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ABSTRACT 

 

Doelstelling: Het doel van deze studie is na te gaan of er een verschil is in de kosten 

en de baten van patiënten die opgevolgd worden in een gespecialiseerde 

hartfalenkliniek ten opzichte van wat de literatuur rapporteert omtrent patiënten die niet 

door dergelijk centra opgevolgd worden, maar verder wel de optimale behandeling 

krijgen. 

Methode: De studie werd verricht bij een steekproef van honderd patiënten die ‘at 

random’ geselecteerd werden uit de hele patiënten database van de hartfalenkliniek in 

Aalst. De methode wordt opgesplitst in twee delen. Enerzijds worden de baten 

gemeten aan de hand van de evolutie in NYHA-klassen en de graad van mortaliteit 

gedurende de periode van opvolging. Dit wordt bestudeerd per zes maanden. De 

verkregen resultaten worden dan vergeleken met data uit eerdere recente studies 

waarbij de patiënten de beste behandeling ontvingen die toen voor handen was. De 

kosten werden gemeten door middel van het aantal ziekenhuisopnames aangezien 

deze het grootste deel van het budget uitmaken. Voor elke patiënt werd het aantal 

(her)opnames en de verblijfsduur per opname geregistreerd. Dit gebeurde telkens weer 

per zes maanden. De gegevens werden ook hier vergeleken met de gegevens uit een 

vorige studie. 

Resultaten: Vergeleken met referentiecijfers afkomstig uit andere studies en het RIZIV, 

zien we enkele verschillen met de patiënten uit de hartfalenkliniek. Meestal wordt een 

gunstige evolutie gezien in de NYHA-klasse. Patiënten die door de hartfalenkliniek 

opgevolgd worden, blijven langer stabiel of zullen vaker naar een betere klasse 

overgaan. Ook de mortaliteit is voor de meeste NYHA-klassen uit de interventiegroep 

lager dan bij de controlegroep. Er zijn wel meer ziekenhuisopnames te zien bij 

patiënten uit de hartfalenkliniek. Hiertegenover staat wel dat er een gunstige trend 

waar te nemen is waarbij er minder rehospitalisaties optreden, alhoewel dit niet 

significant is. Wel significant is de minder lange verblijfsduur bij de interventiegroep in 

vergelijking met de nationale cijfers van het RIZIV. 

Conclusie: We zien een positieve klinische evolutie bij de hartfalenpatiënten die 

opgevolgd worden in de hartfalenkliniek. Dit gaat wel gepaard met een verhoogde 

medische consumptie. De meerkost omwille van een hogere hospitalisatiekans wordt 

echter wel gedrukt door een lagere rehospitalisatiekans en een verkorte verblijfsduur. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To investigate the differences in costs and benefits between patients, who 

are followed by a specialized heart failure clinic and results from earlier experiments in 

which patients received an optimal treatment for chronic heart failure, but without 

further follow-up.  

Methods: A total of 100 patients were randomly selected from the database of a heart 

failure clinic in Aalst. The experiment was divided into two main parts. At first, the 

benefits were evaluated by measuring the transition probability between the NYHA-

classes for heart failure and the mortality rate during the whole period of follow-up. This 

was evaluated every six months. The results were compared with data from previous 

investigations in which the patients received the best treatment at that time. Next, the 

costs were estimated by means of the hospitalisation probability because they are 

responsible for the largest part of the health care expenditure. We also compared the 

rate of readmissions and the length of stay for each patient. Again, the results were 

compared to data from previous investigations 

Results: Patients from the heart failure clinic seem to evolve in a more positive way 

compared to the reference data.. They stay in the same NYHA-class for a longer time, 

and if not, they generally evolve into a better stadium. The intervention group had also 

a lower mortality rate in some NYHA-classes, compared to the control group. Patients 

from the heart failure clinic showed more admissions, but seem to have a lower 

readmissions rate (not significant) and a shorter length of stay, compared to the results 

from the reference data.  

Conclusion: Follow-up of patients with chronic heart failure results in a better clinical 

evolution. On the other hand, we see higher expenditures for health care. The 

additional cost caused by a higher admission rate is diminished by a lower readmission 

rate and a shorter length of stay. 
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WOORD VOORAF 

Het ‘woord vooraf’ beslaat de eerste bladzijde uit mijn scriptie én terecht. Hier krijg 

ik de kans om enkele mensen te bedanken die er voor gezorgd hebben dat dit niet 

meteen de laatste bladzijde geworden is.  

 

Ten eerste wil ik mijn promotor en co-promotors bedanken. Prof. Dr. Lieven 

Annemans wens ik te danken voor de hulp en het enthousiasme waarmee hij mij 

steeds door moeilijke momenten hielp. Zijn inzichten en ideeën waren voor mij 

vaak een redding wanneer sommige zaken door een gebrek aan ervaring fout 

dreigden te lopen. Zeker wanneer de eerste dataverzameling zo ontgoochelend 

was, wist hij mij steeds raad te geven om alles toch nog tot een goed einde te 

kunnen brengen. Ook Prof. Georges Van Maele was voor mij van onschatbare 

waarde. Zonder hem was de dataverwerking van mijn scriptie zeker niet zo vlot 

verlopen. Ik wens nogmaals te benadrukken dat ik het ten zeerste waardeer hoe hij 

steeds tijd voor mij maakte en geduldig mijn zorgen en vragen oploste. Als tweede 

co-promotor is er nog Dr. Goethals van de hartfalenkliniek in Aalst. Zijn klinische 

inzichten hebben er voor gezorgd dat het theoretisch deel zo volledig en zo correct 

mogelijk geschreven werd. Bij een cardioloog hoort natuurlijk ook een 

hartfalenverpleegkundige. Margot De Proft stond ook altijd klaar met raad en daad 

en gaf me voldoende inzicht in de ziekte zelf. Ik ben er van overtuigd dat ze niet 

alleen voor mij, maar ook voor haar patiënten van grote waarde is. 

 

Naast de mensen die rechtstreeks hebben bijgedragen tot de thesis, zijn er ook 

diegene die indirecte ondersteuning geleverd hebben. Ik bedank mijn ouders omdat 

ze mij de kans gegeven hebben om na mijn studies van verpleegkunde nog verder 

te studeren. Ze hebben mij steeds gesteund en nooit aan mij getwijfeld. Als tweede, 

maar op zijn minst evenwaardig, wil ik mijn vriendin Sara een warm hart toedragen. 

Ze stond, ondanks haar eigen drukke leven, steeds klaar voor mij op de moeilijkste 

momenten en ze wist me steeds opnieuw te motiveren. Ook mijn broer Gert en zus 

Marijke wil ik zeker niet vergeten, omdat ze samen met mijn ouders voor de nodige 

mentale steun zorgden. En uiteraard kan ik dit voorwoord niet afsluiten zonder mijn 

neefjes: Robbe, Seppe en Siebe en mijn nichtjes: Janne en Jits, te bedanken 

omwille van de mooie momenten van verstrooiing. 
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INLEIDING 

Het aantal patiënten met hartfalen is in de Westerse wereld sterk aan het 

toenemen. Hoewel de ziekte gekenmerkt wordt door een korte overlevingsduur, 

gaat ze heel vaak gepaard met een hoge graad van invaliditeit en 

afhankelijkheid. Dit verhoogt vervolgens de nood aan een goede en uitgebreide 

maatschappelijke ondersteuning. Hartfalenpatiënten worden ook frequent 

geteisterd door een groot aantal comorbiditeiten. Deze zijn op hun beurt heel 

duur omwille van de nood aan een complexe geneesmiddelentherapie en een 

groot aantal ziekenhuisopnames. In de geïndustrialiseerde landen is hartfalen 

zelfs de meest voorkomende oorzaak van hospitalisaties.  

 

Het aantal opnames neemt elk jaar toe en het gevolg hiervan is dat de kost voor 

de publieke gezondheidszorg steeds blijft oplopen. Volgens Europese data is 

hartinsufficiëntie verantwoordelijk voor ongeveer 1 à 2% van het 

gezondheidsbudget. Twee derde hiervan gaat naar de ziekenhuisopnames 

(Levy, Briggs, Phil, Demers, & O’Brien, 2001). In het Verenigd Koninkrijk 

bedraagt de totaalkost voor hartfalen in het jaar 2000 ongeveer 1, 3 miljard euro. 

Dit is een stijging van 26% ten opzichte van het jaar 1995. De totale uitgave 

voor de gezondheidszorg in het V.K. bedraagt in 2000 ongeveer 75,6 miljard 

euro. De jaarlijkse directe kosten voor hartfalen worden in het V.K. op 1,8% van 

de totale gezondheidszorguitgaven geschat. (Stewart et al., 2002). Een ander 

onderzoek van Stewart, Blue, Walker, Morrison en McMurray (2002) vertelt ons 

dat de totale directe kosten van hartfalen in het Verenigd Koninkrijk van 1,2 

naar 2,2 % van het totale nationale budget van de gezondheidszorg gestegen 

zijn. Ziekenhuisopnames in verband met hartfalen leggen beslag op ongeveer 

70% van dit budget. Ondertussen schatten recentere studies dat het echte cijfer 

al dichter bij 4% van het nationale gezondheidszorgbudget zal liggen (Ledwidge 

et al., 2003). 

 

In 1999 liepen de kosten gerelateerd aan cardiovasculaire ziekten in Nederland 

op tot 10,1% van de totale gezondheidsuitgaven. Ongeveer 8% hiervan werd 

besteed aan hartfalen (Jaarsma, Haaijer-Ruskamp, Sturm & Van Veldhuisen, 
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2005). In Zweden is hartfalen volgens Cline, Israelsson, Willenheimer, Broms 

en Erhardt (1998) verantwoordelijk voor iets meer dan 1% van de totale 

gezondheidszorguitgaven. Hiervan is 75% het gevolg van ziekenhuisopnames 

terwijl slechts 8% van de kosten naar medicatie gaat. Hospitalisaties zijn dus de 

grootste economische last bij hartdecompensatie. Dit is dan ook de 

voornaamste reden voor het oprichten van hartfalenklinieken. Door middel van 

een goede opvolging en educatie wordt er getracht om het aantal opnames, en 

in het bijzonder het aantal heropnames, tot een minimum te herleiden 

(Dahlström, 2001; Strömberg, Mårtensson, Fridlund & Dahlström, 2001).  

 

Een Spaanse studie beschrijft de hospitalisatiecijfers en de mortaliteit tussen 

1980 en 1993. In het onderzoek was een stijging van de hospitalisatiegraad van 

47% en een mortaliteitsreductie van 23% te zien. De kosten van 

hartdecompensatie werden tussen 384,8 en 662,6 miljoen euro geschat, wat 

overeenkomt met 1,8 à 3,1% van het nationale gezondheidszorgbudget (Hart, 

Rubio-Terres, Pajuelo & Juanatey, 2002). 

 

Ook in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst heeft men dit probleem willen 

aanpakken door een hartfalenkliniek op te richten. Deze vorm van zorgverlening 

vereist echter ook personeel, tijd en geld. De vraag rijst dus of deze investering 

wel de moeite waard is. 

