vrouw 1,00 1,00
opname-urgentie niet acuut 0,20 0,27
  acuut 1,00 1,00
linker hartkamer functie lvef >= 50 0,09 0,13
  lvef 30-50 0,23 0,24
  lvef <= 30 1,00 1,00
nierfunctie geen nierinsufficientie 1,00 1,00
kreat130(1) nierinsufficientie 0,18 0,32

0,6% 1,2% 2,4% 5,6% 2,5% 
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8% 

3/516  
 

  lftd < 55j 

13/1115  
 

  lftd 55-64j 

33/1382  
 

  lftd 65-74j 

45/805  
 

  lftd >=75j 

94/3818  
 

  overall 

1,8% 8,7% 2,5% 
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12% 

14% 

64/3473  
 

  niet acuut 
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94/3818  
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1,3% 3,1% 12,5% 2,5% 
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6% 

8% 

10% 

12% 
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33/2514  
 

  lvef >= 50 

34/1088  
 

  lvef 30-50 

27/216  
 

  lvef <= 30 

94/3818  
 

  overall 

2,0% 4,3% 2,5% 
0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

58/2971  
 

  man 

36/847  
 

  vrouw 

94/3818  
 

  overall 

2,0% 10,1% 2,5% 
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4% 
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8% 
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14% 
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72/3600  
 

  geen nierinsuffic. 

22/218  
 

  nierinsufficientie 

94/3818  
 

  overall 

0,1% 1,2% 8,1% 2,5% 
0% 
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4% 
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2/1416  
 

  laag 0-2 

17/1477  
 

  middel 3-5 

75/925  
 

  hoog>=6 

94/3818  
 

  overall 

Mortaliteit binnen 120 dagen na CABG-interventie
Segmentatie naar leeftijd

Mortaliteit binnen 120 dagen na CABG-interventie 
Segmentatie naar geslacht

Mortaliteit binnen 120 dagen na CABG-interventie 
Segmentatie naar opname-urgentie

Mortaliteit binnen 120 dagen na CABG-interventie 
Segmentatie naar nierfunctie

Mortaliteit binnen 120 dagen na CABG-interventie
Segmentatie naar linker hartkamerfunctie

Mortaliteit binnen 120 dagen na CABG-interventie 
Segmentatie naar Euroscore 1
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Interventie volgnummer gerangschikt in de tijd 

2.   Variable Life Adjusted Display (VLAD) voor primaire CABGs St. Antonius Ziekenhuis, 
jaren 2007 - 2011 

2. Cumulatieve risicogecorrigeerde 30 daags over/ondersterfte
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3.  Overleving na primaire CABG; St Antonius Ziekenhuis 2007 – 2011 
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Gezondheidsdimensies 

PROM Antonius; alle respondenten; 
periode 2007-2010 (N=924, response = 29%) 
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Gezondheidsdimensies 

PROM Antonius;  respondenten jonger 65 jaar; 
periode 2007-2010 (N=484, response = 36%); 

correctie voor onbalans man-vrouw 
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Gezondheidsdimensies 

PROM Antonius; mannelijke respondenten; 
periode 2007-2010 (N=780, response = 32%) 
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Gezondheidsdimensies 

PROM Antonius;  respondenten van 65-74 jaar; 
periode 2007-2010 (N=322, response = 28%); 

correctie voor onbalans man-vrouw 
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Gezondheidsdimensies 

PROM Antonius; vrouwelijke respondenten; 
periode 2007-2010 (N=144, response = 21%) 
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Gezondheidsdimensies 

PROM Antonius;  respondenten 75+ jaar;; 
periode 2007-2010 (N=118, response = 18%); 

correctie voor onbalans man-vrouw 

Gemiddelde patiënt scores 1 
jaar na interventie 
 
Gemiddelde patiënt scores 
vlak voor interventie 
 
Door patiënt ervaren 
'gezondheidswinst' 1 jaar na 
interventie 
 
Gemiddelde scores NL- 
populatie Man (Zorgkompas 
RIVM) 
 
Gemiddelde scores NL- 
populatie Vrouw (Zorgkompas 
RIVM) 
 
Gemiddelde scores NL- 
populatie 45-64 jaar 
(Zorgkompas RIVM) 
 
Gemiddelde scores NL- 
populatie 65-74 jaar 
(Zorgkompas RIVM) 
 
Gemiddelde scores NL- 
populatie 75+ jaar 
(Zorgkompas RIVM) 
 

Gezondheidsdimensies (X-as) 
ff =fysiek functioneren 
rf = rolfunctioneren fysiek 
pn = lichamelijke pijn 
eg = ervaren gezondheid 
vt = vitaliteit 
sf = sociaal functioneren 
re = rolfunctioneren emotioneel 
gg = geestelijke gezondheid 
 
 

LEGENDA

4.  Kwaliteit van leven 1 jaar na interventie
Gemeten door middel van SF 36 vragenlijsten in het Catharina Ziekenhuis, door middel van SF 12 vragenlijsten in het St. Antonius Ziekenhuis
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5a. Complicatie: chirurgische reëxploratie 2009-2011

3,2% 3,8% 6,2% 7,0% 5,3% 
0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

10% 

9/278  
 

  lftd < 55j 

23/601  
 

  lftd 55-64j 

48/778  
 

  lftd 65-74j 

33/471  
 

  lftd >=75j 

113/2128  
 

  overall 

3,0% 5,0% 9,3% 5,3% 
0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

23/774  
 

  laag 0-2 

41/826  
 

  middel 3-5 

49/528  
 

  hoog>=6 

113/2128  
 

  overall 

4,8% 10,3% 5,3% 
0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

94/1943  
 

  niet acuut 

19/185  
 

  acuut 

113/2128  
 

  overall 

Ruwe en gecorrigeerde Odds Ratios  
Uitkomstindicator: chirurgische reëxploratie   

   ruwe  gecorrigeerde
Casemixcategorie  odds ratio odds ratio
leeftijds categorie lftd <= 54 0,44 0,44
  lftd 55-64 0,53 0,54
  lftd 65-74 0,87 0,88
  lftd >= 75 1,00 1,00
opname-urgentie niet acuut 0,44 0,45
  acuut 1,00 1,00

Complicatie: chirurgische reëxploratie 2009-2011
Segmentatie naar leeftijd

Complicatie: chirurgische reëxploratie 2009-2011
Segmentatie naar opname-urgentie

Complicatie: chirurgische reëxploratie 2009-2011
Segmentatie naar Euroscore 1
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5b. Complicatie: diepe sternumwondinfectie 2009-2011

1,8% 1,0% 1,8% 1,5% 1,5% 
0,0% 

0,5% 

1,0% 

1,5% 

2,0% 

2,5% 

3,0% 

5/278  
 

  lftd < 55j 

6/601  
 

  lftd 55-64j 

14/778  
 

  lftd 65-74j 

7/471  
 

  lftd >=75j 

32/2128  
 

  overall 

1,2% 3,0% 1,5% 
0,0% 

0,5% 

1,0% 

1,5% 

2,0% 

2,5% 

3,0% 

3,5% 

4,0% 

20/1734  
 

  geen diabetes 

12/394  
 

  diabetes 

32/2128  
 

  overall 

1,3% 1,8% 2,5% 1,5% 
0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

19/1444  
 

  lvef >= 50% 

10/564  
 

  lvef 30-50 

3/120  
 

  lvef < 30 

32/2128  
 

  overall 

0,9% 1,7% 2,1% 1,5% 
0,0% 

0,5% 

1,0% 

1,5% 

2,0% 

2,5% 

3,0% 

3,5% 

4,0% 

7/774  
 

  laag 0-2 

14/826  
 

  middel 3-5 

11/528  
 

  hoog>=6 

32/2128  
 

  overall 

Ruwe en gecorrigeerde Odds Ratios  
Uitkomstindicator: diepe sternumwondinfectie  

   ruwe  gecorrigeerde
Casemixcategorie  odds ratio odds ratio
leeftijds categorie lftd <= 54 1,21 1,43
  lftd 55-64 0,67 0,72
  lftd 65-74 1,21 1,22
  lftd >= 75 1,00 1,00
linker hartkamer functie lvef >= 50 0,52 0,62
  lvef 30-50 0,70 0,80
  lvef <= 30 1,00 1,00
diabetes geen diabetes 0,37 0,38
  diabetes 1,00 1,00

Complicatie: diepe sternumwondinfectie 2009-2011
Segmentatie naar leeftijd

Complicatie: diepe sternumwondinfectie 2009-2011
Segmentatie naar diabetes

Complicatie: diepe sternumwondinfectie 2009-2011
Segmentatie naar linker hartkamerfunctie

Complicatie: diepe sternumwondinfectie 2009-2011
Segmentatie naar Euroscore 1
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5c. Complicatie: CVA met restletsel 2009-2011

0,0% 0,0% 0,8% 1,1% 0,5% 
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0,4% 1,1% 0,5% 
0,0% 
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1,0% 

1,5% 

2,0% 

6/1654  
 

  man 

5/474  
 

  vrouw 

11/2128  
 

  overall 

Ruwe en gecorrigeerde Odds Ratios  
Uitkomstindicator: CVA met restletsel   

   ruwe  gecorrigeerde
Casemixcategorie  odds ratio odds ratio
leeftijds categorie lftd <= 54 0,00 0,00
  lftd 55-64 0,00 0,00
  lftd 65-74 0,72 0,79
  lftd >= 75 1,00 1,00
geslacht man 0,34 0,44
  vrouw 1,00 1,00

Complicatie: CVA met restletsel 2009-2011
Segmentatie naar leeftijd

Complicatie: CVA met restletsel 2009-2011
Segmentatie naar geslacht

Complicatie: CVA met restletsel 2009-2011
Segmentatie naar Euroscore 1
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3.4.4 Toekomstperspectief datarapportage en vergelijking
Inzicht hebben in de resultaten van zorg opent de mogelijkheid 
om op basis van de resultaten bij te sturen en de resultaten van de 
geleverde zorg verder te verbeteren. Bovenstaande uitkomsten 
bieden gericht aanleiding voor nadere analyse van patiëntgroepen 
waarbij verbetering van resultaten mogelijk is of gewenst wordt 
gezien het ambitieniveau van de betrokken centra. Door het con-
crete karakter van de uitkomstindicatoren kunnen doelstellingen 
worden geformuleerd en kan een kwaliteitscyclus op basis van 
uitkomsten van zorg worden ingericht binnen de centra die aan 
Meetbaar Beter deelnemen.

In hoofdstuk I is beschreven dat statistiek een ondersteunende rol 
binnen Meetbaar Beter kan vervullen bij het verder verbeteren van 
resultaten van de geleverde zorg. Op basis van onder andere multi-
variaat analyses kunnen uitkomstindicatoren gecorrigeerd voor de 
initiële condities worden weergeven. In onderstaande funnelplot 
zijn de gecorrigeerde uitkomstindicatoren voor patiënten met co-
ronairlijden die behandeld zijn door middel van een CABG van de op 
dit moment bij Meetbaar Beter betrokken Hartcentra (St. Antonius 
Ziekenhuis en Catharina Ziekenhuis) weergegeven. 

Leeswijzer Funnelplot:
In de funnelplot is een grafische weergave van de voor initiële 
condities gecorrigeerde verschillen tussen (in dit geval) twee zie-

kenhuizen. Op de X-as staat de door het regressiemodel voorspelde 
uitkomst per indicator. De gestandaardiseerde uitkomst ((waar-
genomen uitkomst / voorspelde uitkomst) x 100) staat op de Y-as 
uitgezet. Het gemiddelde is uitgezet als de onderbroken streep. De 
kromme lijnen geven de betrouwbaarheidsintervallen weer en zijn 
afhankelijk van de voorspelde uitkomsten en de waargenomen 
uitkomsten. De variatie tussen de groene en oranje lijn dient daarbij 
gezien te worden als een natuurlijke variatie.

Conclusie in perspectief van vergelijkbaarheid en vergelijking:
Onder voorbehoud van de kwaliteit van de in deze rapportage  
opgenomen data (bijlage 1), is de conclusie dat de betrokken centra 
niet significant van elkaar verschillen voor wat betreft de uitkom-
sten van de geleverde zorg. Nadrukkelijk wordt hierbij opgemerkt 
dat uitkomsten en eventuele verschillen niet per se statistisch 
significant hoeven te zijn om aanleiding te zijn tot het inzetten van 
verbetertrajecten.
Door de beoogde ontwikkeling van Meetbaar Beter zullen in ver-
schillende perspectieven de analysemogelijkheden verder toene-
men. De datacollectie zal prospectief ingericht worden waardoor 
de kwaliteit van de data verder zal toenemen. Bij deelname van 
meerdere centra nemen, door de toename van het totaal aan be-
schikbare data, de statistische analysemogelijkheden toe. Voor een 
nadere uitwerking hiervan verwijzen wij graag naar hoofdstuk 5.

Figuur 7: Gestandaardiseerde uitkomstenindicatoren voor het Catharina Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis. Variatie tussen de oranje en groene 
lijn moet gezien worden als een natuurlijke spreiding.
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Toelichting bij de regressie-analyse: 
Voor iedere indicator is de voor initiële condities gecorrigeerde en 
op 100 genormaliseerde uitkomst-ratio berekend middels logisti-
sche regressie. In onderstaande tabel is weergegeven welke initiële 
condities per uitkomstindicator in de analyse zijn opgenomen.
De relevante initiële condities verschillen per indicator; alleen de 
initiële condities die er statistische ‘toe doen’ zijn hierbij meege-
nomen; zie onderstaande tabel.C-statistic geeft de voorspellende 
kracht van het gebruikte model weer: 0,5 = geen voorspellend ver-
mogen; 0,7- 0,8 = redelijk; > 0,80 = goed.
Statistische analyses werden verricht met SPSS versie 19.

        

Initiële condities

Uitkomstindicator        C-Statistic 

1 Mortaliteit 120 dagen             X 0,833 (=goed)

5A Chirurgische reëxploratie X       X     0,581 (=matig)

5B Diepe sternumwondinfectie X     X   X   0,693 (=redelijk)

5C CVA met restletsel X X          0,726 (=redelijk)
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3.5  Percutane Coronaire Interventie (PCI)

Outcomes Team PCI
Dr. B. Rensing  St. Antonius Ziekenhuis
Dr. G. Brueren  Catharina Ziekenhuis
Dr. ir. W. van den Bosch St. Antonius Ziekenhuis
Mevr. H. Beelen  Catharina Ziekenhuis
Ir. N. van Gorp  The Decision Group
Dr.. P. van der Nat The Decision Group

3.5.1  Beschrijving
PCI is een percutane behandeling voor patiënten leidend aan  
obstructieve coronaire hartziekte. Gebruik maken van verschil-
lende technieken (angioplastie, stenting, rotablation, etc.) wordt de  
voortgeleiding van de bloedstroom door de oorspronkelijke krans-
slagader en zo naar het myocard hersteld. Een PCI, ook wel dotteren 
genoemd – tot 2006 werd in de medische nomenclatuur gesproken 
van een percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA) –, 
is het oprekken van een vernauwing (stenose) in een bloedvat van 
het hart door er een ballonnetje in te brengen en dat met grote druk 
op te blazen. Tegenwoordig wordt daarbij vaak tevens een stent 
geplaatst Een stent is een metalen veertje met een bepaalde vorm 
dat in opgevouwen toestand wordt ingebracht maar zich bij het 
opblazen van de ballon ontplooit en dan zijn vorm vasthoudt, waar-
door weer dichtklappen van het vat wordt tegengewerkt. Het ge-
bruik van stents heeft de resultaten van PCI-procedures verbeterd 
maar ook nieuwe problemen doen ontstaan, zoals het ontstaan van 
bloedstolsels op het lichaamsvreemde materiaal van de stent zelf 
en het dichtslibben van het vat net naast de geplaatste stent. De 
laatste jaren zijn er op dit gebied belangrijke vorderingen gemaakt, 
zowel met betrekking tot het materiaal (naast drug-eluting stents 
bestaan inmiddels absorbable stents) als de preventie van stolsel-
vorming. Binnen het project Meetbaar Beter is als inclusiecriterium 
voor de patiëntgroep met Coronairlijden behandeld door middel 
van een PCI gehanteerd: Een uitgevoerde PCI (ballon dilatatie) al 
dan niet met stentplaatsing(en). Deze rapportage bevat de uitkom-
sten zoals die gemeten zijn in de patiëntgroep die in 2009 en 2010 
zijn behandeld in het St. Antonius Ziekenhuis.

Figuur 9: PCI 

3.5.2 Uitkomstindicatoren en initiële conditie van 
  de patiënt
Uit de volledige lijst van 107 relevante indicatoren is aan de hand  
van de fase 1 criteria uit  hoofdstuk I een hoog-prioreitslijst van 23  
indicatoren geselecteerd (bijlage 7). Aan de hand van de fase 2 
criteria uit hoofdstuk I is onderstaande, door de academic council 
gevalideerde, set meest belangrijke uitkomstindicatoren geselec-
teerd.

Uit meer dan 100 initiële condities die gevonden werden in litera-
tuur zijn de negen belangrijkste initiële condities voor patiënten 
met coronairlijden die behandeld zijn door middel van een PCI ge-
selecteerd. Deze selectie is gevalideerd door de Academic Council. 

Figuur 10: Academic Council interventiecardiologie

Prof. G.W. Stone 
Colombia Uni-
versity Medical 
Center

Prof. W. Wijns 
Onze Lieve Vrouw 
ziekenhuis Aalst

Medische experts 
Interventiecardiologie
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Figuur 11: Patiëntpopulatie St. Antonius Ziekenhuis geordend naar initiële conditie

Survival

Degree of recovery / health

Time to recovery or return to 
normal activities

Disutility of care or treatment process (e.g., 
treatment-related discomfort, complications, 
adverse effects, diagnostic errors, treatment 

Sustainability of recovery or 
health over time

Long-term consequences of therapy
(e.g., care-induced illnesses)

1. Mortaliteit binnen 30 dagen na PCI-interentie
2. Mortaliteit binnen 1 jaar na PCI-interventie  

Geselecteerde initiële 
condities van de patiënt 
zijn

1. Leeftijd

2. Diabetes Mellitus

3. Eerder myocardinfarct

4. Urgentie van de  

 procedure

5. Meervatslijden

6. Eerdere bypass chirurgie

7. Nierinsufficiëntie

8. Ernstige Linker Ventrikel   

dysfunctie

9. Chronische totale 

  occlusie 

De concrete definities van 

de uitkomstindicatoren en 

de initiële condities zijn 

opgenomen in bijlage 8.

3. Angiografisch succes na PCI-interventie* 

4. Acute CABG na PCI-interventie

5. Optreden van “target vessel revascularisation” na PCI
6. Heropname wegens myocard infarct na PCI

Geselecteerde uitkomstindicatoren voor patiënten met coronairlijden behandeld door middel van PCI 

Shock is in principe als tiende initiële conditie opgenomen, mede 
op advies van de Academic Council. Retrospectief is het vrijwel on-
mogelijk gebleken om deze initiële conditie te verzamelen. In over-
leg met de Academic Council is besloten voor de binnen 30 dagen 
overleden patiënten uit 2009 en 2010 in beeld te brengen hoe veel 

patiënten in shock werden binnengebracht in het ziekenhuis. Circa 
40% van de patiënten die binnen 30 dagen na de PCI in het St. An-
tonius Ziekenhuis overleden werden in shock binnengebracht.
De registratie van deze initiële conditie zal prospectief worden 
georganiseerd.

* Onafhankelijk van het type behandeling is consequent <20% reststenose als drempelwaarde gehanteerd, ook bijvoorbeeld bij ballondilataties.
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3.5.3 Resultaten
De geselecteerde initiële condities van de patiënt zijn voor alle 
patiëntgroepen binnen het cohort patiënten met coronairlijden die 
behandeld zijn door middel van een PCI relevant. 
De segmentatie per initiële conditie is uitgewerkt en binnen het St. 
Antonius Ziekenhuis beschikbaar. Onderstaand zullen per indicator, 
in verband met relevantie en leesbaarheid, de binnen de geana-
lyseerde dataset het meest relevant gebleken initiële condities 
worden uitgewerkt.

1. Mortaliteit binnen 30 dagen na PCI-interventie 1,9%

2. Mortaliteit binnen 1 jaar na PCI-interventie  4,1%

3. Angiografisch niet succesvol na PCI-interventie 7,5%

4. Optreden van target vessel revascularization na 
PCI- interventie     7,5%

5. Acute CABG na PCI-interventie   1,3%

6. Heropname wegens Myocard Infarct na PCI-interventie 1,0%

Tabel 2: Totaaloverzicht ruwe uitkomstindicatoren

Het vergelijken van ruwe uitkomsten van verschillende centra 
is noch zinvol, noch mogelijk. Vergelijkbaarheid treedt pas op 
wanneer gecorrigeerd wordt voor initiële condities. In paragraaf 
3.5.4. wordt hier nader op ingegaan.

Waar van toepassing zijn bij de indicatoren de ruwe odds ratio’s 
en de gecorrigeerde odds ratio’s berekend. De ruwe odds ratio’s 
geven de kans van een patiëntcohort weer ten opzichte van het pa-
tiëntcohort met het zwaarste risicoprofiel. De gecorrigeerde odds 
ratio’s geven de verhoudingen in risicoprofiel weer, gecorrigeerd 
voor de overige initiële condities van de patiënt. De gecorrigeerde 
odds ratio geeft daardoor aan wat de invloed van de betreffende 
conditie is op de uitkomsten van zorg.
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1. Mortaliteit binnen 30 dagen na PCI-interventie
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Ruwe en gecorrigeerde Odds Ratios  
Uitkomstindicator: 30 dagen mortaliteit   

   ruwe  gecorrigeerde
Casemixcategorie  odds ratio odds ratio
leeftijds categorie lftd<=49 0,07 0,07
  lftd 50-59 0,19 0,23
  lftd 60-69 0,27 0,33
  lftd 70-79 0,39 0,49
  lftd>=80 1,00 1,00
opname urgentie electief 0,03 0,02
  spoed 0,52 0,38
  acuut 1,00 1,00
multivessel geen multivessel 0,41 0,66
  multivessel 1,00 1,00
nierfunctie geen nierinsufficientie 0,18 0,20
  nierinsufficientie 1,00 1,00
diabetes geen diabetes 0,77 0,70
  diabetes 1,00 1,00

Mortaliteit binnen 30 dagen na PCI-interventie
Segmentatie naar leeftijdscategorie

Mortaliteit binnen 30 dagen na PCI-interventie 
Segmentatie naar diabetes

Mortaliteit binnen 30 dagen na PCI-interventie 
Segmentatie naar opname-urgentie

Mortaliteit binnen 30 dagen na PCI-interventie 
Segmentatie naar nierfunctie

Mortaliteit binnen 30 dagen na PCI-interventie 
Segmentatie naar meervatslijden

Mortaliteit binnen 30 dagen na PCI-interventie
Segmentatie naar linker hartkamerfunctie
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2. Mortaliteit binnen 1 jaar na PCI-interventie 
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Ruwe en gecorrigeerde Odds Ratios  
Uitkomstindicator: 1 jaars mortaliteit   

   ruwe  gecorrigeerde
Casemixcategorie  odds ratio odds ratio
leeftijds categorie lftd<=49 0,03 0,03
  lftd 50-59 0,16 0,20
  lftd 60-69 0,24 0,29
  lftd 70-79 0,44 0,52
  lftd>=80 1,00 1,00
opname urgentie electief 0,32 0,24
  spoed 0,58 0,44
  acuut 1,00 1,00
diabetes geen diabetes 0,60 0,63
  diabetes 1,00 1,00
multivessel geen multivessel 0,46 0,67
  multivessel 1,00 1,00
nierfunctie geen nierinsufficientie 0,18 0,25
  nierinsufficientie 1,00 1,00

Mortaliteit binnen 1 jaar na PCI-interventie
Segmentatie naar leeftijdscategorie

Mortaliteit binnen 1 jaar na PCI-interventie
Segmentatie naar diabetes

Mortaliteit binnen 1 jaar na PCI-interventie
Segmentatie naar opname-urgentie

Mortaliteit binnen 1 jaar na PCI-interventie
Segmentatie naar nierfunctie

Mortaliteit binnen 1 jaar na PCI-interventie
Segmentatie naar meervatslijden

Mortaliteit binnen 1 jaar na PCI-interventie
Segmentatie naar linker hartkamerfunctie
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3. Angiografisch niet succesvol na PCI-interventie
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Ruwe en gecorrigeerde Odds Ratios  
Uitkomstindicator: Angiografisch onsuccesvol   

   ruwe  gecorrigeerde
Casemixcategorie  odds ratio odds ratio
leeftijds categorie lftd<=49 0,52 0,69
  lftd 50-59 0,63 0,73
  lftd 60-69 0,78 0,83
  lftd 70-79 0,73 0,74
  lftd>=80 1,00 1,00
Vorig CABG geen vorig CABG 0,41 0,47
  vorig CABG 1,00 1,00
Vorig AMI geen vorig AMI 0,82 0,95
  vorig AMI 1,00 1,00
chronic total occlusion geen CTO 0,18 0,18
  wel CTO 1,00 1,00
multivessel geen multivessel 0,72 0,76
  multivessel 1,00 1,00
diabetes geen diabetes 0,65 0,72
  diabetes 1,00 1,00

Angiografisch niet succesvol na PCI-interventie
Segmentatie naar leeftijdscategorie

Angiografisch niet succesvol na PCI-interventie
Segmentatie naar diabetes

Angiografisch niet succesvol na PCI-interventie
Segmentatie naar vorig myocard infarct

Angiografisch niet succesvol na PCI-interventie
Segmentatie naar vorige CABG-interventie

Angiografisch niet succesvol na PCI-interventie
Segmentatie naar meervatslijden

Angiografisch niet succesvol na PCI-interventie
Segmentatie naar ‘Chronic Total Occlusion’
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Ruwe en gecorrigeerde Odds Ratios  
Uitkomstindicator: Optreden target vessel revascularisation (TVO) 

   ruwe  gecorrigeerde
Casemixcategorie  odds ratio odds ratio
leeftijds categorie lftd<=49 2,89 3,54
  lftd 50-59 2,72 3,16
  lftd 60-69 3,16 3,48
  lftd 70-79 3,45 3,70
  lftd>=80 1,00 1,00
opname urgentie electief 0,63 0,61
  spoed 0,64 0,67
  acuut 1,00 1,00
chronic total occlusion geen CTO 0,44 0,36
  wel CTO 1,00 1,00
multivessel geen multivessel 0,45 0,46
  multivessel 1,00 1,00
diabetes geen diabetes 0,55 0,54
  diabetes 1,00 1,00

Optreden van ‘target vessel revascularization’ na PCI
Segmentatie naar leeftijdscategorie

Optreden van ‘target vessel revascularization’ na PCI
Segmentatie naar diabetes

Optreden van ‘target vessel revascularization’ na PCI
Segmentatie naar linker hartkamerfunctie