 

Sommige critici hebben ernstige bedenkingen bij het analyseren van het 

prijskaartje van gezondheidszorg. Volgens De Groot et al. (2005) heeft 

medische zorg echter alles met economie te maken. Economie draait steeds 

rond het maken van keuzes. Indien middelen aangewend worden voor het ene 

doeleinde, zijn ze niet meer beschikbaar voor het andere. Aangezien de kosten 

van de gezondheidszorg voor de gemeenschap steeds maar hoger oplopen, is 

een kritische benadering onontbeerlijk. Een economische analyse zegt 

trouwens niet welke keuzes gemaakt moeten worden, maar geven de voor- en 

nadelen van de keuzes die gemaakt kunnen worden. Ook Ledwidge et al. (2003) 

merkt op dat er een groeiende vraag is naar middelen, terwijl deze schaars zijn. 
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Dit verhoogt zonder enige twijfel het belang van gezondheidseconomische 

evaluaties. 

 

Het doel van dit werk is een beeld te geven van de mogelijke economische 

baten van een multidisciplinaire ‘managed care’ aanpak voor hartfalen. Het 

concept van de hartfalenkliniek komt verder nog uitgebreid aan bod.  

 

Informatie en wetenschappelijke artikels werden gezocht met behulp van 

verschillende elektronische databanken. Er werd vooral gebruik gemaakt van 

PubMed en Medline. Zoektermen zoals: “Congestive heart failure”, 

“epidemiology”, “prognosis” en “signs and symptoms” leverden de nodige 

artikels op om een duidelijk klinisch en epidemiologisch inzicht in de ziekte te 

krijgen. Ook over hartfalenklinieken was voldoende informatie te vinden. 

Zweden was wel het sterkst vertegenwoordigd in de literatuur, waarschijnlijk 

omdat dit land aan de bakermat ligt van het hele concept. Aangezien de 

hartfalenklinieken in ons land grotendeels gebaseerd zijn op dit Zweedse model, 

is de gevonden informatie zeker relevant. 

 

Het eigenlijke onderzoek kende een moeizamere weg. Oorspronkelijk was het 

de bedoeling om een kosten-batenanalyse uit te voeren van de hartfalenkliniek 

door een vergelijking met vergelijkbare niet-hartfalen kliniek patiënten. Er werd 

een vragenlijst opgesteld waarin alle mogelijke aspecten van de behandeling en 

opvolging van hartdecompensatie aan bod kwamen. Op deze manier zou een 

zo volledig mogelijk beeld bekomen worden van de verschillen tussen de 

‘Managed Care’ aanpak van de hartfalenkliniek en de ‘klassiekere’ aanpak door 

de huisartsen. Uit de patiëntendatabase van de hartfalenkliniek werden 100 

patiënten at random geselecteerd. Per patiënt werd een vragenlijst ingevuld. 

Het waren vragen in verband met demografische gegevens (geslacht, 

leeftijd,…), klinische gegevens (medische voorgeschiedenis, oorzaak van 

hartfalen,…), gegevens in verband met uitgevoerde onderzoeken en aantal 

hospitalisaties. Van deze 100 patiënten werd ook de huisarts aangeschreven 

met de vraag om een overeenkomstige patiënt te vinden. ‘Overeenkomstig’ 
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betekende een gelijkaardig geslacht, ongeveer dezelfde leeftijd en een gelijke 

NYHA-klasse (definitie: zie verder). De huisarts werd vervolgens verzocht om 

dezelfde vragenlijst in te vullen als bij de patiënten uit de andere groep die 

opgevolgd werden door de hartfalenkliniek. Hier doken de eerste problemen op. 

Op een totaal van 100 brieven was er een responsgraad van 8%. Na een 

telefonische opvolging bleek dat de meeste problemen hadden om een 

passende persoon te vinden in hun patiëntenbestand. Een te laag 

gegevensbestand leidde bijgevolg tot de noodzaak om het onderzoek een 

andere wending te geven. 

 

‘Potentiële economische baten van de hartfalenkliniek’ luidt nu de nieuwe titel. 

Wat is er nu concreet gewijzigd? Aangezien het moeilijk is om beroep te doen 

op huisartsen dringt een ander type van controlegroep zich op. Er werd 

besloten om de groep patiënten uit de hartfalenkliniek te vergelijken met data uit 

eerder uitgevoerde studies. De vergelijking gebeurt op twee vlakken. Ten eerste 

wordt een Markovmodel gebruikt om het verschil in evolutie qua NYHA-klasse 

in ons cohort te vergelijken met al eerder uitgevoerde onderzoeken. Op deze 

manier kunnen we ons een beeld vormen van de mogelijke baten. Ten tweede 

gaan we kijken naar de hospitalisaties, want deze bepalen, zoals de literatuur 

aantoont, het grootste deel van de kosten. De hospitalisatiekans, het aantal 

rehospitalisaties en de verblijfsduur van onze steekproef worden vergeleken 

met een cohort uit eerdere onderzoeken die dezelfde items gemeten hebben 

voor de beste medicamenteuze therapie die toen voor handen was.  

 

In de thesis wordt eerst duidelijk uitgelegd wat hartfalen is. De mogelijke 

oorzaken worden besproken, de verschillende manieren van diagnostiek en de 

belangrijkste therapeutische mogelijkheden. Er wordt ook een beeld geschetst 

van de ziekte aan de hand van incidentie, prevalentie en mortaliteitscijfers. Zo 

wordt duidelijk dat het over een heel vaak voorkomende ziekte gaat met een 

slechte prognose. 
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Vervolgens wordt nader ingegaan op het concept hartfalenkliniek. Hoe en waar 

is het ontstaan, wat zijn de belangrijkste kenmerken en wat onderscheidt het 

van de klassieke aanpak?  

 

Na de verduidelijking van de verschillende begrippen komt een kort overzicht 

van enkele eerder geleverde onderzoeken in verband met hartfalenklinieken. 

De studieresultaten worden onderverdeeld in een klinisch en een economisch 

deel. De twee zijn niet noodzakelijk met elkaar verbonden. Verbetering bij het 

ene gaat immers niet altijd samen met een verbetering bij het andere.  

 

Dit brengt ons tenslotte bij het eigenlijke onderzoek. Een beschrijving van de 

probleemstelling leidt het geheel in, gevolgd door een voorstelling van de 

hartfalenkliniek waar het in het onderzoek om draait. Vervolgens wordt de hele 

onderzoeksmethode uit de doeken gedaan. Hoe de steekproef bepaald werd, 

welke vragenlijst gebruikt werd en hoe deze tot stand gekomen is, welke 

statistische testen gebruikt werden en wat de uiteindelijke resultaten zijn. Als 

slot volgt dan nog een eindconclusie met enkele kritische bedenkingen en een 

blik in de toekomst naar nog te verwezenlijken onderzoek. 
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HOOFDSTUK I: BEGRIPPEN 

1. Chronisch hartfalen 

1.1. Definitie 

Volgens de Europese Vereniging van Cardiologie (E.S.C.) bestaan er 

veel definities van hartfalen, maar telkens worden slechts enkele 

aspecten van dit zeer complexe syndroom belicht. Een eenvoudige 

objectieve definitie van chronisch hartfalen is op dit ogenblik onmogelijk 

omdat er geen exacte meetwaarden bekend zijn van cardiale en 

ventriculaire dysfunctie die op een betrouwbare manier 

hartfalenpatiënten kunnen identificeren. De diagnose van hartfalen hangt 

af van de klinische beoordeling van de arts, die zijn conclusie baseert op 

de voorgeschiedenis, het klinisch onderzoek en de verschillende 

uitgevoerde technische onderzoeken (Swedberg et al., 2005). 

 

De Europese Vereniging van Cardiologie beschouwt omwille van 

praktische doeleinden chronisch hartfalen als een syndroom waarbij 

volgende kenmerkende aanwezig moeten zijn:  

 

1. aanwezigheid van symptomen van hartfalen (in rust of bij 

inspanning), en 

2. aanwezigheid van objectieve tekens van cardiaal falen (in 

rust), en 

3. indien twijfelachtige diagnose, een duidelijke verbetering 

van de symptomatologie op een ingestelde 

hartfalentherapie. 

 

Men kan hartfalen ook onderverdelen in twee groepen. Men gaat een 

onderscheid maken tussen systolisch en diastolisch hartfalen. Aangezien 

ischemische hartaandoeningen de meest voorkomende oorzaak zijn van 

hartfalen in de Westerse wereld, komt een systolische dysfunctie van het 
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linker ventrikel het vaakst voor bij hartinsufficiëntie. Bij systolisch 

hartfalen is er een gedaalde ejectiefractie van het linker ventrikel. Bij elke 

contractie is er een gedaalde uitstoting van het bloed en dit tegen een 

normale perifere vaatweerstand. Systolisch hartfalen gaat vaak gepaard 

met diastolisch hartfalen. Diastolisch hartfalen betekent dat het hart zich 

onvoldoende kan vullen omwille van een weerstand die het ondervindt. 

Diastolisch hartfalen komt minder voor bij jonge mensen maar neemt toe 

met de leeftijd. Vooral bij patiënten met een lang gekende arteriële 

hypertensie en een linker ventrikelhypertrofie (Covens, 2003; Swedberg 

et al., 2005). 

1.2. Epidemiologie 

Op dit moment is hartfalen één van de grootste uitdagingen, zowel op 

klinisch als maatschappelijk vlak. De enorme toename is te wijten aan 

verschillende factoren. Ten eerste is er de toenemende vergrijzing ten 

gevolge van de naoorlogse ‘babyboom’. Ten tweede zijn er de risico’s 

die eigen zijn aan de Westerse wereld. Atherosclerose en hypertensie 

worden in de hand gewerkt door bijvoorbeeld het toenemen van obesitas 

en diabetes. Door deze bevindingen kan men voorspellen dat de 

incidentie van hartaandoeningen nog enorm zal stijgen. Ten derde is er 

ook de verbeterde behandeling van ischemische incidenten waardoor de 

overlevingskans na een myocardinfarct groter wordt en de kans op later 

hartfalen stijgt (Young, 2004). 

 

Hoewel het maatschappelijk belang van hartfalen ontegensprekelijk is, 

heeft men geen adequaat beeld van de omvang van deze aandoening. 

Data over de incidentie van deze ziekte is relatief schaars en er is een 

gebrek aan samenhang en eenvormigheid tussen de verschillende 

onderzoeken naar de omvang van deze kwaal. (Roger et al., 2004). Ook 

in Europa is de epidemiologie niet goed beschreven ondanks het steeds 

maar toenemende aantal hospitalisaties ten gevolge van 

hartdecompensatie en de toenemende druk op het publieke 

gezondheidszorgsysteem in de westerse landen (Cowie et al., 1999).  
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Routinematig verzamelde gegevens vanuit de eerstelijnszorg of vanuit 

ziekenhuizen kunnen niet worden gebruikt om de hartfalenepidemie te 

omschrijven. Dit komt door de lage validiteit van de klinische diagnose 

van hartfalen in de eerstelijnszorg en het probleem van verkeerde 

codering in de ziekenhuisdossiers en overlijdenscertificaten (Cowie et al., 

1999; Roger et al., 2004). Uit de studies van Roger et al. (2004) zijn 

incidentiecijfers per geslacht beschikbaar voor de V.S. vanaf 1979 tot 

2000 (Tabel 1). Hieruit blijkt dat gedurende deze hele periode de – voor 

leeftijd gestandaardiseerde – incidentie niet sterk gewijzigd is en dat ze 

steeds het grootst is bij de mannen.  

 

Tabel 1: Trends in de voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie van 

hartfalen (Roger et al., 2004, p.346) 

Incidentie  

per 100 000 
1979 - 1984 1985 - 1990 1991 - 1995 1996 - 2000 

Mannen 360 390 375 383 

Vouwen 284 292 260 315 

 

De studie ‘Improvement’ van de Europese vereniging voor cardiologie 

suggereert aan de hand van verschillende epidemiologische studies dat 

er in Europa en enkele omringende landen ongeveer vijftig miljoen 

mensen zijn met hartfalen. (Cleland et al., 2002). De prevalentie in 

Europa zelf wordt op ongeveer één tot twee procent geschat. Naarmate 

de leeftijd stijgt, kent dit percentage een snelle toename. De gemiddelde 

leeftijd van de hartfalenpatiënt bedraagt ongeveer 74 jaar. De steeds 

toenemende vergrijzing zou de komende jaren wel eens tot een forse 

toename van hartfalenpatiënten kunnen leiden (Covens, 2003).  

 

Schattingen gebaseerd op de Framingham Study duiden op een 

prevalentie van ongeveer 1% in de leeftijdsgroep van 50 tot 59 jaar en 

stijgt tot 10% in de leeftijdsgroep van 80 tot 89 jaar. De incidentie stijgt 
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van ongeveer 0,2% bij personen van 45 tot 54 jaar tot 4% bij mannen 

met een leeftijd tussen 85 en 94 jaar. In Zweden wordt de prevalentie op 

ongeveer 2 à 3% geschat (Ekman, Zethraeus & Jönsson, 2001). 

 

Data van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) vertelt ons dat de 

prevalentie van hartfalen over de hele wereld licht kan verschillen. 

Vroegtijdige vaat- en klepproblemen leiden tot een hogere prevalentie bij 

jongere leeftijdsklassen in minder ontwikkelde landen. Vergrijzing en een 

verbeterde behandeling van myocardinfarcten leiden dan weer tot een 

hoger prevalentiecijfer bij oudere bevolkingsgroepen in de meer 

ontwikkelde landen. Preventie heeft de leeftijd verschoven waarop 

personen hartfalen ontwikkelen, maar heeft de ontwikkeling van hartfalen 

zeker niet afgeremd. Tot vijftig miljoen van de 1000 miljoen inwoners uit 

landen, die lid zijn van de zevenenveertig landen van de Europese 

Vereniging van Cardiologie, kunnen een hartfalenprobleem hebben 

(Cleland, Khand & Clark, 2001). 

1.3. Oorzaken  

Data uit de Amerikaanse ‘Framingham Study’ toont aan dat van de 

klassieke demografische factoren zoals geslacht, ras en leeftijd, het 

ouder worden de belangrijkste risicofactor is voor hartfalen. De 

incidentiegraad stijgt naarmate de populatie ouder wordt. (Kirkwood & 

Adams, 2001). 

 

Naast demografische zijn er natuurlijk ook klinische factoren. Eén hiervan 

is arteriële hypertensie. Volgens Kirkwood & Adams (2001) zou het 

gevaar voor het ontwikkelen van hartfalen twee maal zo groot zijn bij 

mannen met hypertensie en drie maal zo groot zijn bij vrouwen met 

arteriële hypertensie dan bij hun controlepartners met een normale 

bloeddruk. Ook Remme & Swedberg (2001) vermelden in hun rapport 

dat hypertensie als belangrijke uitlokkende factor kan beschouwd worden. 

Hoewel dit volgens hen enkel bij de oudere bevolking een belangrijke rol 

speelt.  
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In Europa zou dé belangrijkste oorzaak van hartfalen bij patiënten jonger 

dan 75 jaar myocardiale dysfunctie zijn. De verminderde pompwerking is 

het resultaat van beschadigd hartspierweefsel. Deze beschadiging treedt 

op als gevolg van ischemie of een myocardinfarct. Ook Kirkwood & 

Adams (2001) vermelden ischemie als één van de belangrijkste 

oorzaken van hartfalen. Data van het SOLVD register (Studies of Left 

Ventricular Dysfunction) zou aantonen dat bij 69% van de patiënten 

ischemie aan de basis lag van hun hartinsufficiëntie.  

 

Andere gekende oorzaken zijn infecties, aritmiën, klepafwijkingen of 

pericardiale ziekten. Soms ligt ook een aangeboren aandoening aan de 

basis van het probleem. Anemie, renale of thyroïdale stoornissen of 

bepaalde hartremmende medicatie kunnen hartfalen verergeren of in 

zeldzame gevallen ook veroorzaken (Remme & Swedberg, 2001). 

Verscheidene studies hebben aangetoond dat anemie vaak voorkomt bij 

hartfalenpatiënten. De incidentie van anemie neemt zelfs toe naargelang 

de NYHA-klasse stijgt. De algemene incidentiegraad van anemie bij 

decompensatiepatiënten ligt tussen de vijftien en vijfenvijftig procent. Een 

ischemisch of een hypertroof hart lijkt uit onderzoek veel gevoeliger te 

zijn voor anemie dan een gezond hart. Een minieme daling in de 

hemoglobinewaarde resulteert in een belangrijke verminderde hartfunctie 

bij hartfalenpatiënten (Paul & Paul, 2004). Anemie bij chronisch hartfalen 

wordt vaak veroorzaakt door nierinsufficiëntie. Dit komt door een 

verlaagde cardiale output. Het gevolg van deze insufficiëntie is een 

gedaalde erythropoëtineproductie. (Caiola & Cheng, 2004). 
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1.4. Symptomen 

Kortademigheid vooral ten gevolge van longoedeem, gezwollen enkels 

en vermoeidheid zijn de typische karakteristieken bij een hartfalenpatiënt. 

Bij ouderen geven deze aanwijzingen soms interpretatieproblemen, 

aangezien deze ook een andere oorzaak kunnen hebben.  

 

Andere tekens zijn perifere oedemen, vooral aan de onderste ledematen, 

een verhoogde veneuze druk en hepatomegalie. Dit zijn duidelijke 

signalen van overvulling. Perifere oedemen en hepatomegalie hebben 

echter een lage positieve voorspellingswaarde. Oedemen zijn vaak 

afwezig bij een goed behandelde hartfalenproblematiek en bij primair 

linkerventrikelfalen. Het herkennen van andere symptomen vereist dan 

weer een zekere graad van specialisatie. Een derde harttoon is 

bijvoorbeeld vaak aanwezig bij patiënten met ernstige decompensatie, 

maar is niet specifiek voor deze pathologie.  

 

Eenmaal de diagnose van hartfalen gesteld is, kunnen de symptomen 

aangewend worden om de graad van ernst te bepalen. Zo kan men ook 

het effect en de evolutie van de therapie opvolgen. The New York Heart 

Association classificatie (NYHA) is een wijdverspreid 

beoordelingscriterium (Tabel 2). Het wordt aangeraden om gebruik te 

maken van voorbeelden zoals wandelafstand of het aantal trappen dat 

men kan opgaan. Patiënten die zich in NYHA klasse I bevinden moeten 

wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om als decompensatiepatiënt 

beschouwd te worden. Zo moet er een cardiale dysfunctie en een 

voorgeschiedenis van hartfalensymptomen aanwezig zijn. Het is ook 

vereist dat er een therapie is ingesteld (Remme & Swedberg, 2001).  

 

Een hogere klasse komt overeen met een verminderde prognose en een 

verhoogde morbiditeit en mortaliteit (Covens, 2003). 
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Tabel 2: New York Heart Association classificatie van hartfalen (Remme & 

Swedberg, 2001, p.1531) 

 

Klasse I Geen beperkingen. Enkel uitzonderlijke inspanningen 

veroorzaken ongewone vermoeidheid, dyspnoe of hartkloppingen. 

Klasse II Lichte beperking van de fysieke inspanningen. Comfortabel in 

rust, maar zwaardere inspanningen resulteren in vermoeidheid, 

hartkloppingen en dyspnoe. 

Klasse III Zwaardere beperkingen van fysieke activiteiten. Comfortabel in 

rust, maar dyspnoe, hartkloppingen en vermoeidheid bij lichte 

inspanningen. 

Klasse IV Men is niet in staat een fysieke inspanning te leveren zonder 

ernstige klachten. Dyspnoe, hartkloppingen en vermoeidheid 

treden nu ook op in rust en verergeren bij de minste inspanning. 

 

 

Om de kwaliteit van leven (Quality of Life) te meten wordt gebruik 

gemaakt van verschillende vragenlijsten. De meest gebruikte is de 

‘Minnesota Living With Heart Failure’. Dit is een meetinstrument dat de 

perceptie van de patiënt op de gevolgen van hartfalen onderzoekt. Men 

houdt daarbij rekening met fysische, psychische en socio-economische 

factoren. Door dit instrument krijgt men een beter beeld over hoe de 

patiënt de ziekte en de therapie ervaart (Rector & Cohn, 2004). 

 

Ten slotte is het nog belangrijk om te weten dat er dikwijls geen 

evenredig verband is tussen de ernst van de symptomen en de ernst van 

de ziekte. De symptomatologische ernst is in hoge mate afhankelijk van 

het effect van de therapie, de therapietrouw en de verwachtingen van de 

patiënt in verband met de therapie (Remme & Swedberg, 2001). 
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1.5. Diagnostiek 

De diagnose van hartfalen kan enkel tot stand komen door een 

combinatie van klinische symptomen en verschillende onderzoeken. Het 

klinisch onderzoek bestaat vooral uit het observeren en opsporen van 

eerder vermelde symptomen. Het al of niet verbeteren van de 

symptomen na het instellen van de behandeling kan de diagnose nog 

verder staven.  

 

Het elektrocardiogram toont bij hartfalenpatiënten zeer frequent 

veranderingen. Een linker bundeltakblok en de aanwezigheid van Q-

golven in het anteriorgebied zijn goede voorspellers. Omgekeerd kan 

men stellen dat een normaal ECG een hoog negatief voorspellende 

waarde heeft. Bij een normaal ECG moet de diagnose van hartfalen sterk 

in vraag gesteld worden, wat niet wil zeggen dat dit in uitzonderlijke 

gevallen niet kan voorkomen.  

 

De thoraxradiografie is vooral nuttig om de cardiothoracale index te 

bepalen. Dit is de verhouding van de breedte van het hart op de breedte 

van de thorax. Wanneer deze index groter is dan 50%, dan spreekt men 

van hartfalen. De interpretatie van de thoraxfoto moet uiteraard gebeuren 

in combinatie met de klinische symptomen en het ECG. Ook pulmonaire 

stuwing kan men op een thoraxradiografie opsporen. Deze stuwing is 

een belangrijk signaal van ernstige linkerventrikeldysfunctie.  