Optreden van ‘target vessel revascularization’ na PCI
Segmentatie naar opname-urgentie

Optreden van ‘target vessel revascularization’ na PCI
Segmentatie naar meervatslijden

Optreden van ‘target vessel revascularization’ na PCI
Segmentatie naar ‘Chronic Total Occlusion’

4. Optreden van ‘target vessel revascularization’ na PCI
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5. Acute CABG na PCI-interventie
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Ruwe en gecorrigeerde Odds Ratios  
Uitkomstindicator: Optreden acute CABG   

   ruwe  gecorrigeerde
Casemixcategorie  odds ratio odds ratio
leeftijds categorie lftd<=49 0,37 0,39
  lftd 50-59 1,57 1,78
  lftd 60-69 2,69 3,38
  lftd 70-79 3,95 4,73
  lftd>=80 1,00 1,00
opname urgentie electief 0,04 0,04
  spoed 0,49 0,52
  acuut 1,00 1,00
multivessel geen multivessel 0,07 0,10
  multivessel 1,00 1,00

Acute CABG na PCI-interventie
Segmentatie naar leeftijdscategorie

Acute CABG na PCI-interventie
Segmentatie naar meervatslijden

Acute CABG na PCI-interventie
Segmentatie naar opname-urgentie
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6. Heropname wegens Myocard Infarct na PCI-interventie
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Heropname wegens Myocard Infarct na PCI-interventie
Segmentatie naar nierfunctie

Heropname wegens Myocard Infarct na PCI-interventie
Segmentatie naar diabetes

Heropname wegens Myocard Infarct na PCI-interventie
Segmentatie naar vorig myocard infarct
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Conclusie in perspectief van vergelijkbaarheid en vergelijking:
Onder voorbehoud van de kwaliteit van de in deze rapportage  
opgenomen data (zie bijlage 1) mag als conclusie getrokken wor-
den dat de betrokken centra niet significant van elkaar verschillen 
voor wat betreft de mortaliteit na 30 dagen en een jaar, en het % 
spoed chirurgie CABG. Het % angiografisch succes ligt binnen de 
beschikbare dataset in het Catharina Ziekenhuis hoger dan in het 
St. Antonius Ziekenhuis. Het % revascularisatie ligt in het Catharina 
Ziekenhuis hoger dan in het St. Antonius Ziekenhuis. De beschreven 
onder-rapportage van heropnames voor AMI en revascularisaties 
in het St. Antonius Ziekenhuis speelt voor een onbekende omvang 
een rol in bij de laatst benoemde indicator. Tot slot dient opge-
merkt te worden dat voor ernstige linker ventrikel dysfunctie en 
shock niet gecorrigeerd is in de analyse vanwege onvolledigheid 
van data.

Nadrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat uitkomsten en eventuele 
verschillen niet per se statistisch significant hoeven te zijn om  
aanleiding te zijn tot het inzetten van verbetertrajecten.
Door de beoogde ontwikkeling van Meetbaar Beter zullen in ver-

schillende perspectieven de analysemogelijkheden verder toene-
men. De datacollectie zal prospectief ingericht worden waardoor 
de kwaliteit van de data verder zal toenemen. Bij deelname van 
meerdere centra nemen, door de toename van het totaal aan be-
schikbare data, de statistische analysemogelijkheden toe. Voor een 
nadere uitwerking hiervan verwijzen wij graag naar hoofdstuk 5.
Kwaliteitsverbetering van de dataverzameling voor de patiënt-
groep die een PCI heeft ondergaan is een noodzakelijke vervolg-
stap binnen Meetbaar Beter. Op basis van de beschikbare data kun-
nen geen betrouwbare uitspraken gedaan worden op het gebied 
van vergelijking van de betrokken centra. 
Geconcludeerd kan worden dat de ruwe data en de populatieken-
merken verschillen. In welke mate de populatiekenmerken een  
verklarende factor zijn voor de verschillen in resultaten kan in deze 
fase van Meetbaar Beter niet worden vastgesteld.

Toelichting bij de regressie-analyse:
Voor iedere indicator is de voor initiële condities gecorrigeerde en  
op 100 genormaliseerde uitkomst-ratio berekend middels logisti-
sche regressie. In onderstaande tabel is weergegeven welke initiële  

3.5.4 Toekomstperspectief datarapportage en vergelijking
Inzicht hebben in de resultaten van zorg opent de mogelijkheid om 
op basis van de resultaten bij te sturen en de resultaten van de  
geleverde zorg verder te verbeteren. Bovenstaande uitkomsten 
bieden gericht aanleiding voor nadere analyse van patiëntgroepen 
waarbij verbetering van resultaten mogelijk is of gewenst wordt 
gezien het ambitieniveau van de betrokken centra. Door het con-
crete karakter van de uitkomstindicatoren kunnen concrete doel-
stellingen worden geformuleerd en kan een kwaliteitscyclus op 
basis van uitkomsten van zorg worden ingericht binnen Meetbaar 
Beter centra.

Leeswijzer Funnelplot:
In de funnelplot is een grafische weergave van de voor initiële 
condities gecorrigeerde verschillen tussen (in dit geval) twee zie-
kenhuis. Op de X-as staat de door het regressiemodel voorspelde 
uitkomst per indicator. De gestandaardiseerde uitkomst ((waar-
genomen uitkomst / voorspelde uitkomst) x 100) staat op de Y-as 
uitgezet. Het gemiddelde is uitgezet als de onderbroken streep. De 
kromme lijnen geven de betrouwbaarheidsintervallen weer en zijn 
afhankelijk van de voorspelde uitkomsten en de waargenomen 
uitkomsten. De variatie tussen de groene en oranje lijn dient daarbij 
gezien te worden als een natuurlijke variatie.

Figuur 12: Gestandaardiseerde uitkomsten voor patiënten met coronairlijden behandeld door middel van PCI. Variatie tussen de oranje en groene lijn moet 
gezien worden als een natuurlijke spreiding.
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condities per uitkomstindicator in de analyse zijn opgenomen.
De relevante initiële condities verschillen per indicator; alleen de  
initiële condities die er statistische ‘toe doen’ zijn hierbij meegeno-
men; zie onderstaande tabel.
C-statistic geeft de voorspellende kracht van het gebruikte model 
weer: 0,5 = geen voorspellend vermogen; 0,7- 0,8 = redelijk; > 0,80 
= goed.

Initiële condities

Uitkomstindicator           C-Statistic 
Mortaliteit binnen 30  X   X      X   X  0,87 (=zeer goed)
dagen na PCI-interventie

Mortaliteit binnen 1 jaar X   X      X  X  0,79 (=redelijk/ 
na PCI-interventie            goed) 

Angiografisch onsucces- X     X  X  X  X   X  0,64 (=matig)
vol na PCI-interventie

Optreden ‘target vessel  X       X  X   X  0,71 (=redelijk)
revascularization’ na PCI

Acute CABG na PCI- X   X      X   X  0,87 (=zeer goed)
interventie

*) Geen correctie voor deze factoren i.v.m. onvolledigheid data
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3.6  Optimal Medical Treatment

Outcomes Team OMT
Dr. B. Rensing  St. Antonius Ziekenhuis
Dr. G. Brueren  Catharina Ziekenhuis
Dr. ir. W. van den Bosch St. Antonius Ziekenhuis
Mevr. H. Beelen  Catharina Ziekenhuis
Ir. N. van Gorp  The Decision Group

3.6.1 Beschrijving
De medicamenteuze behandeling van coronairlijden is, naast het 
risico-management, gericht op het bestrijden van symptomen en 
het voorkomen van verergering van het ziektebeeld. Met name 
bloedverdunning middels medicatie speelt daarbij een belangrijke 
rol.

Patiënten worden geïncludeerd in het OMT-cohort indien zij 
behandeld worden binnen het St. Antonius Ziekenhuis waarbij is-
schemie is vastgesteld op basis van MRI, FFR of een SPECT. Patiën-
ten die binnen een tijdspanne van een jaar voor de datum van een 
positieve test zijn behandeld met een PCI of CABG worden buiten 
beschouwing gelaten. 

3.6.2 Indicatorenset en initiële conditie 
Uit de totale lijst van 83 relevante indicatoren is aan de hand van de 
fase 1 criteria uit hoofdstuk I een hoog-prioreitslijst van 22 indi-
catoren geselecteerd (bijlage 9). Aan de hand van de fase 2 criteria 
uit hoofdstuk 1is onderstaande concept set meest belangrijke  
uitkomstindicatoren geselecteerd. Deze indicatorenset ligt ter vali-
datie voor bij de academic council. 

Uit 115 initiële condities die gevonden werden in literatuur zijn 
de zeven belangrijkste initiële condities voor patiënten met coro-
nairlijden die medicamenteus behandeld zijn geselecteerd. Deze 
selectie ligt ter validatie voor bij de Academic Council. 

Figuur 14:  Academic Council interventiecardiologie 
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Geselecteerde uitkomstindicatoren  voor patiënten met coronairlijden behandeld door middel van OMT
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4.1  Beschrijving
Atriumfibrilleren (AF) is de meest voorkomende hartritmestoornis 
in de klinische praktijk. Het voorkomen van AF neemt toe met de 
leeftijd, met een prevalentie van 0,5% bij vijftigers tot bijna 10% 
bij tachtigers. 70% van de mensen met AF is tussen de 65 en 85 
jaar oud.1,2. AF kan gemakkelijk worden gediagnosticeerd met een 
oppervlakte ECG. 

Figuur 15: Prevalentie van boezemfibrilleren per leeftijdsgroep

Het abnormale ritme is niet alleen geassocieerd met een verschei-
denheid aan symptomen, zoals hartkloppingen, duizeligheid, kort-
ademigheid of andere tekenen van hartfalen, maar ook met een 
toegenomen risico op een beroerte (vervijfvoudigd risico), hartfa-
len (verdrievoudigd risico) en mortaliteit. Diverse cardiale ziekten 
zoals hypertensie, coronaire hartziekte, pericarditits, mitralis klep 
ziekte en congenitale hartziekte zijn predisponerende factoren 
voor AF. AF komt ook voor bij personen zonder enige aanwijsbare 
hartziekte of systemische ziekte, dit noemt men lone-AF. Er is 
groeiend bewijs dat een genetische predispositie een belangrijke 
rol speelt bij het optreden van AF. Het natuurlijke beloop van AF 
wordt gekarakteriseerd door een geleidelijke overgang van zeldza-
me voorbijgaande aanvallen (paroxysmaal AF) naar langer durende 
aanvallen die enkel kunnen worden beëindigd door chemische of 
elektrische cardioversie (persisterend AF, langdurige persisterend 
AF als AF >1 jaar duurt) en uiteindelijke naar permanent AF, waarbij 
de AF niet meer kan worden geconverteerd naar een sinusritme2.  
AF is een grote economische last voor de samenleving. De jaarlijkse 
kosten voor een gemiddelde AF patiënt zijn meestal meer dan 
3000 euro, waarbij ziekenhuisopname en medicatie de belangrijk-
ste kostenposten zijn, respectievelijk 52% en 23%. Door de toege-
nomen levensverwachting zal de prevalentie van AF met een factor 
2,5 toenemen gedurende de komende vijftig jaar en hierdoor zal 
het een nog belangrijker gezondheidsprobleem worden. 
Het onderliggende elektrofysiologische mechanisme van AF is nog  
grotendeels onbekend. Uit dierexperimenteel onderzoek en  
observaties komt naar voren dat longvenen mogelijk een cruciale 
rol spelen bij de initiatie en continuatie van AF. 

De eerste fase van het project Meetbaar Beter heeft voor de  
behandeling van boezemfibrilleren middels Pulmonaal Venen iso-
latie (PVi) en de medicamenteuze behandeling (OMT) tot diverse 
producten geleid. In de volgende fase van Meetbaar Beter zullen 
uitkomstindi-catoren geselecteerd worden voor de cardiochirur-
gische behandeling van boezemfibrilleren. De geconsolideerde 
indicatoren voor patiënten met boezemfibrilleren zullen tevens in 
de volgende fase van Meetbaar Beter worden vastgesteld.

4.2  Profiel ziekenhuis
Het hartcentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is een van de 
grootste elektrofysiologische centra van Nederland. In 2009 en 
2010 werden respectievelijk 588 en 774 Catheterablaties uitge-
voerd ter behandeling van diverse hartritmestoornissen, waaron-
der boezemfibrilleren.

Outcomes Team Boezemfibrilleren
Dr. E. Wever  St. Antonius Ziekenhuis
Dhr. P. v.d. Voort (arts) Catharina Ziekenhuis
Mevr. S. Hanemaaijer St. Antonius Ziekenhuis
Mevr. E. Neutkens Catharina Ziekenhuis
Ir. N. van Gorp  The Decision Group

4 BOEZEMFIBRILLEREN

	  



36

4.3  Pulmonaal Venen isolatie (PVi)

4.3.1  Beschrijving
Radiofrequentie-katheterablaties, waarbij het myocard van de  
pulmonaal vene geïsoleerd wordt van het myocard van het linker 
atrium, zijn de norm geworden in de laatste jaren. In zowel Euro-
pese al Amerikaanse richtlijnen vormt symptomatisch paroxysmaal 
AF een klasse Ia indicatie voor katheterablatie, gebaseerd op een 
grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat abla-
tie superieur is aan behandeling met medicatie. 3,4,5 
Omdat paroxysmaal AF afhankelijk is van triggers, is het isoleren 
van het linker atrium van de profibrillatoire pulmonaal vene de 
meeste effectieve behandeling. In baanbrekende centra met hoge 
volumina patiënten zijn succes percentages voor invasieve behan-
deling van paroxysmaal AF bijna 90% na 1 jaar met een gemiddelde 
van 1,8 behandelingen per patiënt. Desalniettemin toonde een 
wereldwijde survey aan dat zulke ablatie procedures  voor AF tech-
nisch moeilijk uitvoerbaar blijven met hoge complicatie cijfers en 
substantieel lagere succes percentages in de dagelijkse kliniek. 
Bij persisterend AF dragen secundaire veranderingen in structu-
rele, contractiele en elektrofysiologische eigenschappen van de 
musculatuur van het linker atrium, naast de pulmonaal venen, bij 
aan de initiatie en het aanhouden van AF. Dit aandeel zou progres-
sief bijdragen aan de initiatie en het  aanhouden van AF, met als ge-
volg dat bij katheterablaties voor persisterend AF de musculatuur 
van het linker atrium ook wordt behandeld. Alhoewel verschillende 
ablatietechnieken bestaan en het optimale behandelingsschema 
voor individuele patiënten met persisterend AF nog onbekend is, 
blijven de resultaten voor patiënten met persisterend AF slecht.