 

Echocardiografie is het routineonderzoek bij uitstek voor een optimale 

diagnose van hartfalen. Een transthoracale Dopplerechocardiografie is 

snel en veilig en geeft een duidelijk beeld van de ventriculaire dimensies, 

de wanddikte en de vorm. Op deze manier kan men ook andere 

oorzaken uitsluiten zoals klepstenose of mitralisklepregurgitatie.  

 

Er zijn verschillende laboratoriumonderzoeken die in aanmerking komen 

voor de diagnose van hartdecompensatie. De belangrijkste zijn de 
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nierfunctie, de hartenzymen, levertests, hemoglobine en schildkliertesten. 

Deze zijn nodig om uitlokkende factoren van hartfalen te ontdekken 

(Covens, 2003; Remme & Swedberg, 2001).  

 

Recent is er een snelle kwantitatieve BNP test ontwikkeld. BNP is een 

enzyme dat bijna uitsluitend in de ventrikels wordt geproduceerd bij 

volume- of drukoverbelasting. BNP is dan ook een goede indicator voor 

een ventriculaire dysfunctie. Men krijgt een resultaat na 15 tot 20 minuten 

zodat deze test ideaal is op een urgentiedienst of op een 

intensievezorgenafdeling. De snelle en adequate kwantitatieve BNP 

bepaling vormt een belangrijke aanwinst bij het diagnosticeren van 

hartfalen (Covens, 2003).  

 

Radionucleaire angiografie geeft een betrouwbare meting van de 

ventriculaire ejectiefractie en cardiale volumes. Geen enkele van de 

metingen zijn echter betrouwbaar in de aanwezigheid van atriale fibrillatie. 

Deze test kan dus een bijdrage leveren aan de diagnose, maar wordt niet 

aanbevolen voor routinematig gebruik.  

 

Magnetische resonantie is de meest betrouwbare meetmethode voor 

cardiale volumes, wanddikte en de grootte van het linker ventrikel. Op dit 

ogenblik wordt deze techniek enkel aangeraden wanneer andere 

technieken van medische beeldvorming een onbevredigend diagnostisch 

resultaat geven.  

 

Tenslotte zijn er nog de invasieve technieken zoals de hartkatheterisatie. 

Deze techniek is niet aangewezen als routineonderzoek. Het kan wel 

zinvol zijn om zo inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken of om 

prognostische informatie te vergaren. De meest gebruikte zijn de 

coronaire angiografie, hemodynamische monitoring en endomyocardiale 

biopsie (Covens, 2003; Remme & Swedberg, 2001). 



 

 24 

1.6. Behandeling 

Volgens Swedberg et al. (2005) bestaat de behandeling van chronisch 

hartfalen uit: algemene richtlijnen en informatie, een medicamenteuze 

therapie, het herstellen van corrigeerbare factoren, het voorkomen van 

een plotselinge dood (‘Sudden Death’) en hartvervangende therapieën in 

het terminale stadium. 

 

Algemene richtlijnen 

 

Er zijn verschillende richtlijnen die van belang zijn voor patiënten met 

hartfalen. 

Een dagelijkse controle van het lichaamsgewicht kan bijvoorbeeld 

vochtretentie tijdig opsporen. Qua voeding hebben de maatregelen 

betrekking op een beperkte zout- en vochtinname. Men raadt aan om per 

dag maximaal 3g NaCl en 1,5l vocht op te nemen.  

 

Wanneer er een acute decompensatie optreedt is voldoende rust 

noodzakelijk. Passieve mobilisatie moet wel aangemoedigd worden. 

Indien de patiënt zich in een stabiele toestand bevindt, wordt 

lichaamsbeweging aanbevolen. Dit om de conditie van de patiënt te 

verbeteren. Competitieve sporten en inspanningen van lange duur 

worden echter afgeraden.  

 

Medicamenteuze therapie 

 

De medicamenteuze therapie bestaat uit drie belangrijke componenten. 

Diuretica, ACE-inhibitoren en β-blokkers.  

 

De eerste belangrijke hoeksteen van de medicamenteuze therapie zijn 

de diuretica. Diuretica zijn essentieel voor de symptomatische 

behandeling van perifeer vocht en longoedeem ten gevolge van 

overvulling. Diuretica zorgen allemaal voor een verhoogde urineafvoer. 
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Het gebruik van diuretica resulteert in een snelle verbetering van de 

dyspnoeklachten en verhoogt de inspanningstolerantie. Lisdiuretica, 

thiaziden en metolazone worden gebruikt in alle mogelijke stadia van de 

behandeling van hartfalen. In vergelijking met controlegroepen hebben 

patiënten, die behandeld worden met diuretica, een verminderd risico op 

een daling van hun algemene toestand en verhoogt ook hun 

inspanningtolerantie. Er was ook een lichte trend waar te nemen waarbij 

de mortaliteit van patiënten met diuretica, daalde. 

 

Een speciale groep binnen de diuretica, is deze van de kaliumsparende 

diuretica. Ze hebben slechts een beperkt vochtafdrijvend vermogen en 

worden vaak gebruikt in combinatie met de andere diuretica om het 

kaliumverlies tegen te gaan. Ze zouden enkel mogen voorgeschreven 

worden indien er een steeds erger wordende hypokaliëmie optreedt ten 

gevolge van een behandeling met diuretica, ondanks de toevoeging van 

ACE-inhibitoren (deze komen later aan bod). De toediening van 

kaliumsparende diuretica wordt best opgevolgd door middel van de 

hoeveelheid creatinine en kalium in het bloed. 

 

De tweede belangrijke groep geneesmiddelen zijn de ACE-inhibitoren 

(angiotensin-converting enzyme inhibitors). Deze gaan ingrijpen op het 

renine angiotensine aldosteron systeem. Ze worden aanbevolen bij alle 

patiënten met een linker ventrikel ejectiefractie die kleiner is dan 40%. Ze 

verbeteren de overlevingskansen, de symptomen, de functionele 

capaciteit en de kans op hospitalisatie. Het grootste resultaat wordt 

vooral bereikt bij patiënten met ernstig hartfalen. ACE-inhibitie verhoogt 

ook de overlevingskans bij patiënten, die symptomen van hartfalen 

ontwikkelen na een myocardinfarct, ongeacht of deze symptomen van 

voorbijgaande aard zijn. Het belangrijkste effect van ACE-inhibitie is dus 

niet de symptomatische verbetering, maar het gunstige effect op de 

morbiditeit en de mortaliteit op lange termijn. 
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Een niet onbelangrijke bijwerking van ACE-inhibitoren is de droge hoest. 

Deze kan op termijn een therapieontrouw uitlokken bij de patiënt. Als 

alternatief voor de ACE-inhibitoren worden vaak angiotensine-II-

antagonisten voorgeschreven. 

Het is echter niet zeker of de angiotensine-II-antagonisten net zo effectief 

zijn voor de reductie van de mortaliteit als de ACE-inhibitoren. In 

vergelijking met een placebo was er een significante daling van de 

mortaliteit en het aantal hospitalisaties ten gevolge van hartfalen. 

Wanneer men de angiotensine-II-antagonisten tegenover de ACE-

inhibitoren plaatst, bleken deze laatste in sommige studies toch 

effectiever te zijn. 

 

De derde belangrijke groep geneesmiddelen zijn de bètablokkers. Ze 

worden aanbevolen voor de behandeling van alle types van 

hartfalenpatiënten. In verschillende grote placebo gecontroleerde studies 

bleken bètablokkers niet alleen een daling te geven van de mortaliteit op 

lange termijn, maar men zag ook een sterke reductie van plotse 

sterfgevallen (‘sudden death’). In dezelfde studies zag men ook een 

sterke daling van het aantal hospitalisaties en werd een verbetering 

waargenomen van de functionele capaciteit. Bètablokkers zijn de enige 

groep geneesmiddelen die een significante verbetering geven van de 

ejectiefractie van het linkerventrikel. Een verbeterde ejectiefractie ging 

echter niet noodzakelijk samen met een verbeterde inspanningstolerantie. 

Dit komt waarschijnlijk door het negatieve chronotrope effect van 

bètablokkers. 

  

Naast deze drie soorten geneesmiddelen wordt ook nog gebruik gemaakt 

van digitalispreparaten en positief inotrope middelen.  

 

Het belangrijkste effect van digoxine is de reductie en de verbetering van 

symptomen. Dit brengt meestal een daling van het hospitalisatierisico 

met zich mee. Er is geen echte invloed op de overleving op te merken.  
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Positief inotrope middelen hebben op lange termijn een negatieve 

invloed op de mortaliteit. Daarom worden ze enkel aanbevolen om het 

verstoorde hemodynamisch evenwicht te herstellen in een acute fase 

van hartfalen (Swedberg et al., 2005). 

 

Corrigeerbare factoren herstellen 

 

Zoals eerder vermeld komt bij hartfalenpatiënten vaak anemie voor. 

Wanneer de anemie gecorrigeerd wordt met behulp van E.P.O. ziet men 

niet alleen een stijgende hartfunctie, maar ook een verbetering van de 

zout- en vochtretentie die vaak samenhangt met ernstige anemie (Caiola 

& Cheng, 2004). Behandeling met erythropoëtine houdt wel enkele 

risico’s in. Het risico op hypertensie en trombosevorming neemt toe. 

Hoge hematocrietwaarden zouden ook geassocieerd worden met een 

hogere kans op Q-wave myocardinfarcten na een coronaire 

bypassoperatie. Daarom moeten de risico’s goed afgewogen worden 

tegenover de voordelen (Cheng, 2005). 

 

Ook schildklierlijden dient gecorrigeerd te worden met behulp van het 

thyroïd hormoon. Bovenop het gekende chronotrope en inotrope effect 

van het hormoon, gaat het de perifere vaatweerstand en de afterload 

verminderen. Het netto resultaat is dan een verhoogde cardiac output 

(Morkin, Ladenson, Goldman & Adamson, 2004).  

 

Invasieve ingrepen zijn vooral gericht op onderliggende oorzaken. Zo kan 

men naast ischemie ook kleplijden en geleidingsstoornissen behandelen.  

 

Revascularisatie wordt vaak toegepast om de symptomen te verbeteren. 

Dit gebeurt door middel van een PTCA al dan niet gecombineerd met het 

plaatsen van een stent (Percutane Transluminale Coronaire Angioplastie) 

of een coronaire bypass operatie.  
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Een andere ingreep die de symptomen van ernstig hartfalen kan 

verlichten is een mitralisklepoperatie en dit vooral bij patiënten met een 

ernstige linker ventriculaire dysfunctie of een mitralisklepinsufficiëntie ten 

gevolge van een linkerventrikeldilatatie. Bepaalde studies tonen een 

goede ‘outcome’ tot vijf jaar na een mitralisklepreconstructie bij patiënten 

met een terminale cardiomyopathie.  

 

Tenslotte kan men ook ingrijpen op de electrofysiologie van het hart. 

Ongeveer 20% van de hartfalenpatiënten heeft een breed QRS-complex, 

wat wijst op een verstoorde geleiding. Bij een groot deel van hen zal een 

asynchrone ventriculaire samentrekking optreden. Als gevolg hiervan 

treedt vaak een terugvloeiing bij de mitralisklep op. Een biventriculaire 

pacemaker zal beide ventrikels simultaan stimuleren zodat deze 

synchroon samentrekken en de terugvloeiing afneemt. Verscheidene 

onderzoeken omtrent biventriculaire stimulatie vermelden een 

symptoomverbetering en een verhoogde inspanningscapaciteit bij 

patiënten met een gedaalde ejectiefractie, die geen verbetering 

vertoonden na een optimale medicamenteuze therapie. 

 

Aritmiën moeten ook worden behandeld. Zo kan een voorkamerfibrillatie 

hersteld worden door middel van een cardioversie of antiaritmische 

geneesmidelen. Patiënten met weerkerende tachycardiën kunnen in 

aanmerking komen voor een ablatie. Er is echter te weinig data 

beschikbaar over ablaties bij hartfalenpatiënten. 

 

Het voorkomen van een plotselinge dood (‘Sudden Death’) 

 

Soms kan een elektrofysiologisch onderzoek uitwijzen dat patiënten 

gevoelig zijn voor ventriculaire tachycardiën of een ventriculaire fibrillatie. 

Op dit ogenblik is een interne defibrillator (I.C.D.) aangewezen tegen het 

optreden van dergelijke aritmiën. Ofwel zal hij beginnen sneller pacen om 
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zo de tachycardie tegen te gaan, ofwel zal hij het hart defibrilleren met 

een elektrische impuls. De I.C.D. is heel effectief bij patiënten met een 

verhoogd risico op plots overlijden. 

  

Hartvervangende therapieën 

 

Als laatste redmiddel kan men overgaan tot een harttransplantatie. Dit is 

enkel een aanvaardbare behandelingsmethode in het eindstadium van 

hartfalen. Na de transplantatie verhoogt vaak de levensduur, de 

inspanningstolerantie en de levenskwaliteit. Als overbruggingsmiddel 

naar de harttransplantatie kan men een ‘Assist Device’ inplanten 

(Swedberg et al., 2005). 

1.7 Prognose 

Volgens de Europese vereniging voor cardiologie (2004) is de prognose 

voor hartfalen te vergelijken met die van andere erge maligne 

aandoeningen. De helft van de mensen met deze ziekte sterft binnen de 

vijf jaar. Dat is zelfs hoger dan bij kanker. Ook in de Amerikaanse 

Framingham Study spreekt men van een mortaliteitsratio bij 

hartfalenpatiënten van meer dan 10% per jaar. Bij de helft van die 

gevallen zou het om een plotse dood gaan. Het Amerikaanse National 

Center for Health Statistics vermeldt een stijging van het sterftecijfer ten 

gevolge van hartfalen. Het cijfer stijgt van 3,8 per 100000 inwoners in 

1970 naar 7,7 per 100000 inwoners in 1988 (Kirkwood & Adams, 2001).  

Nog in de Framingham Study ziet men dat de mortaliteit op 6 jaar bij de 

mannen 82% en bij de vrouwen 67% bedraagt. Ook dit bewijst nogmaals 

dat het gaat om een ernstige aandoening met een zeer slechte prognose 

(Ekman et al., 2001).  

 

Covens (2003) vermeldt dat de mortaliteit sterk bepaald wordt door de 

NYHA klasse waarin men zich bevindt (Tabel 3).  
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Tabel 3: Mortaliteit volgens NYHA klasse (Covens, 2003, p.14) 

NYHA-klasse 1 jaar mortaliteit (%) 

Klasse I 1 jaar mortaliteit van 5 tot 10% 

Klasse II 1 jaar mortaliteit van 10 tot 20% 

Klasse III 1 jaar mortaliteit van 20 tot 40% 

Klasse IV 1 jaar mortaliteit van 30 tot 80% 

 

Er zijn ook demografische factoren die de prognose beïnvloeden. Zo 

merkt men verschillen naargelang het geslacht, de leeftijd en het ras. 

Zoals eerder vermeld uit het onderzoek van Roger et al. (2004) hebben 

vrouwen niet alleen minder kans op het ontwikkelen van hartfalen, maar 

ze hebben ook een grotere overlevingskans (Tabel 4). Latere studies 

hebben dit echter verder genuanceerd. Er zou een betere prognose voor 

vrouwen zijn wanneer er geen ischemische oorzaak is van hartfalen. 

Indien dit wel zo is, vindt men geen significant verschil tussen beide 

geslachten (Kirkwood & Adams, 2001).  

 

Tabel 4: Mortaliteit bij mannen en vrouwen van 75 jaar vanaf het begin van 

hartfalen (Roger et al., 2004, p.347) 

  Mortaliteit (%) 

  1979 - 1984 1985 - 1990 1991 - 1995 1996 - 2000 

30 dagen     

 Mannen 9 7 7 6 

 Vrouwen 4 4 4 4 

1 jaar      

 Mannen 30 26 25 21 

 Vrouwen 20 19 20 17 

5 jaar     

 Mannen  65 59 58 50 

 Vrouwen 51 50 52 46 
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In het onderzoek van Kirkwood & Adams (2001) staat dat de 

eenjaarsoverleving bij mannen 48% en bij vrouwen 35% bedroeg met 

een gemiddelde leeftijd van respectievelijk 77 (7 SD) tegenover 80 (8 SD) 

(P < 0,001). Naast het geslacht speelt ook een hoge leeftijd een 

belangrijke rol. Ouder worden heeft een desastreus effect op de 

overlevingskansen bij hartfalen. Ook het ras werd als beïnvloedende 

factor aangeduid. Zwarten zouden een hoger risico op overlijden hebben 

dan blanken.  

 

Hartfalen is niet enkel geassocieerd met een grote mortaliteit, maar ook 

met een hoge hospitalisatiegraad. Vroegere schattingen suggereerden 

een jaarlijkse hospitalisatie van 35% van alle hartfalenpatiënten. Dit cijfer 

is toegenomen in de voorbije decennia. Men merkt vooral een toename 

bij de oudere bevolking terwijl het bij de personen jonger dan vijftig 

relatief stabiel blijft. Hartfalen blijft in elk geval zowel in Amerika als in 

Europa, de belangrijkste of tweede belangrijkste oorzaak van 

hospitalisaties (Kirkwood & Adams, 2001).  

 

Tabel 5: Het verband tussen de NYHA-klasse en de ziekenhuisopname in 

de V.S. (per zes maanden) (Cowper et al., 2004, p.106) 

NYHA-klasse Kans op hospitalisatie  
Aantal hospitalisaties 

(indien opgenomen) 

Klasse I 13 1 

Klasse II 20 1,5 

Klasse III 20 1,5 

Klasse IV 90 2 

 

In een onderzoek van Cowper et al. wordt een overzicht gegeven van de 

kansen op hospitalisatie naargelang de NYHA-klasse. In de zwaarste 

klasse is er een hospitalisatiekans van 90% binnen de zes maanden. 

Ook de kans op en rehospitalisatie - meer dan één opname binnen de 

periode van 6 maanden – wordt groter naargelang de graad van ernst 
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toeneemt. Bij personen die in een ziekenhuis opgenomen werden toont 

de studie een gemiddelde van twee hospitalisaties binnen een periode 

van zes maanden bij patiënten uit de klasse IV ten opzichte van een 

gemiddelde van 1 opname bij patiënten uit klasse I (Tabel 5).  

 

Levy et al. (2001) maakt een berekening van de kans op hospitalisatie en 

overlijden op basis van de gegevens uit de SOLVD (Studies of Left 

Ventricular Dysfunction). De voor leeftijd gestandaardiseerde 

maandelijkse probabiliteit op een eerste hospitalisatie werd geschat op 

1,1%, 1,3%, 1,9% en 2,5% voor achtereenvolgens de leeftijdsgroepen 

van 50 tot 54 jaar, 55 tot 64 jaar, 65 tot 74 jaar en ouder dan 75 jaar. 

Voor dezelfde groepen gold een kans 12%, 15,5%, 15,5% en 20% om te 

sterven tijdens een hospitalisatie. De kans om te sterven vooraleer 

opgenomen te worden in een ziekenhuis werd voor bovengenoemde 

groepen op 0,8%, 1,2%, 1,6% en 2,5% geschat. De mogelijkheid om 

gerehospitaliseerd te worden was 1,3% na één opname, 2,5% na twee 

opnames en 3,4% na drie opnames. Tabel 6 toont de leeftijdsspecifieke 

schattingen van de mortaliteit, de hospitalisatie en de verblijfsduur bij 

hartfalen. 

 

Tabel 6: De leeftijdsspecifieke schattingen van de mortaliteit, de 

hospitalisaties en de verblijfsduur bij hartfalen (Levy et al., 2001, p. 540) 

Leeftijd  
Mortaliteit na 

1 jaar (%) 

Hospitalisatie voor 

HF na 1 jaar (%) 

Gemiddelde verblijfsduur 

in dagen 

50-54 10 13 9,0 

55-64 15 15 9,5 

65-74 20 20 10,4 

>75 30 24 12,1 
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2. De hartfalenkliniek 

2.1. Definitie 

Dahlström (2001) analyseerde verschillende hartfalenklinieken in 

Zweden. Hier is in 1990 de eerste kliniek opgericht. Het is een ambulante 

instelling die geleid wordt door een hartfalenverpleegkundige en een 

cardioloog. Samen trachten ze een goede diagnose te stellen, de 

therapie te optimaliseren en de patiënt voldoende te informeren, 

educeren en motiveren. Door een regelmatige opvolging kan men de 

behandeling aanpassen en symptomen tijdig opsporen. Opvolging van 

patiënten gebeurt in de kliniek, door thuisbezoeken, door telefonische 

contacten of door een combinatie van voorgaande. De follow-up kan 

gebeuren met vaste intervals of indien de patiënt of de clinicus dit nodig 

acht. Het gebruik van thuisbezoeken kan heel interessant zijn indien het 

gaat om een patiënt die heel erg ziek is (bijv. NYHA-klasse IV) waardoor 

een bezoek aan het ziekenhuis onmogelijk is. Thuisbezoeken kunnen de 

verpleegkundige ook beter inzichten verlenen over de thuissituatie 

waardoor deze via de patiëntenopleiding beter kan inspelen op de 

persoonlijke leefwereld van de patiënt (Gustafsson & Arnold, 2004).  

 

In sommige hartfalenklinieken mogen de verpleegkundigen ook 

medicatie aanpassen. Dit blijft wel een toevertrouwde handeling en staat 

steeds onder het toezicht van de cardioloog. De cardioloog en de 

verpleegkundige kunnen verder overleggen en samenwerken met een 

multidisciplinair team. Dit bestaat vaak uit een diëtist, een sociale 

verpleegkundige, een psycholoog en een kinesist.  