Binnen het project Meetbaar Beter is als inclusiecriterium voor de 
patiëntgroep met boezemfibrilleren behandeld door middel van 
een PVi gehanteerd: een wegens boezemfibrilleren uitgevoerde 
Pulmonaal Venen Isolatie.
 
4.3.2  Uitkomstindicatoren en initiële conditie van de patiënt
Uit de volledige lijst van 53 relevante indicatoren is aan de hand 
van de fase 1 criteria uit  hoofdstuk I een hoog-prioreitslijst van 15 
indicatoren geselecteerd (bijlage 11). Aan de hand van de fase 2 
criteria uit hoofdstuk I is onderstaande concept set meest belang-
rijke uitkomstindicatoren geselecteerd. De indicatorenset ligt voor 
ter validatie voor bij de Academic Council.

Uit 23 initiële condities die gevonden werden in literatuur zijn de 
zes belangrijkste initiële condities voor patiënten met coronairlij-
den die medicamenteus behandeld zijn geselecteerd. Deze selectie 
ligt ter validatie voor bij de Academic Council.
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Geselecteerde uitkomstindicatoren voor patiënten met boezemfibrilleren behandeld door middel van PVi

Figuur 17: Pulmonaal Venen Isolatie bij 
boezemfibrilleren

Figuur 18: Academic Council  
electrofysiologie
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4.4  Optimal Medical Treatment

4.4.1  Beschrijving
Huidige therapeutische strategieën omvatten controle van het  
hartritme en de snelheid hiervan, in combinatie met anti-emboli-
sche therapie. Infarct-risico-scores als de CHA2DS2-VASc score bij 
niet-valvulair AF worden gewogen tegen het bloedingsrisico, uit-
gedrukt in de HASBLED-score, om patiënten te selecteren die anti-
embolische therapie nodig hebben met Vitamine-K-antagonisten 
of met nieuwe orale anticoagulantia, de factor Xa-remmers of met 
directe thrombine-inhibitoren. Patiënten met een snelle ventricu-
laire response hebben beperking van de hartritmesnelheid nodig 
om symptomen te verlichten en tachycardiomyopathie te voorko-
men.  Controle van het hartritme kan worden bereikt door behan-

deling met anti-aritmica of met katheterablatie. Binnen het project 
Meetbaar Beter is als inclusiecriterium voor de patiëntgroep met 
boezemfibrilleren behandeld door middel van OMT gehanteerd: 
Patiënten die conservatief behandeld zijn met de diagnose boe-
zemfibrilleren, waarbij de diagnose is gesteld op basis van het ECG 
en waarbij de diagnose leidt tot ingrijpen van de arts. Dan wel the-
rapeutisch, dan wel (aanvullend) diagnostisch.

4.4.2  Uitkomstindicatoren en initiële conditie van de patiënt
De volledige lijst van 76 relevante uitkomstindicatoren is binnen de 
eerste fase van Meetbaar Beter opgesteld (bijlage 13). Aan de hand 
van de fase 1 en fase 2 criteria zullen uit deze lijst de belangrijkste 
uitkomstindicatoren worden geselecteerd.

1. Go AS et al. Atrial fibrillation in adults. ATRIA study. JAMA 2001; 

285:2370-2375

2. Camm et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation; ESC. 

Europace 2010; 12:1360-1420.

3. Camm et al. 2012 focused update of ESC guidelines for the manage-

ment of atrial fibrillation. Eur heart journal august 2012; published 

online.

4. Calkins H et al. 2012 HRS/EHRA/ECAS expert concensus statement on 

catheter and surgical ablation of atrial fibrillation: recommendations 

for patient selection, procedural techniques, patient management and 

follow up, definitions, endpoints and research trial design. Europace 

2012

5. Jais et al. Catheter ablation versus antiarrhythmic drugs for atrial fibril-

lation: The A4 study. Circulation 2008; 118:2498-2505.

6. Cappato R et al. Worldwide survey on the methods, efficacy and 

safety of catheter ablation for human atrial fibrillation. Circulation 
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Uit internationale best practices blijkt dat succesvol gestuurd kan  
worden op kwaliteitsverbetering aan de hand van een beperkte 
uitkomst-indicatorenset (3 tot 7 indicatoren). Meetbaar Beter zal 
zich de komende jaren in diverse perspectieven doorontwikkelen, 
gedreven door de ambitie om een kwaliteitssysteem te ontwik-
kelen waarbij door te sturen op resultaten van zorg de toegevoegde 
waarde voor de patiënt wordt gemaximeerd en de maatschappe-
lijke investering die ervoor nodig is om deze toegevoegde waarde 
te creëren verantwoord is.

Diverse hartcentra hebben sterke interesse getoond in Meetbaar 
Beter of aangegeven deel te willen nemen aan de 2e fase van  
Meetbaar Beter. Een toename in het aantal deelnemende centra  
heeft een aantal positieve aspecten:

1) Meer inzichten, meer verbetervermogen
 Meer verschillende databronnen zullen leiden tot meer waar-

neembare verschillen, waardoor verbetermogelijkheden 
inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Bovendien betekent de 
deelname van meerdere centra dat centra van elkaar kunnen 
leren indien er verschillen in uitkomsten te constateren zijn.

2) Snellere en verdere ontwikkeling
 De deelname van meerdere centra betekent een toename van 

de ontwikkelcapaciteit van indicatorensets binnen Meetbaar 
Beter. Bij 6 deelnemende centra kunnen 3 duo’s georganiseerd 
worden die parallel werken aan de ontwikkeling van indicato-
rensets op hetzelfde specialisatiegebied, maar voor een andere 
medische conditie. Hierdoor kunnen we sneller voor meerdere 
patiëntgroepen de resultaten van zorg transparant maken en de 
kwaliteit van zorg verder verbeteren op basis van inzicht in de 
resultaten van zorg.

3) Sterkere statistiek
 Bij deelname van meerdere centra groeit het volume van data 

waardoor, wanneer de data an sich kwalitatief goed zijn, de  
statistische mogelijkheden toenemen. Onder andere het be-
palen van de statistische significantie van geconstateerde 
verschillen voor gecorrigeerde uitkomstindicatoren wordt 
betrouwbaarder.  
In figuur 19 is een fictieve rapportage opgenomen van een  
uitkomstenindicator voor 16 hartcentra. 

5 TOEKOMSTVISIE MEETBAAR BETER

Met de vaststelling van de indicatorensets en de initiële condities 
van de patiënt kan de datacollectie prospectief worden ingericht. 
De kwaliteit van de registratie zal daardoor toenemen, wat de be-
trouwbaarheid van de rapportage verder zal doen toenemen.

Benchmarking van resultaten van zorg op een transparante en 
verantwoorde manier geeft een enorme kwaliteitsimpuls. Aan het 
kwaliteitssysteem deelnemende centra verhogen allemaal de kwa-
liteit van de geleverde zorg, waarbij de voorheen relatief minder 

presterende centra zich optrekken aan de beter presterende centra 
waardoor de spreiding van centra minder groot wordt en het ge-
middeld niveau hoger.

Bovenstaande ontwikkelingsmogelijkheden zullen, wanneer in-
gevuld, leiden tot een nog betere basis voor de kwaliteitscyclus 
binnen de bij Meetbaar Beter aangesloten centra. De toegevoegde 
waarde voor de patiënt zal, door de zorg te verbeteren waar moge-
lijk, verder toenemen. 

Funnelplot gestandaardiseerde 120-daagse sterfte na primaire CABG;
jaren 2007-2011
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Figuur 19: Funnelplot gestandaardiseerde 120-daags sterfte na primaire CABG voor het St. Antonius Ziekenhuis, het Catharina Ziekenhuis en 14 fictieve 
andere hartcentra.
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Bijlagen
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1) Steekproef Catharina Ziekenhuis
De dataverzameling van het Catharina Ziekenhuis is voor de PCI-
groep vormgegeven op basis van een steekproef van circa 2000 
patiënten die in 2009 en 2010 een PCI hebben ondergaan. De 
steekproef is circa 30 – 35% van de totale populatie. De steekproef 
is gerandomiseerd getrokken en geeft daarmee met hoge statisti-
sche waarschijnlijkheid een goed beeld van de totale populatie.

2) Onvolledigheid 
Op diverse onderdelen is de registratie van initiële condities van de 
patiënt niet 100% sluitend. Met name bij spoedpatiënten die over-
leden zijn of direct na de procedure zijn teruggeplaatst naar een 
ziekenhuis in de directe woonomgeving ontbreken soms gegevens. 
In de analyses zijn de ontbrekende data weergegeven in een cohort 
“onbekend”.

3) Onderrapportage St. Antonius Ziekenhuis
De registratie van heropnames vanwege AMI en de vrijheid van  
revascularisatie binnen het St Antonius Ziekenhuis heeft een aspect 
van onderregistratie in zich. De registratie is opgebouwd uit 2 bron-
nen. Ten eerste de registratie van opnames en procedures binnen het 
St. Antonius Ziekenhuis. Deze is sluitend. Ten tweede de respons van 
patiënten op schriftelijke enquêtes. De respons is circa 70%. Dit bete-
kent dat de groep patiënten die niet in het St. Antonius Ziekenhuis is 
heropgenomen voor een AMI, maar in een ander ziekenhuis en/of een 
revascularisatie heeft ondergaan in een ander ziekenhuis, voor een 
deel zal ontbreken in de registratie. Voor de analyse zijn  
patiënten waarvan geen gegevens beschikbaar waren geteld als “geen 

heropname voor AMI” en “geen revascularisatie”. Dit betekent dat er 
sprake is van een (kleine) onderschatting van de uitkomsten op deze 
indicatoren.

4) Retrospectieve gegevensverzameling
Veel gegevens zijn retrospectief verzameld, deels op basis van 
registratie die niet vooraf tot doel had bij te dragen aan een kwali-
teitssysteem, maar zuiver gericht was op de klinische praktijk. Dit 
creëert een mogelijke beperking in de betrouwbaarheid van de 
informatie van deze dataset.

5) Strategie gegevensverzameling
Binnen het St. Antonius Ziekenhuis is voor de PCI-groep de data-
verzameling gebaseerd op in huis beschikbare data en de respons 
op enquêtes. Binnen het Catharina Ziekenhuis is informatie ver-
zameld door voor de steekproef dossiers in te zien, ook in verwij-
zende centra.  
Het verschil in strategie van gegevensverzameling levert (naast de  
beperkingen benoemd bij punt 3) een risico op bias.

6) Tijdstip van vastlegging gegevens
De dataset is opgebouwd uit de in de patiëntdossiers beschikbare 
gegevens. Voor een groot deel betreffen dit gegevens die gemeten 
zijn kort voor en/of na de procedure. Voor een deel echter is de 
informatie verzameld uit dossiers, waarbij niet of beperkt vast te 
stellen is of de geregistreerde initiële condities van de patiënt nog 
actueel waren op het moment van uitvoeren van de procedure. 

BIJLAGE 1

Voorbehouden t.a.v. de kwaliteit en volledigheid van de data 
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Aantal patiënten met primaire CABG (2007-2011) 4988

Aantal 2007 1042

Aantal 2008 985

Aantal 2009 1005

Aantal 2010 993

Aantal 2011 963

Aantal patiënten overleden binnen 120 dagen na interventie (2007-2011) 102

Percentage patiënten overleden binnen 120 dagen na interventie (2007-2011) 2,0%

Aantal patiënten uit 2007 overleden binnen 1640 dagen (4,5 jaar) na interventie 105

Percentage patiënten uit 2007 overleden binnen 1640 dagen na interventie 10,1%

Aantal patiënten met chirurgische reëxploratie (2009-2011) 142

Percentage patiënten met chirurgische reëxploratie (2009-2011) 4,8%

Aantal patiënten met diepe sternumwondinfectie (2009-2011) 31

Percentage patiënten met diepe sternumwondinfectie (2009-2011) 1,0%

Aantal patiënten met CVA met restletsel (2009-2011) 16

Percentage patiënten met CVA met restletsel (2009-2011) 0,54%

Responsepercentage Quality of Life meting (SF36) 29%

Totaal aantal PCI interventies 3989

Aantal overleden binnen 30 dagen na interventie 75

Percentage overleden binnen 30 dagen na interventie 1,9%

Aantal overleden binnen 1 jaar na interventie 165

Percentage overleden binnen 1 jaar na interventie 4,1%

Aantal angiografisch onsuccesvol 299

Aantal angiografisch onsuccesvol onbekend 5

Percentage angiografisch onsuccesvol 7,5%

Aantal target vessel revascularisatie 300

Aantal target vessel revascularisatie onbekend 0

Percentage target vessel revascularistie 7,5%

Aantal acute CABG na PCI 50

Percentage acute CABG na PCI 1,3%

Aantal heropname i.v.m AMI 38

Percentage heropname i.v.m. AMI 1,0%

Aantal patiënten met primaire CABG (2007-2011) 3818

Aantal 2007 866

Aantal 2008 823

Aantal 2009 737

Aantal 2010 721

Aantal 2011 671

Aantal patiënten overleden binnen 120 dagen na interventie (2007-2011) 94

Percentage patiënten overleden binnen 120 dagen na interventie (2007-2011) 2,5%

Aantal patiënten uit 2007 overleden binnen 1640 dagen (4,5 jaar) na interventie 81

Percentage patiënten uit 2007 overleden binnen 1640 dagen na interventie 9,4%

Aantal patiënten met chirurgische reëxploratie (2009-2011) 113

Percentage patiënten met chirurgische reëxploratie (2009-2011) 5,3%

Aantal patiënten met diepe sternumwondinfectie (2009-2011) 32

Percentage patiënten met diepe sternumwondinfectie (2009-2011) 1,5%

Aantal patiënten met CVA met restletsel (2009-2011) 11

Percentage patiënten met CVA met restletsel (2009-2011) 0,52%

Responsepercentage Quality of Life meting (SF12) 29%

Gemiddelde van 8 gezondheidsdimensies (SF12) vlak voor interventie (2007-2010) 58%

Gemiddelde van 8 gezondheidsdimensies (SF12) 1 jaar na interventie (2007-2010) 75%

Totaaloverzicht data voor analyse Meetbaar Beter Boek 2012
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BIJLAGE 2

Waardeketen (Care Delivery Value Chain) voor patiënten met coronairlijden die behandeld worden door middel van een PCI.

	  



43

Geselecteerde uitkomstindicatoren 
Mortaliteit  (1 jaar)
Aantal patiënten die stierven aan alle doodsoorzaken, binnen 1 jaar 
na PCI, als % van het totaal aantal patiënten dat PCI onderging. 
Teller: Doden door alle oorzaken bij PCI patiënten binnen 1 jaar na 
de PCI procedure
Noemer: Totaal aantal PCI-procedures uitgevoerd in dit ziekenhuis. 

Heropnames vanwege myocardinfarct
Het deel van de patiënten die een PCI hebben ondergaan die herop-
genomen werden in het ziekenhuis voor een STEMI/non-STEMI. Zie 
de geselecteerde bronnen voor de definitie van STEMI/non-STEMI. 
Teller: patiënten heropgenomen in het ziekenhuis voor STEMI/non-
STEMI. 
Noemer: Totaal aantal PCI-procedures uitgevoerd in dit ziekenhuis.

Kwaliteit van leven 1 jaar na interventie 
De kwaliteit van leven wordt gemeten door de patiënt vlak voor be-
handeling en één jaar na behandeling te vragen een lijst in te vullen 
met vragen over zijn/haar lichamelijke en geestelijke gezondheid. 
Deze vragen betreffen acht hoofdonderwerpen: fysiek functio-
neren, rolfunctioneren fysiek, lichamelijke pijn, ervaren gezond-
heid, vitaliteit, sociaal functioneren, rolfunctioneren emotioneel, 
geestelijke gezondheid. De lijst is gebaseerd op de internationaal 
gevalideerde SF-36 of SF-12 vragenlijst. De indicator toont het 
gemiddelde van de nulmeting en de meting 1 jaar na interventie 
en vergelijkt de uitkomsten tevens met de uitkomsten van de ge-
middelde Nederlands populatie, rekening houdend met leeftijd en 
geslacht.
Voor ieder van de acht items wordt een gemiddelde score uitge-
rekend voor die patiënten die zowel aan de nulmeting, als aan de 
1-jaar-na-start van de behandeling hebben deelgenomen.

Definities initiële condities van de patiënt:

Geslacht
Man / Vrouw

Leeftijd
Diagnose: leeftijd op het moment van de PCI-procedure
Definitie: niet toepasbaar

Diabetes Mellitus
Diagnose: Type 2 of type 2 diabetes
Definitie: Diabetes mellitus is gekarakteriseerd door terugkerende  
of persisterende hyperglycaemie en wordt gediagnosticeerd door  
het aantonen van een van de volgende: 
a) Nuchter plasma glucose level ≥7.0 mmol/L (126 mg/dl).
b) Plasma glucose ≥11.1 mmol/L (200mg/dL) twee uur na 
 inname van 75g orale glucose als in de glucose tolerantie test.
c) Symptomen van hyperglycaemie en terloops gemeten 
 plasma glucose ≥11.1mmol/L (200mg/dL)
d) Geglycosyleerd hemoglobine (hBA1C) ≥6,5%. 

Urgente/spoed procedure
Diagnose: Gecategoriseerd in 3 typen: 1. Gepland (electief); 
2. Urgent (IAP(=instabiel angina pectoris)/NSTEMI); 3. Acuut 
(gedefinieerd als myocard infarct als hierboven beschreven). 

Nierinsufficiëntie
Definitie: eGFR<60m/min (Estimated Glomerular Filtration Rate)

Ernstige Linker Ventrikel Dysfunctie
Definitie: Patiënten met ejectie fractie <35% gemeten voor en 
tijdens PCI. Geen onderscheid tussen angio, SPECT, echo, MRI, CT, 
etc. 

BIJLAGE 3

Definities geconsolideerde indicatoren voor patiënten met coronairlijden
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Generieke regels:
1.   Patiënt blijft in een cohort (OMT/PCI/CABG) zolang als geen 

nieuwe of andere behandeling wordt gekozen.
2.   Wordt een patient herbehandeld of start een andere behande-

ling binnen de termijn waarin de patient wordt gevolgd (uit-
komsten worden gemeten), dan start de patient in het nieuwe 
cohort en

3.    Patient telt voor het “oude” cohort(van initiële behandeling)  
alleen mee voor de relevante uitkomsten die tot op dat moment 
gemeten zijn.

4.   Bij overlijden wordt een patient ook niet meer in noemer van  
uitkomsten meegenomen die op later tijdstip dan moment van 
overlijden gemeten worden.

Regels met betrekking tot OMT:
1.  Inclusiecriterium: Patient heeft in het jaar voor start van de 

OMT geen CABG of PCI ondergaan
2.    Alle uitkomsten worden gemeten indien patient binnen 1 jaar 

geen andere behandeling (PCI of CABG) ondergaat
3.   Als patient na meer dan 30 dagen alsnog PCI of CABG onder-

gaat gaat de patient over naar het PCI of CABG cohort. Wel 
wordt  
gemeten:

 a.   MI Readmission (30 days; geldt voor alle indicatoren 
  (geconsolideerd)
 b.       Pain after procedure (CCS class; 30 days post start 
  treatment)
4.  Als patient binnen 30 dagen na start een PCI of CABG onder-

gaat: patient gaat over naar PCI of CABG cohort. Geen uitkom-
sten voor de OMT behandeling worden gemeten. Patient wordt 
niet in totaal aantal OMT behandelingen meegenomen (in noe-
mer)

Regels met betrekking tot PCI:
1. Inclusiecriterium: PCI ondergaan (ballon dilatatie, al dan niet 

met stentplaatsing)
2.   Alle uitkomsten worden gemeten indien patient binnen 1 jaar 

na PCI geen andere behandeling (PCI of CABG) ondergaat. Pa-
tient blijft in PCI cohort.

3.   CABG binnen dezelfde opname: Patient gaat over naar CABG  
cohort en telt in zowel teller als noemer voor de “Emergency 
CABG”  indicator en al dan niet als succes bij Angiografisch 
succes (waarschijnlijk als falen); Ook telt dit geval mee in de 
Freedom of TVR maat: CABG wordt als TVR gerekend; Andere 3 
indicatoren worden niet meer voor PCI gemeten; (30 day, 1year 
mortality, MI readmission)

4.   Re-PCI of CABG niet binnen zelfde opname, wel binnen 1 jaar: 
patient gaat over in nieuw cohort; patient telt mee in Emer-
gency CABG - noemer, angiografisch succes (in ieder geval 
noemer,  
misschien ook teller). Freedom of TVR: CABG telt als TVR; dus 
afname van Freedom of TVR/ Re-PCI in zelfde vat wordt geteld 
als TVR; Re-PCI in ander vat (bijv. als gevolg van staged proce-
dure  
bij multivessel disease): patient gaat over naar nieuw cohort PCI 
patiënten en daarvoor worden maten gemeten (idealiter blijft 
patient in beide cohorten, is echter niet te realiseren bij overlij-

den/MI readmission: onduidelijk te definiëren ten gevolge van 
welke PCI dat plaatsvond); MI readmission tellen indien Re-PCI 
of CABG later dan 30 dagen na eerste PCI plaatsvindt.

Regels met betrekking tot CABG:
1.  Inclusiecriterium: CABG ondergaan
2.   Alle uitkomsten worden gemeten indien patient binnen x jaar 

na CABG geen andere behandeling (PCI of CABG) ondergaat. 
Patient blijft in CABG cohort

3.   CABG binnen zelfde opname: telt voor Surgical reexploration 
indicator; overige indicatoren worden niet gemeten; patient 
verhuist naar nieuw cohort CABG waarvoor alle indicatoren ge-
meten worden

4.   CABG of PCI binnen 30 dagen: telt mee bij Reinterventions indi-
cator; Deep sternal wound infection: alleen tellen als is geweest; 
anders niet.

5.  Gegeven definitie van aantal indicatoren lijkt in veel gevallen te 
gelden dat Patient in CABG cohort blijft tot OMT/PCI of reCABG 
plaatsvindt (dus voor lange termijn overleving, CVAs op lange 
termijn etc.). 

BIJLAGE 4

Concept: binnen Meetbaar Beter te hanteren regels t.a.v. inclusie van patiënten in een cohort en eventuele cross overs:
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BIJLAGE 5

Volledige lijst uitkomstindicatoren voor patiënten met coronairlijden behandeld door middel van een CABG

Survival

Degree of recovery / health

Time to recovery or return to 
normal activities

Disutility of care or treatment process (e.g., 
treatment-related discomfort, complications, 
adverse effects, diagnostic errors, treatment 

errors)

Sustainability of recovery or 
health over time

Long-term consequences of therapy
(e.g., care-induced illnesses)

1. All cause mortality   in hospital
2. All cause mortality  30 days
3. Operative mortality (in own hospital or within 30 days)
4. All cause mortality 1 year
5. All cause mortality 2 year

6. Cardiac death (6, 12, 36 months)
7. Cumulative risk adjusted mortality (30d, 1yr, 2yr;  

Euroscore II based; Cusum or VLAD)
8. Survival long term; CABG patients versus NL-population (Kaplan-

Meier curve 10 yr)

9. Ability to engage in usual activities
10. Angina X years after intervention (NYHA heart failure CCS class 

0-1-2-3-4)
11. Degree of independence, post procedure
12. Functional level achieved (NYHA class)
13. Improvement of physical limitation
14. Level of (left) ventricular function recovery

15. Patient satisfaction CQ index
16. Quality of life; difference between pre- and X months post-

operative, according to SF-36
17. Quality of life; difference between pre- and X months post-

operative, according to SF-12
18. Revascularisation - appropriateness
19. Revascularisation – completeness
20. Revascularisation – graft patency

21. Length of stay after intervention
22. Median Length of Stay for CABG
23. Time to highest functional level
24. Time to lowest pain level

25. Time to regular physical activity
26. Time to return to normal activities
27. Time to return to work

28. Access time to ECG, Rx 
thorax, etc. after first office 
visit (days)

29. Access time to operation 
after CABG-decision (days)

30. Cardiac arrest in hospital
31. Complication - allergic reac-

tion
32. Complication - cardiac tam-

ponade (pericardum)
33. Complication - deep sternal 

wound infection
34. Complication - disrythmias 

requiring treatment

35. Complication - gastro intes-
tinal

36. Complication - hemody-
namic instability requiring 
treatment

37. Complication - intubation 
related damage

38. Complication - loss of mental 
function

39. Complication - major ad-
verse cardiac event (MACE)

40. Complication - major ad-
verse cerebral event

41. Complication - major pulmo-
nal related event

42. Complication - major vascu-
lar or lymphatic event

43. Complication - neurocogni-
tive detoriation

44. Complication - perioperative 
myocardial infarction

45. Complication - renal insuf-
ficiency (acute)

46. Complication - surgical 
re-exploration (bleeding, 
occlusion..)

47. Incidence of pressure ulcer

54. Graft patency long term
55. Primary procedures vs reoperations???
56. Myocardial infarction free survival rate after CABG (Kaplan Me-

ijer)
57. Readmission rate unstable angina within X months

58. Angina free survival rate after CABG (Kaplan Meijer)
59. Re-intervention (CABG or PCI) free survival rate after CABG (Kap-

lan Meijer)
60. PCI free survival rate after CABG (Kaplan Meijer)
61. MACCE free survival rate after CABG (Kaplan Meijer)

62. Abdominal fat content per-
cent

63. Achieved: alcolhol use con-
troled

64. Achieved glucosis level
65. Achieved: blood pressure 

goal
66. Achieved: BMI goal

67. Achieved: daily physcial 
activity

68. Achieved: low-fat diet
69. Achieved: smoking cessation 

succeeded
70. Achieved: switched to low 

fat diet

71. Achieved: weight reduction
72. Antianginal medication (3y)
73. Developed congestive heart 

failure
74. Developed depression
75. Developed stress/anxiety
76. Diabetes control
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Hoog prioriteit – lijst voor patiënten met Coronairlijden behandeld door middel van een CABG 