 

Volgens Gustafsson en Arnold (2004) is er maar weinig kwantitatieve 

data beschikbaar over de organisatie en de prevalentie van 

hartfalenklinieken. Het is vaak heel moeilijk om de relatieve bijdrage van 

de verpleegkundige of de arts in te schatten in het hele proces. Globaal 

kan men twee grote types van hartfalenklinieken onderscheiden: die 
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waar de verpleegkundig specialist hartfalen de primaire professional is 

en de klinieken waar de cardioloog de leiding op zich neemt. Ook deze 

laatste is voornamelijk gespecialiseerd in hartfalen en laat zich al dan 

niet bijstaan door een hartfalenverpleegkundige. De mate waarin de 

verpleegkundige zelfstandig beslissingen kan nemen op diagnostisch en 

therapeutisch niveau kan zeer sterk van instelling tot instelling verschillen.  

 

Het uiteindelijke doel is het verhogen van de levenskwaliteit. Ook de 

zelfzorgcapaciteit zal door voldoende opleiding en informatie sterk 

verbeteren. Door middel van deze manier van zorgmanagement wil men 

het hoge aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van hartfalen doen 

dalen (Dahlström, 2001). 

2.2 De hartfalenkliniek versus de ‘klassieke’ aanpak 

Het grote verschil tussen beide systemen is dat bij de klassieke manier 

van werken alles geregeld wordt door de huisarts. De patiënt komt enkel 

met het ziekenhuis en de cardioloog in contact bij een vereiste opname. 

De huisarts past de medicatie aan, geeft educatie en zorgt voor de 

opvolging. Bij de hartfalenkliniek wordt de patiënt op regelmatige 

tijdstippen gezien door de hartfalenverpleegkundige en de cardioloog. Er 

is een meer specifieke controle in verband met therapietrouw en het 

naleven van de richtlijnen.  

 

Uit een onderzoek van Rutten, Grobbee en Hoes (2003) bleek dat er 

enkele duidelijke verschillen zijn tussen de aanpak van huisartsen en 

cardiologen van de hartfalenkliniek. Men kan het onderscheid tussen 

beide onderverdelen in twee groepen: het diagnostische en het 

therapeutische verschil.  

 

Qua diagnostiek maakt vooral het aanwenden van bijkomende 

onderzoeken het verschil. Zo zegt Khunti, Hearnshaw, Baker en 

Grimshaw (2005) dat er bij de meeste huisartsen geen systematische 

methodiek zat in het diagnosticeren van hartfalenpatiënten. Vele vinden 
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een cardiale voorgeschiedenis gecombineerd met kortademigheid en 

crepitaties de belangrijkste aanwijzing voor decompensatie. Er zijn zelfs 

artsen die hartfalen uitsluiten wanneer ze geen klinische symptomatische 

indicaties vinden. Slechts een beperkt deel schrijft een volledig bloed- en 

urineonderzoek voor bij het vermoeden van hartfalen. De meeste van 

hen zullen wel een radiografie van de thorax laten uitvoeren en sommige 

opteren zelfs voor een 12-afleidingen cardiogram. Een onderzoek in 

Nederland kaart dezelfde problemen van de hartfalendiagnostiek in de 

eerstelijnszorg aan. De meeste baseren zich op een combinatie van 

zowel de aanwezigheid als de verbetering van symptomen na het 

opstarten van diuretica. Als voornaamste symptomen worden 

voornamelijk dyspnoe, perifere oedemen, aanwezigheid van pulmonaire 

crepitaties en een verhoogde centraal veneuze druk geviseerd. Ook in 

Nederland zijn het ECG en de thoraxradiografie de meest aangewende 

onderzoeken (Jaarsma, Haaijer-Ruskamp, Sturm & Van Veldhuisen, 

2005).  

 

De grote afwezige is wel de echocardiografie en dat terwijl dit het 

goedkoopste, minst ingrijpende en meest aangewezen onderzoek bij dit 

type pathologie is. In andere studies bleek deze tendens eveneens naar 

voor te komen. Tabel 7 toont de verschillen aan tussen wat specialisten 

en huisartsen als belangrijke diagnostische onderzoeken ervaren (Khunti 

et al., 2002; Rutten et al., 2003).  

 

Huisartsen hebben de neiging om de diagnose van hartfalen te stellen op 

basis van klinische symptomen, zonder gebruik te maken van 

echocardiografie. De mogelijke reden hiervoor is de beperkte toegang tot 

deze techniek. De lange wachtlijsten bleken de grootste boosdoeners te 

zijn. Vele huisartsen waren zich ook vaak niet bewust van het belang van 

dit onderzoek bij hartfalen. Cardiologen gaan echter tot bijna twee maal 

zoveel gebruik maken van Doppler echocardiografie en tot vijf maal 

zoveel van een coronaire angiografie. Er werd ook hier aangetoond dat 
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huisartsen zich voor de diagnose van hartfalen vaak baseerden op het 

verbeteren van de symptomen na het opstarten van diuretica. De 

diagnostische waarde hiervan is echter nog niet  met zekerheid bepaald 

(Khunti et al., 2002; Rutten et al., 2003). In Nederland vroeg slechts tien 

procent van de huisartsen een echocardiografie aan terwijl vierentachtig 

procent van de patiënten de resultaten van een echo-onderzoek al in zijn 

bezit had. Cardiologen gingen daarentegen zeer vaak gebruik maken 

van echorapporten om hartfalen te diagnosticeren (Jaarsma et al., 2005). 

(Opm.: Er bestaat natuurlijk wel het gevaar dat specialisten aan 

overconsumptie gaan doen. Dit gevaar is groter bij hen aangezien ze aan 

de bron zitten en de onderzoeken heel snel en gemakkelijk beschikbaar 

zijn.) 

 

Tabel 7: Onderzoeken die bij het vermoeden van hartfalen als belangrijk 

beschouwd worden door huisartsen en cardiologen (Rutten et al., 2003, p. 

346) 

Onderzoeken Huisartsen (%) Cardiologen (%) P-waarde 

Thorax radiografie 98 100 0,44 

Reactie op diuretica 97 49 <0,001 

Elektrocardiogram 85 94 0,17 

(Doppler) Echocardiografie 62 100 <0,001 

Laboratoriumtests 33 64 0,005 

Inspanningsproef 26 61 0,001 

Stressechografie of scintigrafie 16 47 0,001 

Coronaire angiografie 15 81 <0,001 

Radionucleaire ventriculografie 10 67 <0,001 

Neuropeptiden (ANP & BNP) 4,9 28 0,001 

 

De belangrijkste obstakels bij het instellen van een correcte en optimale 

behandeling bleken een gebrekkige kennis, hoge kosten van de 

geneesmiddelen, diagnostische problemen en een gebrek aan 

vertrouwen om ACE-inhibitoren op te starten. De huisarts lijkt een 
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monotherapie van diuretica het belangrijkste te vinden. Bijna alle artsen 

schrijven deze voor bij het verdenken van decompensatie. Weinig artsen 

wagen zich aan de ACE-inhibitoren (Khunti et al., 2002; Rutten et al., 

2003).   

 

Ook Gustafsson en Arnold (2004) wijzen in hun onderzoek op het 

gebrekkige voorschrijfgedrag bij hartfalen. Bètablokkers en ACE-

inhibitoren worden dan wel door veel klinische trials naar voor geschoven 

als ideale therapie, ze moeten ook toegepast worden om effectief te zijn. 

Indien ze wel gebruikt worden, dan is dit dikwijls in veel te lage dosissen. 

Een mogelijke oorzaak voor deze problematiek is heel dikwijls een 

kennisgebrek. Veel artsen kennen de voordelen niet van het aanwenden 

van ACE-inhibitoren bij hartfalenpatiënten. Cardiologen opteren dan weer 

meer om de diuretica wel te combineren met ACE-inhibitoren. Huisartsen 

schrijven ze enkel voor wanneer grote hoeveelheden diuretica niet meer 

helpen.  

 

Tabel 8: De behandeling die door huisartsen en cardiologen als belangrijk 

beschouwd worden bij patiënten die nog steeds klachten hebben na een 

behandeling met diuretica en ACE-inhibitoren (Rutten et al., 2003, p. 347) 

Behandeling Huisartsen (%) Cardiologen (%) P-waarde 

Verhogen dosis diuretica 90 94 0,45 

Spironolactone toevoegen 73 86 0,13 

Digoxine toevoegen 70 64 0,54 

Verhogen dosis ACE-
inhibitor 68 86 0,05 

Bèta-blokker toevoegen 35 75 <0,001 

Een ander diureticum 
toevoegen 30 36 0,54 

Angiotensine-II-antagonist 
toevoegen 8,3 33 0,002 
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Tabel 8 afkomstig uit een onderzoek van Rutten et al. (2003) toont de 

verschillen tussen wat door de huisartsen of door de cardiologen als 

belangrijkste therapie beschouwd wordt wanneer de patiënt nog steeds 

klachten heeft na een behandeling met diuretica en ACE-inhibitoren. 

Naast de ACE-inhibitoren worden ook bètablokkers zelden toegepast 

door huisartsen, hoewel ze belangrijk zijn bij dit type patiënten. 

Cardiologen maken ook van deze geneesmiddelen frequenter gebruik 

zoals Tabel 8 duidelijk laat zien (Khunti et al., 2002; Rutten et al., 2003).  
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HOOFDSTUK II: KOSTEN EN BATEN VAN DE 

HARTFALEN KLINIEK: EEN LITERATUUROVERZICHT 

1. Algemene bevindingen 

Ondanks de grote vooruitgang in de behandeling van congestief 

hartfalen blijft de mortaliteit en morbiditeit ontzettend hoog. In sommige 

studies was de mortaliteit van gehospitaliseerde hartfalenpatiënten meer 

dan vijfentwintig procent. Ziekenhuisopnames zijn zowel voor de patiënt 

als zijn familie zeer stresserend. Maar ook voor de gemeenschap zijn ze 

erg belastend gezien hun hoge kostprijs voor de sociale zekerheid 

(Gustafsson & Arnold, 2004). 

 

In het onderzoek van Gustafsson en Arnold (2004) wordt aangeduid dat 

gemiddeld vijfentwintig tot vijftig procent van de in het ziekenhuis 

verblijvende hartfalenpatiënten binnen de zes maanden 

gerehospitaliseerd zullen worden. De meest voorkomende oorzaak die er 

voor zorgt dat de symptomen verergeren en de patiënt opnieuw dient 

opgenomen te worden is een lage therapietrouw, een ongedisciplineerde 

vochtbeperking of een geneesmiddelentherapie die ontoereikend is. Het 

is al vaak aangetoond dat veel patiënten met linkerventrikelfalen niet 

voldoende behandeld worden met ACE-inhibitoren en bètablokkers. 

Indien ze wel worden voorgeschreven, dan worden heel dikwijls te lage 

dosissen aangewend. Kortom, het is al dikwijls aangehaald in studies dat 

vijftig procent van de acute opnames omwille van hartfalen vermeden 

kunnen worden, ten minste in theorie. Hieruit volgt dan de onvermijdelijke 

vraag: “ Kan de aanpak van hartfalenpatiënten verbeterd worden?”  

 

Ook Strömberg et al. (2003) vermelden dat er verschillende 

aandachtspunten zijn in verband met de aanpak van de 

hartfalenproblematiek. Veel patiënten krijgen niet de beste behandeling 

en ook de educatie is dikwijls ontoereikend. Uit verschillende studies 
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bleek dat een gebrek aan therapietrouw en het onvoldoende volgen van 

het dieet 15 tot 64% van de heropnames veroorzaken. 