Survival

Degree of recovery / health

Time to recovery or return to 
normal activities

Disutility of care or treatment process (e.g., 
treatment-related discomfort, complications, 
adverse effects, diagnostic errors, treatment 

errors)

Sustainability of recovery or 
health over time

Long-term consequences of therapy
(e.g., care-induced illnesses)

1. All cause mortality in Hospital
2. Oerative mortality (in own hospital or within 30 days)
3. All cause-mortality 30 days
4. Cardiac death (6, 12, 36  months) 
5. Cumulative risk adjusted mortality (30d, 1yr, 2 yr; using Euroscore II)
6. Survival long term; CABG-patiënt vs NL Population (Kaplan-Meijer 10 yr)

7. Revascularisation – appropriateness
8. Revascularisation – graft patency
9. Revascularisation – completeness
10. Quality of life; accourding to SF-36; pre and X months post-operative
11. Quality of life; accourding to SF-12; pre and X months post-operative

12. Time to regularl physical activities
13. Time to return to normal activities
14. Length of stay after intervention

15. Complication – Surgical re-exploration (bleeding, occlusion, ....)
16. Complication – Deep sternal wound infection
17. Complication – Perioperative myocardial infarction
18. Complication – Renal insufficiency (acute)
19. Complication – Major adverse cerebral events

20. Re-intervention free (CABG/PCI) servival rate (Kaplan Meijer)
21. Myocardial infarction free survival rate (Kaplan Meijer)
22. MACCE free survival rate (Kaplan Meijer)
23. PCE free survival rate (Kaplan Meijer)

24. Developed congestive heart failure
25. Loss of mobility due to inadequate rehabilisation
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Uitkomstindicatoren

120-daagse mortaliteit:
Percentage van de patiënten die een primaire CABG ondergaan en  
binnen 120 dagen na interventie overlijden.
Teller: Aantal patiënten dat voor de eerste keer een CABG-operatie  
ondergaat en binnen 120 dagen na operatie overlijdt.
Noemer: Aantal patiënten dat voor de eerste keer een CABG-ope-
ratie ondergaat.
Tijdsinterval: Rapportage interval van vijf jaar (2007 - 2011) waar-
binnen de operatie plaatsvond.

Cumulatieve risicogecorrigeerde 30-daagse over/ ondersterfte
Deze indicator meet het verschil tussen verwachte en werkelijke 
cumulatieve sterfte binnen 30 dagen na interventie. De verwachte 
sterfte is gebaseerd op de risico-inschatting gebaseerd op de ad-
ditieve Euroscore 1. Het plotten van dit verschil geeft wat bekend is 
geworden als de ‘Variable Life Adjusted Display’ (VLAD). 
Rapportage interval van vijf jaar (2007 - 2011) waarbinnen de ope-
ratie plaatsvond.

Lange termijn overleving
Het percentage patiënten dat overleeft als functie van het aantal  
verstreken dagen na interventie. In de bijbehorende grafiek,  
aangeduid als ‘Kaplan-Meijer’ grafiek, wordt het overlevingsper-
centage tot maximaal vijf jaar gevolgd. Bij het berekenen van de 
curve wordt er rekening mee gehouden dat niet iedere patiënt 
de volle vijf jaar meetelt, bijvoorbeeld omdat hij/zij in 2011 ge-
opereerd is. Deze correctietechniek wordt aangeduid als ‘right-
censoring’.
Teller: Het aantal behandelde CABG-patiënten dat vlak voor een 
zeker tijdstip Ti nog meetelt minus het aantal sterfgevallen op tijd-
stip Ti.
Noemer: Het aantal behandelde CABG-patiënten dat vlak voor een 
zeker tijdstip Ti nog meetelt
Tijdstippen Ti waarop sterfgeval i zich voordoet. Rapportage inter-
val van vijf jaar (2007 - 2011) waarbinnen de operatie plaatsvond.

Kwaliteit van Leven 1 jaar na interventie
De kwaliteit van leven wordt gemeten door de patiënt vlak voor  
behandeling en één jaar na behandeling te vragen een lijst in te  
vullen met vragen over zijn/haar lichamelijke en geestelijke  
gezondheid. Deze vragen betreffen acht hoofdonderwerpen: fy-
siek functioneren, rolfunctioneren fysiek, lichamelijke pijn, ervaren  
gezondheid, vitaliteit, sociaal functioneren, rolfunctioneren  
emotioneel, geestelijke gezondheid. De lijst is gebaseerd op de 
internationaal gevalideerde SF-36 (of SF12) vragenlijst. De indica-
tor toont het gemiddelde van de nulmeting en de meting 1 jaar na 
interventie en vergelijkt de uitkomsten tevens met de uitkomsten 
van de gemiddelde Nederlands populatie, rekening houdend met 
leeftijd en geslacht.

Voor ieder van de acht items wordt een gemiddelde score uitge-
rekend voor die patiënten die zowel aan de nulmeting, als aan de 
1-jaar-na-operatie-meting hebben deelgenomen.
Het rapportage-interval is in de grafieken weergegeven.

Complicaties 
Indicator complicatie - percentage chirurgische reëxploraties
Percentage van de patiënten bij wie binnen dezelfde ziekenhuisop-
name een heroperatie nodig is wegens het bloeden, met of zonder 
tamponade, graft occlusie, of andere cardiale oorzaak.
Teller: Aantal patiënten waarbij binnen dezelfde ziekenhuisopname 
een heroperatie nodig is wegens het bloeden, met of zonder tam-
ponade, graft occlusie, of andere cardiale oorzaak.
Noemer: Aantal patiënten dat voor de eerste keer een CABG-ope-
ratie ondergaat.
Rapportage interval van drie jaar (2009 - 2011) waarbinnen de  
operatie plaatsvond.

Percentage diepe sternumwondinfecties
Percentage van de patiënten dat binnen 30 dagen na de operatie,  
een diepe sternumwondinfectie ontwikkelen betrekking hebbend 
op spier-, bot-, en/of mediastinum.
Teller: Aantal patiënten dat binnen 30 dagen na de operatie, een 
diepe sternumwondinfectie ontwikkelen betrekking hebbend op 
spier-, bot-, en/of mediastinum.
Noemer: Aantal patiënten dat voor de eerste keer een CABG-ope-
ratie ondergaat.
Rapportage interval van drie jaar (2009 - 2011) waarbinnen de  
operatie plaatsvond.

Percentage CVA met blijvend letsel
Percentage van de patiënten waarbij zich een postoperatieve be-
roerte ontwikkelt. Dat wil zeggen: alle bevestigde neurologische 
uitval, abrupt veroorzaakt door een verstoring in de bloedvoorzie-
ning naar de hersenen, die niet binnen 24 uur verdwijnt.
Teller: Aantal patiënten waarbij zich een postoperatieve beroerte 
ontwikkelt.
Noemer: Aantal patiënten dat voor de eerste keer een CABG-ope-
ratie ondergaat.
Rapportage interval van drie jaar (2009 - 2011) waarbinnen de  
operatie plaatsvond.

Duurzaamheid van herstel 
Percentage van overlevende patiënten vrij van reïnterventie
Het percentage patiënten dat gevrijwaard blijft van reïnterventie 
(zowel bypass als dotteren) als functie van het aantal verstreken 
dagen na interventie. In de bijbehorende grafiek, aangeduid als 
‘Kaplan-Meijer’ grafiek, wordt het gevrijwaarde percentage tot 
maximaal vier jaar gevolgd. Bij het berekenen van de curve wordt 
er rekening mee gehouden dat niet iedere patiënt de volle vier jaar 
meetelt, bijvoorbeeld omdat hij/zij in 2011 geopereerd is. Deze 
correctietechniek wordt aangeduid als ‘right-censoring’.
Teller: Het aantal behandelde CABG-patiënten dat vlak voor een 

BIJLAGE 6

Definities uitkomstindicatoren en initiële condities voor patiënten met coronairlijden behandeld door middel van CABG
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zeker tijdstip Ti nog meetelt minus het aantal gevallen van reïnter-
ventie op tijdstip Ti.
Noemer: Het aantal behandelde CABG-patiënten dat vlak voor een 
zeker tijdstip Ti nog meetelt

Tijdstippen Ti waarop reïinterventie i zich voordoet. Rapportage 
interval van vier jaar (2008 - 2011) waarbinnen de primaire  
operatie plaatsvond.

Percentage van overlevende patiënten vrij van acuut myocard 
infarct recidief
Het percentage patiënten dat gevrijwaard blijft van een nieuw 
acuut myocard infarct, als functie van het aantal verstreken dagen 
na interventie. In de bijbehorende grafiek, aangeduid als ‘Kaplan-
Meijer’ grafiek, wordt het gevrijwaarde percentage tot maximaal 
vier jaar gevolgd. Bij het berekenen van de curve wordt er rekening 
mee gehouden dat niet iedere patiënt de volle vier jaar meetelt, 
bijvoorbeeld omdat hij/zij in 2011 geopereerd is. Deze correctie-
techniek wordt aangeduid als ‘right-censoring’.
Teller: Het aantal behandelde CABG-patiënten dat vlak voor een 
zeker tijdstip Ti nog meetelt minus het aantal gevallen van klinisch 
opgenomen AMI-patiënten op tijdstip Ti.
Noemer: Het aantal behandelde CABG-patiënten dat vlak voor een 
zeker tijdstip Ti nog meetelt
Tijdstippen Ti waarop AMI i zich voordoet. Rapportage interval
van vier jaar (2008 - 2011) waarbinnen de primaire operatie 
plaatsvond.

Definities initiële condities:

Leeftijd
Patiënten worden ingedeeld in vier leeftijdsgroepen, t.w.: jonger 
dan 55 jaar, van 55 tot en met 64 jaar, van 65 tot en met 74 jaar en 
75 jaar of ouder.

Ernstige Linker Ventrikel dysfunctie
Patiënten worden ingedeeld naar hun linkerhartkamerfunctie 
(lvef). Antonius drie categorieën: >=50%, 30-50% en <30%. Ca-
tharina vier categorieën: >=50%, 35-50%, 25-35% en <25%. 

Urgentie van de procedure
Opdeling in twee categorieën: acuut, d.w.z. kan niet wachten tot de 
volgende dag en niet acuut.

Diabetes Mellitus
Opdeling in twee categorieën: geen diabetes of diabetes type 1 
dan wel 2.

Nierinsufficiëntie
Patiënten worden in twee groepen onderverdeeld naar nierfunctie. 
Goed met een serumcreatinine waarde van 130 micro mol/L of 
lager. En patiënten met een milde of zware nierinsufficiëntie met 
een serumcreatinine waarde boven de 130 micro mol/L.

Geslacht
Man of vrouw

Additieve euroscore
Opdeling in drie categorieën: laag 0-2, middel 3-5 en hoog >=6.
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Bijlage 7 

Volledige lijst uitkomstindicatoren voor patiënten met coronairlijden behandeld door middel van een PCI

Survival

Degree of recovery / health

Time to recovery or return to 
normal activities

Disutility of care or treatment process (e.g., 
treatment-related discomfort, complications, 
adverse effects, diagnostic errors, treatment 

errors)

Sustainability of recovery or 
health over time

Long-term consequences of therapy
(e.g., care-induced illnesses)

1. Incidence of cardiac death (x months) 
2. Immediate death (%)
3. All cause-mortality rate – inhospital
4. All cause-mortality rate – 30 day

5.  All cause-mortality rate – 1year
6a.  All cause-mortality rate – 2 years
6b.  (2 year) Survival rate

8.  Survival time free of MACE 
9.  Mortality before intervention
10.  Mortality from diagnostic catheteriza-

tion

11.  Completeness of revascularization
12.  Appropriateness of revascularization
13.  Functional level  achieved  (NYHA class)
14.  Angina after procedure (CCS class)
15.  Diastolic/coronary flow after PCI (TIMI flow grades) 
16.  Left ventricular function recovery

17.  Improvement of physical limitation
18.  Degree of independence postprocedure
19.  Patient mobility level & 20. Ability to engage in usual activities  

(extent) 
20.  Clinical succes (succesfull PCI, <50% residual stenosis)
21.  Quality of Life measures (composed set of outcomes, e.g. functi-

onal level)
22.  Level of Satisfaction with outcome. 