 

De hartfalenkliniek pakt deze therapieontrouw goed aan. Door een goede 

opvolging gaat men trouwens niet alleen de therapietrouw bevorderen, 

maar eerder onderzoek heeft al aangetoond dat ook de klachtenvrije 

periode langer wordt (Strömberg et al., 2003). Het eerste rapport dat de 

resultaten beschrijft van een aantal patiënten dat behandeld werd in een 

gespecialiseerde hartfalenkliniek dateert van 1983, maar de meeste 

ontwikkelingen hadden plaats in de tweede helft van de jaren negentig.  

 

Hartfalenklinieken bestaan in verschillende vormen en grootten en 

hebben allemaal een verschillende patiëntenpopulatie. Dit bemoeilijkt 

natuurlijk vergelijkende studies in verband met mogelijke effecten van 

deze gezondheidszorgprogramma’s. De meeste studies richten zich op 

hospitalisatiefrequentie, terwijl andere dan weer mortaliteit of 

medicatiegebruik onderzoeken (Gustafsson & Arnold, 2004).  

2. Klinische aspecten 

Uit het onderzoek van Strömberg et al. (2003) bleek dat er belangrijke 

verschillen zijn tussen patiënten die zich in een hartfalenkliniek laten 

opvolgen (de interventiegroep) en diegenen die dit niet doen (de 

controlegroep). Zo merkte men dat in de interventiegroep na een periode 

van 12 maanden een significant kleiner aantal patiënten klachten had. 

Daarnaast was eveneens het aantal opnames en heropnames significant 

lager dan bij de groep die niet opgevolgd werd in de hartfalenkliniek. 

Volgens een meta-analyse van Gustafsson en Arnold (2004) bleek deze 

tendens ook in andere studies voor te komen. Bij de niet-

gerandomiseerde studies was de bewijsvoering minder krachtig, maar uit 

de gerandomiseerde bleken duidelijke verschillen. De data suggereerde, 

dat door een interventie van de hartfalenkliniek, het aantal heropnames 
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significant daalde. Men merkte bovendien dat programma’s met 

huisbezoeken effectiever waren dan die zonder. 

 

Een ander verschil dat Strömberg et al. (2003) opmerkten, was het 

hogere mortaliteitscijfer in de controlegroep. Ook in de meta-analyse van 

Gustafsson en Arnold (2004) werd aangetoond dat er een lagere 

mortaliteitsgraad was bij de interventiegroep. Dit bleek wel uit een aantal 

studies, maar werd niet in alle onderzoeken teruggevonden. Wel werd 

nergens aangetoond dat de mortaliteit hoger was bij de interventiegroep 

dan bij de controlegroep. 

 

Naast morbiditeit en mortaliteit werd ook onderzoek gedaan naar de 

zelfzorgcapaciteit. Na de periode van 12 maanden werd aan de patiënten 

gevraagd om een vragenlijst in verband met zelfzorg in te vullen. De 

interventiegroep scoorde hoger op het gebied van zelfzorg dan de 

controlegroep. Er waren vooral grote verschillen in het zich regelmatig 

wegen en het zich houden aan de opgelegde vochtbeperking. 

(Strömberg et al., 2003). Bij Gustafsson en Arnold (2004) werd de 

zelfzorg gemeten aan de hand van een vragenlijst die de patiënten 

moesten invullen. Hier kwamen gelijkaardige resultaten naar voor.  

3. Economische aspecten 

Het is door een combinatie van de steeds hoger oplopende kosten van 

hartfalen en het toenemend aantal studies die bewijzen dat 

hartfalenmanagement een reductie van het aantal dure (re)hospitalisaties 

kan bekomen, dat de interesse om dergelijke kosteneffectieve 

programma’s te introduceren is toegenomen (Stewart, 2005).  

 

Uit verschillende studies naar de economische voordelen van 

managementprogramma’s voor hartfalen kan men drie factoren ontleden 

die bijdragen tot een kostenreductie. Door een goede opvolging verkrijgt 

men een daling van het aantal opnames, heropnames en de verblijfsduur. 
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Aangezien het verblijf in het ziekenhuis de grootste hap uit het budget 

neemt, betekent een aanzienlijke vermindering hiervan een grote stap in 

de goede richting. De sleutel tot een economische effectiviteit is dus een 

opnamevermindering, ook als dit betekent dat de ambulante opvolging 

en de farmacotherapie dienen opgedreven te worden. De beste 

resultaten werden wel gezien bij een multidisciplinaire aanpak 

gecombineerd met huisbezoeken (Stewart & Horowitz, 2003).  

 

Volgens Stewart (2005) werd in verschillende gerandomiseerde studies 

aangetoond dat een goede opvolging na het ontslag van de patiënt, de 

frequentie van het aantal heropnames sterk kan doen dalen. Ook de 

levenskwaliteit blijkt bij een adequate opvolging sterk te stijgen. Uit een 

recente meta-analyse bleek dat een hartfalenkliniek of andere 

multidisciplinaire programma’s, een daling van 40% tot 60% bekwamen 

van het aantal heropnames ten gevolge van hartfalen. Ze hebben ook 

het laagste ‘number needed to treat’ om de meeste morbiditeiten en 

fatale ‘events’ te voorkomen (McAlister, Stewart, Ferrua & McMurray, 

2004). Steward en Horrowitz (2003) rapporteren dat bij 64% van de 

patiënten uit de interventiegroep geen heropnames voorkwamen binnen 

de 90 dagen na het ontslag. Dit tegenover 54% van de patiënten uit de 

controlegroep (P = 0,09). De heropnames waren goed voor een totaal 

van 865 tegenover 556 hospitalisatiedagen respectievelijk in de controle- 

en de interventiegroep. Dit komt overeen met 6,2 tegenover 3,9 dagen 

per patiënt (P = 0,04). Bij een follow-up van 12 maanden zag men in de 

interventiegroep een verlengde periode vooraleer een heropname 

plaatsvond. Deze was één derde langer dan bij de controlegroep (106 

tegenover 141 dagen; P < 0,05).  

 

Een onderzoek van Cline et al. (1998) bekijkt ook de kosteneffectiviteit 

van een managementprogramma voor hartfalen. Zij gingen er van uit dat 

een educatieprogramma en een follow-up door een verpleegkundige het 

aantal hospitalisaties en dus de economische lasten zouden kunnen 
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drukken. Hun onderzoekspopulatie bestond vooral uit ouderen 

(gemiddelde leeftijd was 75 jaar) en het betrof vooral patiënten die zich in 

NYHA-klasse III bevonden. Zij vonden dat de tijd tot de eerste 

heropname 33% langer was bij de interventiegroep (P < 0,05). Het 

gemiddeld aantal ziekenhuisopnames was 36% lager in de 

interventiegroep (P = 0,08) en ook het gemiddeld aantal ligdagen bleek 

lager te zijn in de interventiegroep (4,2 tegenover 8,2; P = 0,07) (Tabel 9). 

 

Tabel 9: Data in verband met ziekenhuisopnames na één jaar (Cline et al., 

1998, p. 444) 

 Controle Interventie Verschil (%) P-waarde 

Heropgenomen n (%) 43 22 - 15 0,08 

Gemiddeld aantal dagen 

tot heropname 
106 141 + 33 < 0,05 

Gemiddeld aantal 

opnames per patiënt 
1,1 0,7 - 36 0,08 

Gemiddelde verblijfsduur 

(in dagen) 
8,2 4,2 - 49 0,07 

 

Ook de graad van hospitalisatie één jaar voor de studie, werd vergeleken 

met hospitalisaties tijdens de studie. Het gemiddeld aantal dagen van 

hospitalisatie was dezelfde voor de studiegroep en de controlegroep. 

Tijdens het daaropvolgende jaar was er een toename van het aantal 

hospitalisatiedagen bij de controlegroep, maar bij de interventiegroep 

bleef dit hetzelfde. 

  



 

 44 

HOOFDSTUK III: DOEL- EN PROBLEEMSTELLING  

 
Het doel van deze studie is na te gaan of het concept van de hartfalenkliniek 

voldoende gezondheidseconomische voordelen in zich meedraagt om 

uitgebreid geïmplementeerd te worden in de gezondheidszorg.  

  

Zoals in de inleiding vermeld werd, wordt de gezondheidszorg steeds duurder. 

Aangezien de financiële middelen schaars zijn, dringt zich ook in de medische 

sector een economische denkwijze op. Typisch aan het economisch denken is 

het voortdurend afwegen van aanwending van middelen. Indien geld voor het 

ene gebruikt wordt, is het niet meer beschikbaar voor het andere. Tengevolge 

van dit probleem is er nood aan nieuwe zorgvormen of andere manieren van 

aanpak in de zorgverlening. Gezondheidszorg moet zo efficiënt en effectief 

mogelijk uitgevoerd worden. 

 

Hartfalen is een sterk groeiende pathologie die daarbij nog een groot verbruik 

van de gezondheidszorgmiddelen met zich meebrengt. In de toekomst zal dit 

probleem zeker niet verbeteren. De grootste kost bij dit type van patiënten zijn, 

zoals eerder vermeld, de vele rehospitalisaties. Deze worden veroorzaakt door 

fouten van de patiënt, van de zorgverlener of door de eigenheid van de ziekte 

zelf. De patiënt zal zich vaak niet therapietrouw opstellen ten gevolge van 

onwetendheid of door een gebrek aan motivatie. Het instellen van een verkeerd 

of onvoldoende therapeutisch beleid wordt dan weer als fout van de 

zorgverlener gezien. Ten slotte is er nog het karakter van de ziekte. Aangezien 

het hier om een ongeneeslijke progressieve ziekte gaat, zal een toenemende 

daling van de algemene toestand onvermijdelijk ziekenhuisopnames met zich 

meebrengen.  

 

Rehospitalisaties hebben zowel op het individu als op de maatschappij een 

belangrijke impact. De kosten van de vele heropnames lopen soms hoog op en 

leggen een enorme druk op de sociale zekerheid. 
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Men kan de ziekte niet volledig genezen en in het terminale stadium is er vaak 

nood aan een harttransplantatie. Men kan wel het aantal ziekenhuisopnames 

en de klinische toestand van de patiënt trachten te verbeteren. In verschillende 

landen heeft men daarom een nieuw concept ontwikkeld waarmee men door 

middel van een goede begeleiding en opvolging van de patiënt de 

bovenvermelde doelstellingen probeert te bereiken. De hartfalenkliniek treedt 

voor het eerst op in Zweden en het is dit concept dat overgenomen is door 

onder andere Nederland en België. Het opzetten en het laten functioneren van 

deze organisatievorm vereist echter ook financiële middelen. De vraag rijst dus 

of het investeren in dit type van zorgvorm de benodigde middelen voor 

hartfalenpatiënten kan doen dalen. De totaalkost zou dus moeten zakken na het 

toepassen van deze zorgvorm. Men mag zich echter niet blindstaren op 

economische aspecten, maar men moet zich ook afvragen of de patiënt van dit 

alles beter wordt. Het gaat dus om het afwegen van de netto kosten (investering 

min besparingen) met de winst aan gezondheid. Hoe lager deze verhouding 

tussen netto kosten en gezondheidswinst, hoe beter. Wanneer de nettokosten 

negatief zijn (� netto besparingen) en er is tevens gezondheidswinst, spreekt 

men van een dominante strategie.  