23. Peak walking time/walking distance
24. Time to return to work 

25. Time to normal functioning&activities
26. Time to lowest pain level

28.  Major adverse cardiac and 
cerebral events

29.  Myocardial infarction  (read-
mission rate)

30.  Major adverse cardiac event 
(MACE)

31.  PCINTL (PCI of nontarget 
lesion

32.  Abrupt vessel closure
33.  Major procedural  complica-

tions
34.  Cardiac arrest in laboratory
35.  Hemodynamic instability 

req. treatment
36.  Major Contrast reaction
37.  Cardiac tamponade (pericar-

dium)

38.  Distal embolization (occlu-
sion)

39.  Perforation of vessel
40.  Rate of stent thrombosis
41.  Cardiogenic shock after 

treatment
42.  Number of complications
43.  Bleeding complications 
44.  Access-site complications
45.  Access site vascular injury
46.  Access site infection
47.  Hemorrhage (bleeding)

48.  Haematoma in groin (bruise
49. False Aneurysm
50.  Dissection/Rupture (post-

procedure)
51.  Rate of stroke
52.  (Inhospital) TIA 
53.  Emergency CABG surgery 
54.  Endocarditis postprocedure
55.  Appropriateness of Rx
56.  Elevated Biomarker postpro-

cedure
57.  AV fistula

58.  Recurrence of angina
59.  Pain/discomfort  after treat-

ment
60. Seattle angina questionnaire
61.  Vasovagal reaction (fainting)
62.  Restenosis postprocedure
63.  Major vascular complicati-

ons
64.  Medical errors 
65.  Blood transfusion required
66.  Dysrythmias requiring treat-

ment
67.  Morbidity from diagnostic 

catheterization

68.  Weight reduction achieved 
69.  Diet behaviour
70.  Physical activity behaviour (selfrepor-

ted)
71.  Abdominal fat content percent (waist 

circumference) 
72.  Vital Status level
73.  Complete recovery

74.  Optimistic for normal health (selfrepor-
ted)

75.  Ability to continue working
76.  Extent of maintained activities
77.  Absence of residual stenosis postproce-

dure 
78.  Large reversible Thallium defect**
79.  Need to repeat revascularization

80.  Ischemia driven TLR (target lesion revas-
cularization)

82.  Rate of emergency or urgent revasculari-
zation through day 30

83.  Unstable angina readmission rate
84.  9 month event free 
85.  Freedom from TVR after PCI
86.  Maintained freedom from symptoms 

87.  Renal insufficiency
88.  Drug side effects 
89.  Antianginal medication
90.  Glucosis level achieved
91.  Diabetes control

92.  Blood pressure goal achieved
93.  Depression after heart fai-

lure
94.  Ability to perform self Care 
95.  Economic status same or  

better
96.  Anxiety/depression

97.  Smoking cessation succee-
ded

98.  Loss of mobility due to rehab 
99.  Stress reduced
100. BMI goal achieved
101. Daily physical activity 

achieved

102. Switched to lowfat diet
103. Maintenance of optimal 

weight
104. Maintenance of daily 

exercices
105. Controlled alcohol use
106.Developed CHF post 

discharge
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Hoog prioriteit – lijst voor patiënten met coronairlijden behandeld door middel van een PCI 

Survival

Degree of recovery / health

Time to recovery or return to 
normal activities

Disutility of care or treatment process (e.g., 
treatment-related discomfort, complications, 
adverse effects, diagnostic errors, treatment 

errors)

Sustainability of recovery or 
health over time

Long-term consequences of therapy
(e.g., care-induced illnesses)

1. Incidence of cardiac death (x months)
2. All cause mortality rate  - in hospoital
3. Survival time free of Mace
4. All cause mortality rate – 30 days
5. Immediate death

6. Improvement of physical limitation
7. Clinical succes (succesfull PCI <50% residual stenosis)

8. Time to normal functioning and activities
9. Time to return to work
10. Peak walking time / walking distance

11. Myocardial infarction (readmission rate)
12 Major adverse cardiac and cerebral events (MACCE))
13. Bleeding complications
14. Major procedural complications
15. Major adverse cardiac events (MACE)
16. Emergency CABG surgery

17. Complete recovery
18. Ability to continue working
19. Maintained freedom from symptoms
20. Maintained freedom of TVR after PCI
21. Rate of emergency or urgent revascularisations through day 30

22. Ability to perform self Care
23. Drug side effects
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Definities uitkomstindicatoren

Mortaliteit (30 dagen)
Aantal patiënten die stierven aan alle doodsoorzaken, binnen 30 
dagen na PCI, als % van het totaal aantal patiënten dat PCI onder-
ging. 

Teller: Doden door alle oorzaken bij PCI-patiënten binnen 30 dagen 
na de PCI procedure
Noemer: Totaal aantal PCI-procedures uitgevoerd in dit ziekenhuis. 

Mortaliteit (1 jaar)
Aantal patiënten die stierven aan alle doodsoorzaken, binnen 1 jaar 
na PCI, als % van het totaal aantal patiënten dat PCI onderging. 

Teller: Doden door alle oorzaken bij PCI patiënten binnen 1 jaar na 
de PCI procedure
Noemer: Totaal aantal PCI-procedures uitgevoerd in dit ziekenhuis. 

Angiografisch succes (succesvolle PCI <20% stenose)
Aantal patiënten waarbij de PCI klinisch succesvol was, gedefi-
nieerd als een angiografisch succes (20% residu stenose) bij alle 
laesies waarbij de procedure gepoogd is, zonder dat een adverse 
event als myocard infarct, in dezelfde opname een bypass operatie 
of de dood is opgetreden, als percentage van alle patiënten die een 
PCI ondergingen. Voor alle type laesies en behandelingen is 20% 
reststenose als drempelwaarde gehanteerd.

Teller: PCI patiënten met <20% reststenose bij alle laesies waarbij 
PCI is gepoogd
Noemer: Totaal aantal PCI-procedures uitgevoerd in dit ziekenhuis. 

Heropnames vanwege myocardinfarct
Het deel van de patiënten die een PCI hebben ondergaan die herop-
genomen werden in het ziekenhuis voor een STEMI/non-STEMI. Zie 
de geselecteerde bronnen voor de definitie van STEMI/non-STEMI. 
Teller: patiënten heropgenomen in het ziekenhuis voor STEMI/non-
STEMI. 

Noemer: Totaal aantal PCI-procedures uitgevoerd in dit ziekenhuis.

Spoed CABG-operatie
Aantal patiënten die een CABG-operatie ondergingen na een PCI 
op elk tijdstip gedurende hun opname in het ziekenhuis, inclusief 
die gebeurd zijn na het vervoer van een ziekenhuis zonder hartchi-
rurgie naar een ziekenhuis met hartchirurgie, als percentage van 
alle patiënten die PCI ondergingen. 

Teller: PCI-patiënten die een spoed-CABG-operatie ondergingen 
na een PCI gedurende de opname horend bij de PCI. 
Noemer: totaal aantal PCI-procedures uitgevoerd in dit ziekenhuis. 

Blijvende vrijheid van TVR na PCI
Aantal patiënten die geen revascularisatie (gedefinieerd als be-
handeling door PCI of CABG-operatie) hoefde te ondergaan in 
hetzelfde vat of vaten die behandeld waren door de PCI, binnen een 
jaar na de PCI als percentage van het totaal aantal patiënten dat PCI 
ondergingen. 

Teller: PCI patiënten die geen revascularisatie (CABG of PCI) nodig 
hadden binnen 12 maanden na de PCI in hetzelfde vat of vaten die 
behandeld waren door de PCI. 
Noemer: totaal aantal PCI-procedures uitgevoerd in dit ziekenhuis. 

Definities initiële condities:

Leeftijd
Diagnose: leeftijd op het moment van de PCI-procedure
Definitie: niet toepasbaar

Diabetes Mellitus
Diagnose: Type 2 of type 2 diabetes
Definitie: Diabetes mellitus is gekarakteriseerd door terugkerende 
of persisterende hyperglycaemie en wordt gediagnosticeerd door 
het aantonen van een van de volgende: 
e) Nuchter plasma glucose level ≥7.0 mmol/L (126 mg/dl).
f) Plasma glucose ≥11.1 mmol/L (200mg/dL) twee uur na inname  
 van 75g orale glucose als in de glucose tolerantie test.
g) Symptomen van hyperglycaemie en terloops gemeten plasma 
 glucose ≥11.1mmol/L (200mg/dL)
h) Geglycosyleerd hemoglobine (hBA1C) ≥6,5%. 

Eerder myocard infarct
Diagnose: patiënt heeft een myocard infarct gehad nog voor de 
reden van opname voor de huidige PCI. 
Definitie: Myocard infarct wordt gedefinieerd als: 
a) Pijn op de borst die 30 minuten duurt
b) Nieuwe Q-golven of ST-segment elevatie (0,1mV) in minstens  
 twee afleidingen van het 12-lead ECG. 
c) Een meer dan tweevoudige toename van  het creatine kinase 
 (CK)-MB ten opzichte van de maximale normaalwaarde. 

Urgente/spoed procedure
Diagnose: Gecategoriseerd in 3 typen: 1. Gepland (electief); 2. Ur-
gent (IAP(=instabiel angina pectoris)/NSTEMI); 3. Acuut (gedefini-
eerd als myocard infarct als hierboven beschreven). 

Eerdere bypass operatie
Definitie: Patiënten die een CABG zijn ondergaan voorafgaand aan 
de PCI.

Multivessel disease
Definitie: coronaire hartziekte (stenose >50%) welke 2 of meer  
kransslagaders betreft. 

Nierinsufficiëntie
Definitie: eGFR<60m/min (Estimated Glomerular Filtration Rate)

Sever Left Ventricular (LV) dysfunction
Definitions: Patiënten met ejectie fractie <35% gemeten voor en  
tijdens PCI. Geen onderscheid tussen angio, SPECT, echo, MRI, CT, 
etc. 

Chronische totale occlusie
Definitie: Een laesie die minstens 3 maanden duurt met trombolyse 
en myocardial infarction (TIMI) graad 0 of 1 flow/stroming. 

BIJLAGE 8

Definities uitkomstindicatoren en initiële condities voor patiënten met coronairlijden behandeld door middel van PCI
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Survival

Degree of recovery / health

Time to recovery or return to 
normal activities

Disutility of care or treatment process (e.g., 
treatment-related discomfort, complications, 
adverse effects, diagnostic errors, treatment 

errors)

Sustainability of recovery or 
health over time

Long-term consequences of therapy
(e.g., care-induced illnesses)

1. All cause-mortality rate – 1year
2. All cause-mortality rate – 2 years
3. (2 year) Survival rate
4. Incidence of cardiac death (x months) 

5. All Cause Mortality rate – 5 years
6. Survival time free of MACE 
7. Mortality before intervention

8. Mortality from diagnostic catheteriza-
tion

9. All Cause Mortality (inhospital)
10. All Cause Mortality 30-day

11. Left ventricular function recovery
12. Functional level  achieved  (NYHA class)
13. Angina after procedure (CCS class)
14. Referral back to other hospitals (patient stable postprocedure) 

15. Patient mobility level & 19b. Ability to engage in usual activities  
(extent) 

16. Quality of Life measures using SF 36  (composed set of outcomes)
17. Level of Satisfaction with outcome. 
18. Improvement of physical limitation

19. Peak walking time/walking distance
20. Time to return to work 

21. Time to normal functioning & activities
22. Time to lowest pain level

23. Major adverse cardiac and 
cerebral events

24. Myocardial infarction  (read-
mission rate)

25. Major adverse cardiac event 
(MACE)

26. Cardiac arrest in laboratory
27. Hemodynamic instability 

req. treatment
28. Major Contrast reaction
29. Cardiogenic shock after 

treatment

30. Number of complications
31. Bleeding complications 
32. Access-site complications
33. Access site vascular injury
34. Access site infection
35. Hemorrhage (bleeding)
36. Distal embolization (occlu-

sion)

37. AV fistula
38. Rate of stroke
39. (Inhospital) TIA 
40. Emergency CABG surgery 
41. Endocarditis postprocedure
42. Appropriateness of Rx
43. Haematoma in groin (bruise

44. Morbidity from diagnostic 
catheterization

45. Medical errors 
46. Blood transfusion required
47. Recurrence of angina
48. Pain/discomfort  after treat-

ment
49. Seattle angina questionnaire
50. False Aneurysm

51. Weight reduction achieved 
52. Diet behaviour
53. Physical activity behaviour 

(selfreported)
54. Abdominal fat content per-

cent  

55. Vital Status level
56. Complete recovery
57. Optimistic for normal health 

(selfreported)
58. Ability to continue working

59. Extent of maintained acti-
vities

60. Absence of residual steno-
sis

61. Large reversible Thallium 
defect

62. Maintained freedom from 
symptoms 

63. Rate of emergency or 
urgent revascularization 
through day 30

64. Unstable angina readmis-
sion rate

65. Event free (1year, 2 years)

66. Renal insufficiency
67. Drug side effects 
68. Antianginal medication
69. Glucose level achieved
70. Diabetes control

71. Ability to perform self Care 
72. Economic status same or 

better
73. Anxiety/depression
74. Blood pressure goal achieved
75. Daily physical activity 

achieved

76. Stress reduced
77. BMI goal achieved
78. Daily physical activity 

achieved
79. Smoking cessation succee-

ded
80. Statin caused Myalgya

81. Pain in joints
82. Tiredness
83. Suboptimal medical  

treatment due to inter- 
ference with other  
medication

BIJLAGE 9 

Volledige lijst uitkomstindicatoren voor patiënten met coronairlijden behandeld door middel van OMT



53

Hoog prioriteit – lijst voor patiënten met coronairlijden behandeld door middel van OMT 

Survival

Degree of recovery / health

Time to recovery or return to 
normal activities

Disutility of care or treatment process (e.g., 
treatment-related discomfort, complications, 
adverse effects, diagnostic errors, treatment 

errors)

Sustainability of recovery or 
health over time

Long-term consequences of therapy
(e.g., care-induced illnesses)

1. Survival time free of MACE
2. All cause-mortality rate 1 year
3. Incidence of cardiac death

4. Angina after procedure
5. Patient Mobility Level – Ability to engage in normal activities
6. Improvement of physical limitations
7. Quality of life using SF 36
8. Level of satisfaction with outcome

9. Time to lowest pain level
10. Peak walking time / walking distance
11. Time to normal functioning and activities
12. Time to return to work

13. Appropriateness of Rx
14. Seattle Angina Questionnaire
15. Medical errors
16. Recurrence of angina

17. Abliity to continue working
18. Maintained freedom of symptoms
19. Event free (1y, 2y)
20. Complete recovery

21. Antianginal medication
22. Ability to perform self care
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1 jaars mortaliteit
Aantal patiënten die stierven aan alle doodsoorzaken, binnen 1 
jaar na start van de medicamenteuze behandeling, als % van het 
totaal aantal patiënten dat geïncludeerd werd in het OMT-cohort 
onderging. 

Teller: Doden door alle oorzaken bij OMT patiënten binnen 1 jaar na 
de start van de OMT
Noemer: Totaal aantal door middel van OMT behandelde patiënten 
in dit ziekenhuis. 

Pijn na procedure
Pijn gescoord op de Canadian Cardiovascular Society Grading Scale 
(CCS Class 0-1-2-3-4), weergeven in het percentage patiënten 
ingeschaald in klasse 0, 1, 2, 3 of 4 op het moment 12 maanden na 
start van OMT

Kwaliteit van leven
De kwaliteit van leven wordt gemeten door de patiënt vlak voor be-
handeling en één jaar na behandeling te vragen een lijst in te vullen 
met vragen over zijn/haar lichamelijke en geestelijke gezondheid. 
Deze vragen betreffen acht hoofdonderwerpen: fysiek functio-
neren, rolfunctioneren fysiek, lichamelijke pijn, ervaren gezond-
heid, vitaliteit, sociaal functioneren, rolfunctioneren emotioneel, 
geestelijke gezondheid. De lijst is gebaseerd op de internationaal 
gevalideerde SF-36 vragenlijst. De indicator toont het gemiddelde 
van de nulmeting en de meting 1 jaar na interventie en vergelijkt de 
uitkomsten tevens met de uitkomsten van de gemiddelde Neder-
lands populatie, rekening houdend met leeftijd en geslacht.
Voor ieder van de acht items wordt een gemiddelde score uitge-
rekend voor die patiënten die zowel aan de nulmeting, als aan de 
1-jaar-na-start van de behandeling hebben deelgenomen.

Overleving vrij van Major Adverse Cardiac Event:
Overleving vrij van:
- niet fataal Myocard-infarct  (appearance of pathological Q waves 
that were absent at baseline or a total creatine kinase level  2 times 
the upper limit of normal [ULN] with presence of CK isoenzyme MB 
higher than the ULN)
-  een CABG or PCI

Duurzame vrijheid van symptomen
Nog te bepalen

Initiële condities:

Voor de definitie van: 
Leeftijd
Diabetes Mellitus
Doorgemaakt myocardinfarct
Meervatslijden
Nierinsufficiëntie
Sterke Linker Ventrikel Dysfunctie
Zie bijlage 8: definities Coronairlijden behandeld door middel van 
PCI.

Eerdere CABG of PCI
Een CABG of PCI in de voorgeschiedenis van de patiënt, meer dan 
een jaar voordat de patiënt wordt geïncludeerd in het OMT-cohort.

BIJLAGE 10

Definities uitkomstindicatoren en initiële condities voor patiënten met coronairlijden behandeld door middel van OMT
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BIJLAGE 11

Volledige lijst uitkomstindicatoren voor patiënten met boezemfibrilleren behandeld door middel van PVi

Survival

Degree of recovery / health

Time to recovery or return to 
normal activities

Disutility of care or treatment process (e.g., 
treatment-related discomfort, complications, 
adverse effects, diagnostic errors, treatment 

errors)

Sustainability of recovery or 
health over time

Long-term consequences of therapy
(e.g., care-induced illnesses)

1. % Dead or alive (mortality)
2. Mortality (30-day) or surival rate
3. Mortality (1 year)

4. Mortality (inhospital)

5. Acute Procedural success of PVI
6. Confimation of electrical isolation
7. Delay in fibrillation

8. % patients stopped Coumarine
9. % patients stopped on anti-arrhythmica
10. Reduction AF burden

11. 1 year succes (complete freedom of AF/
AFL/AT, Off AAD)

12. Wellbeing of patients
13. Clinical Partial Succes

14. Efficacy on baseline characteristics
15. Time to recovery (to normal functioning & activities

16. Time to return to work

17. Cardiac Tamponade/pericar-
dial effusion/pericarditis

18. Coronary artery damage
19. Phrenic nerve injury
20. Number of patients treated 

with Cardioversion
21. Acute complications (value 

DAP and time) 

22. Paroxysmal: freedom of 
recurrency 

23. Thrombo-embolic  compli-
cations (TIA, CVA)

24. Contrast reactions/renal 
failure

25. Anaesthetic complications
26. Number of transseptal punc-

tions

27. (Type of) Cancellations
28. Pain score (% above 7)
29. Bleeding complications
30. Aesophageal fistula
31. Radiation burden

32. % re-PVI 
33. PV stenosis
34. % Stroke
35. Infections
36. Arrhytmias
37. PV perforation

38. Quality of life
39. Clinical success: Longterm succes (2year) in absence of I or III AD
40. Readmission

41. Clinical success: Anatomic difference CT
42. Efficacy on baseline characteristics
43. Number of Emergency Room –visits in 3 year after ablation

44. Freedom of any documented Afib
45. Freedom of documented Afib on drugs
46. Reduction of hospital admissions for AF 

(ECV)

47. Freedom from (symp/asymp) AF (with/
without) AD after x time period

48. Elimination of AD (elimination of side 
effects of AD)

49. Post arrhythmia surgery

50. Left atrial dimension
51. Valve disease
52. Renal insufficiency
53. Elimination of OAC
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BIJLAGE 11

Hoog prioriteit – lijst voor patiënten met boezemfibrilleren behandeld door middel van PVi

Survival

Degree of recovery / health

Time to recovery or return to 
normal activities

Disutility of care or treatment process (e.g., 
treatment-related discomfort, complications, 
adverse effects, diagnostic errors, treatment 

errors)

Sustainability of recovery or 
health over time

Long-term consequences of therapy
(e.g., care-induced illnesses)

1. All Cause Mortality (30-day) 
2. All Cause Mortality (1 year)

3. Acute Procedural success of PVI
4.  1 year succes (complete freedom of AF/AFL/AT, Off AAD)
5. Clinical Partial Success (>=75% reduction in number/duration/time in AF)

6. Time to recovery

7. Cardiac Tamponade/pericardial effusion/pericarditis
8. Esophageal fistula
9. Pain score
10. PV stenosis (mild/moderate/severe) 
11. Bleeding requiring transfusion, >=20% fall in HcT or surgery
12. Irreversible phrenic nerve injury
13. Thrombo-embolic events including MI

14. Clinical success: Longterm succes (2year) in absence of I or III AD
15. Number of cardioversions (1 year post procedure)
16. Repeat Afib Ablation Procedures
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Definities uitkomstindicatoren en initiële condities

Uitkomstindicatoren:

Mortaliteit (30 dagen)
Aantal patiënten dat stierf aan welke doodsoorzaak dan ook, bin-
nen 30 dagen na de PVI, als percentage van het totaal aantal pati-
enten dat een PVI onderging.

1-jaar succes – complete remissie (vrijheid) van AF (atrium fibril-
leren) /AFL (atrium flutter) /AT (Atriale tachycardie), zonder AAD 
(=antiarrhythmic drug, c.q. anti-aritmica)
Eenjarig succes is gedefinieerd als remissie van AF/AFL/AT zonder 
medicamenteuze anti-aritmische therapie, als beoordeeld vanaf 
het eind van de 3 maanden durende onderdrukkingsperiode tot 12 
maanden volgend op de ablatieprocedure. 

Klinisch succes (>75% reductie in aantal, duur en tijd van boe-
zemfibrilleren)
klinisch gedeeltelijk succes is gedefinieerd als een 75% of meer 
reductie in het aantal van de AF-episodes, de duur van een AF-
episode, of het percentage van de tijd dat een patiënt AF heeft als 
beoordeeld met een apparaat die de AF-last kan meten. 

Trombo- embolitische complicaties (inclusief myocard-infarct)
Trombo-embolische complicaties, inclusief myocard infarct, be-
roerte, TIA of Myocard infarct na ablatie: we zijn het eens met de 
definitie voor beroerte en TIA zoals Leon et al publiceerde in JACC 
als een gestandaardiseerde definitie van ‘the valve academic re-
search consortium’. 

Tamponade of perforatie
harttamponade/perforatie is gedefinieerd als de ontwikkeling van 
een significante hoeveelheid pericardeffusie gedurende of binnen 
30 dagen nadat de patiënt een AF-ablatie heeft ondergaan. Een 
effusie wordt vastgesteld middels echocardiografie. Harttampo-
nade/perforatie zou ook geclassificeerd moeten worden als een 
‘vroege’ significante pericardeffusie, dit is indien het resulteert in 
een hemodynamische instabiliteit (ik denk dat dat de beste verta-
ling is voor compromise, maar ben niet zeker), als het electief of 
urgente pericardiocentese nodig heeft, of een 1cm of grote peri-
cardeffusie bewerkstelligt  of als een ‘late’, indien het gediagnosti-
ceerd is na een initieel ontslag uit het ziekenhuis. 

Herhaalde  PVi / ablatie
Een herhaalde atriumfibrillatie ablatie procedure tussen de 3 
maanden en 1 jaar na de procedure

Lange termijn succes van de PVi (24 maanden), zonder van I of III 
anti-aritmica
Lange termijn succes wordt gedefinieerd als de afwezigheid van 
AF/AFL/AT na de drie maanden onderdrukkingstherapie tot 24 
maanden-controle vanaf de datum van de ablatie, zonder dat klas-
se I of III antiaritmica zijn gebruikt (zie hiervoor hierboven). 

Initiële condities:

Type boezemfibrilleren
Paroxysmaal, persistent of lang-persistent.

Eerdere ablatie voor AF
Een eerder ondergane ablatie vanwege boezemfibrilleren.

Grootte van het linker atrium 
Omvang van het linker atrium gemeten via ECHO of CT, afkap-
waarde 130cc

HATCH score
Score op een schaal van 0-7

CHA2DS2-VASc Score 
Score op een schaal van 0-10, afkapwaarde bij 2

Hartfalen of cardiomyopathie 
Aanwezigheid van hartfalen of cardiomyopathie (hypertrofisch of 
gedilateerd)

BIJLAGE 12

Definities uitkomstindicatoren en initiële condities voor patiënten met boezemfibrilleren behandeld door middel  
van PVi
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BIJLAGE 13

Volledige lijst uitkomstindicatoren voor patiënten met boezemfibrilleren behandeld door middel van OMT

Survival

Degree of recovery / health

Time to recovery or return to 
normal activities

Disutility of care or treatment process (e.g., 
treatment-related discomfort, complications, 
adverse effects, diagnostic errors, treatment 

errors)

Sustainability of recovery or 
health over time

Long-term consequences of therapy
(e.g., care-induced illnesses)

1. Mortality (or survival rate) 30days
2. Mortality (or survival rate) 1 year
3. Mortality (or survival rate) 2 years
4. Mortality (or survival rate) 5 years

5. Mortality inhospital
6. Event-free survival
7. Cardiac Death

8. Desired heartrate at rest and at exercise 
achieved (rate control) 

9. Reduction of AF burden
10. Improvement of activities in daily life (1 

year)
11. Improvement of activities in daily life (5 

years)
12. Improvement of AF -related symptoms 

(EHRA 1-4)

13. Patient mobility level/ Degree of inde-
pendence postprocedure

14. Improvement of physical limitation
15. Level of satisfaction with outcome
16. Ability to engage in usual activities
17. Maintenance of SR (Synus Rhythm (only 

after Cardioversion)  - (x months; time to 
be decided)

18. Time to first recurrence
19. Exercise test
20. Change in AF recurrence rate
21. Improvement in general wellbeing
22. Functional level achieved (Functional 

Status, NYHA)

23. Time to return to work
24. Time to normal activities
25. Time to highest functional level (EHRA)
26. Time to minimum symptom level/disappearance of symptoms 

27. Number of Cardioversions (Cardioversion 
rate)

28. Thrombo-embolic events/complications 
(TIA, CVA); Cerebrovasular accident

29. Contrast reactions & renal failure due to 
diagnostic catheterization

30. Anaesthetic complications (Cardiover-
sion)

31. Rate of stroke
32. Arrhytmias

33. Cardiomyopathy 
34. Bleeding
35. Morbidity (combined primary endpoint)
36. Heart failure
37. Systemic embolism
38. Cardiopulmonary Resuscitation

39. Intracranial or other major hemorrhage
40. Medical intoxications and adverse effects
41. Medication intolerance
42. Left Atrial Dilation/Enlargement
43. Mitral Insufficiency or regurgitation
44. Hospitalization (related to Atrial Fibril-

lation)

45. Quality of life
46. Readmission (for AF)
47. Complaints of AF under con-

trol (EHRA score)
48. Quality of Life (2 years)
49. Outpatient visits
50. Need for Pacemaker implan-

tation

51. AF Recurrence Rate
52. Number of emergency room 

visits 3 years post start tre-
atment

53. Blood pressure under control
54. BMI goal achieved/Weight 

reduction achieved
55. (freedom of) Dyspnea
56. LV function (Ejection Frac-

tion)

57. Hospitalization for Chronic 
Heart Failure (CHF)

58. Severity of fatigue (Multi-
dimensional Fatigue Index, 
MFI-20) 

59. Extent of dizziness
60. Diet behaviour
61. Vital status achieved
62. Optimistic for Normal Health

63. Ability to continue working
64. Extent of maintained activi-

ties
65. Diabetes control achieved
66. Number of changes in medi-

cal regimen (1 year)
67. Change from medical regi-

ment to invasive treatment
68. Smoking cessation succee-

ded

69. Reversible drug side-effects
70. Irreversible drug side-effects 
71. EHRA symptomscore x months post start 

treatment
72. Hyperthyroidism/Hypothyroidism

73. Maintenance of optimal weight
74. Maintenance of daily exercise
75. Developed CHF
76. Controlled alcohol use
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