 

Om een antwoord te vinden op de vraag of het implementeren van een 

hartfalenkliniek gunstige economische gevolgen kan hebben moet er inzicht 

verworven worden in twee belangrijke zaken. Ten eerste moeten we weten hoe 

de gezondheidstoestand van de meeste patiënten evolueert. Bij 

hartfalenpatiënten gebeurt dit onder andere aan de hand van de NYHA-klasse. 

Ten tweede is het belangrijk om data te verzamelen gerelateerd aan het aantal 

ziekenhuisopnames ten gevolge van hartfalen. De combinatie van deze twee 

factoren kan al een beeld geven van de gezondheidssituatie en de kosten die 

samenhangen met deze toestand. We gingen dus uit van de hypothese dat 

patiënten die opgevolgd werden in de hartfalenkliniek een verschil toonden met 

patiënten die enkel een goede therapie kregen maar zonder verdere opvolging. 

Dit verschil situeert zich op het vlak van de evolutie in de NYHA-klasse, de 

mortaliteit, de hospitalisatiekans, het aantal heropnames en de verblijfsduur.  
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Een belangrijk kenmerk van dit onderzoek is de retrospective design. Hoewel 

een prospectieve gerandomiseerde studie voor een vergelijkende klinische 

studie uiteraard de meest geschikte design is, heeft een retrospectief 

onderzoek zoals hier het belangrijke voordeel dat de medische consumptie en 

evolutie van de patiënt en een reële situatie wordt vastgesteld, daar waar een 

prospectief onderzoek een zeker kunstmatig karakter heeft.  
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HOOFDSTUK IV: ONDERZOEKSMETHODE 

1. Populatie en steekproef 

De instelling waar het onderzoek werd uitgevoerd is het 

O.L.Vrouwziekenhuis te Aalst. Hier is op 1 september 2001 een 

hartfalenkliniek opgestart die gebaseerd is op het Zweedse model. De 

populatie van dit onderzoek is de verzameling van alle patiënten die 

deze hartfalenkliniek opvolgt. Ongeveer zevenhonderd patiënten komen 

in de database voor. Ze zijn niet enkel uit de buurt afkomstig maar 

situeren zich overal in Vlaanderen en Brussel.  

 

Uit de populatie werd vervolgens een steekproef genomen van honderd 

personen. Ze werden geselecteerd volgens ‘systematic random 

sampling’. Alle namen werden alfabetisch gerangschikt en genummerd. 

Vervolgens werd at random een nummer gekozen. Vanaf dit punt 

werden de eerste honderd patiënten geselecteerd. In de steekproef 

zitten 75 procent mannen met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar. De 

gemiddelde leeftijd bij de vrouwen is 67 jaar. Ook de graad van ernst bij 

bekendheid in het centrum komt gevarieerd voor. Zo zit 34% in NYHA-

klasse I, 44% in klasse II, 16 % in klasse III en 6% in klasse IV (Tabel 10).  

 

Tabel 10: De NYHA-klassen van de patiënten uit de steekproef bij 

bekendheid in de hartfalenkliniek onderverdeeld per geslacht. 

  
De NYHA-klasse van de patiënt bij bekendheid 

in de HFC 
 

  Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV Totaal 

Mannen Aantal 26 34 14 1 75 

 % 34,7 45,3 18,7 1,3 100,0 

Vrouwen Aantal 8 10 2 5 25 

 % 32,0 40,0 8,0 20,0 100,0 

Totaal Aantal 34 44 16 6 100 

 % 34,0 44,0 16,0 6,0 100,0 
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In de steekproef zitten dus patiënten van beide geslachten, van 

verschillende leeftijdsgroepen en met een verschillende graad van ernst 

van de ziekte. Zo kan een totaalbeeld bekomen worden van de effecten 

voor de hele patiëntengroep. 

2. Meetinstrumenten 

Al de informatie die vereist was voor het onderzoek is retrospectief 

verzameld aan de hand van een vragenlijst. Deze lijst werd ingevuld op 

basis van de aanwezige gegevens in de database van de hartfalenkliniek 

van het O.L.Vrouwziekenhuis te Aalst. Het programma dat gebruikt werd 

om de data op te zoeken was: ‘Klinivision’.  

 

Zoals al eerder vermeld werd is het de bedoeling om potentiële kosten 

en baten te meten van de hartfalenkliniek. Hoe worden deze begrippen 

nu gemeten? 

 

De literatuur toonde aan dat de grootste kost van hartinsufficiëntie de 

hospitalisaties zijn. Daarom worden deze als aanwijzende factor voor de 

kosten gebruikt. Voor iedere patiënt werd elke hospitalisatie die plaats 

had tijdens zijn opvolging in de hartfalenkliniek geregistreerd. Per 

ziekenhuisopname werd de reden van het verblijf en de opname- en 

ontslagdatum genoteerd. Uit deze gegevens kan men dan later de 

gemiddelde verblijfsduur, het aantal rehospitalisaties en de 

hospitalisatiekans per NYHA-klasse afleiden.  

 

De baten zijn het best meetbaar door middel van de klinische evolutie 

van de patiënt. In de vragenlijst werd voor iedere patiënt de NYHA-klasse 

bij bekendheid in het hartfalencentrum genoteerd. Vervolgens werd elke 

verandering in een tabel opgenomen, vergezeld van de datum van 

wijziging. Op deze manier kan dan in cycli van 6 maanden gekeken 

worden naar de evolutie van de hele steekproef. De patiënt kon 

evolueren naar 5 verschillende stadia: NYHA-klassen I tot en met IV en 
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hij kon ook overlijden. Ofwel was de toestand op het einde van de cyclus 

stabiel en bleef de patiënt in dezelfde klasse, ofwel veranderde de 

klinische toestand in positieve of negatieve zin.  

 

De verkregen resultaten van de kosten en de baten worden dan 

vergeleken met controlevariabelen uit andere studies of uit statistieken.  

 

De baten die gemeten werden aan de hand van een Markov-model 

waarbij de patiënten elke 6 maanden overgaan naar een ander stadium 

of in eenzelfde stadium blijven, werden vergeleken met een Markov-

model uit een studie van Cowper et al. (2004): “Economic effects of beta-

blocker therapy in patients with heart failure (Tabel 11).” In deze studie 

werden de overgangsprobabiliteiten tussen de verschillende stadia 

berekend uit data van eerdere klinische studies in verband met hartfalen. 

Zo worden de gevonden resultaten van dit onderzoek vergeleken met 

enkele van de betere en recentste behandelingstrategieën die er op dit 

ogenblik voor handen zijn. Ook de sterftecijfers waarmee vergeleken 

wordt komen uit deze studie. 

 

Tabel 11: Decision Model Transition Probabilities (Cowper et al., 2004, 

p.105) 

  Transition Probabilities (% per six months) 

  New York Heart Association Class  

Start 

cycle 

Initial state 

distribution (%) 
I II III IV Dead 

Class I 38 94 4 0 0 3 

Class II 34 3 60 27 2 4 

Class III 23 <1 13 66 6 7 

Class IV 5 0 3 20 39 28 

 

De gemiddelde verblijfduur per NYHA-klasse werd vergeleken met de 

resultaten van het RIZIV. Deze werden gevonden op de site van de 
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Technische cel van het RIZIV (Tabel 12). Het gaat om de gegevens van 

het jaar 2001.  

 

Tabel 12: Cijfers in verband met de verblijfsduur voor hartinsufficiëntie in 

België voor het jaar 2001 (Technische Cel voor het beheer van de MKG-

MFG data, 2005) 

 

NYHA-klasse 

Aantal 

verblijven 

Percentage 

van de 

verblijven 

Gemiddelde 

leeftijd  

(jaren) 

Gemiddelde 

gefactureerde 

verblijfsduur 

(dagen) 

Klasse I 1 863 11,5 77 9 

Klasse II 7 282 44,9 77 12 

Klasse III 5 815 35,8 78 17 

Klasse IV 1 265 7,8 77 22 

Totaal 16 225 100 77 14 

 

 

Tabel 13: Het verband tussen de NYHA-klasse en het gebruik van 

ziekenhuisfaciliteiten in de V.S. (per zes maanden) (Cowper et al., 2004, 

p.106) 

NYHA-

klasse 
Hospitalisatiepercentage  

Aantal 

hospitalisaties 

(indien 

opgenomen) 

Aantal 

ziekenhuisbezoeken 

Klasse I 13 1 3 

Klasse II 20 1,5 6 

Klasse III 20 1,5 6 

Klasse IV 90 2 4 

  
  

De kans op hospitalisatie en het aantal rehospitalisaties werd net zoals 

de evolutie in NYHA-klasse naast de cijfers uit de studie van Cowper et 
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al. (2004) gezet. In dit onderzoek was een tabel voor handen die de 

hospitalisatiekans en de kans op een heropname per NYHA-klasse 

overzichtelijk weergeeft (Tabel 13).  

3. Procedure 

De data die van de patiënten werd verzameld had betrekking op de 

periode die begint vanaf het opstarten van de hartfalenkliniek op 1 

september 2001 en die loopt tot de maand mei in het jaar 2005. 

 

Alle gegevens werden ingebracht in SPSS en dit resulteerde uiteindelijk 

in een eerste basisdatabase. Om tot een bruikbaar resultaat te komen 

waren er nog een hele reeks bewerkingen en herschikkingen nodig. 

 

Als eerste stap werd de databank klaargemaakt voor de batenanalyse. 

De wijzigingen in de NYHA-klassen moesten elke zes maanden bekeken 

worden. Om dit te bekomen werd er met intervallen van zes maanden 

gewerkt vanaf het ogenblik dat de patiënt een eerste contact heeft gehad 

met de hartfalenkliniek. Zo kan perfect gezien worden in welk interval of 

in de hoeveelste periode van 6 maanden de wijziging plaatsvond en wat 

dus de nieuwe graad van hartfalen was. Vervolgens werden de 

verschillende wijzigingen onder elkaar geplaatst. Aangezien alle 

wijzigingen van de NYHA-klasse per patiënt waren geschikt, moesten 

deze gegevens omgezet worden zodat elke variabele in verband met de 

wijziging van NYHA-klasse een aparte ‘case’ werd. Dit werd gedaan via 

de ‘Restructure’ functie in SPSS die de mogelijkheid biedt om variabelen 

om te zetten in ‘cases’. Indien er bij een patiënt drie wijzigingen hadden 

plaatsgehad, dan werden deze beschouwd als drie verschillende 

entiteiten. Indien er bij de patiënt geen wijzigingen optraden betekende 

dit dat hij gedurende de hele periode in de klasse bleef waarin hij zich bij 

het eerste contact bevond. Zo werd de geherstructureerde database 

verkregen.  
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Om de controlegroep te vergelijken met onze interventiegroep was het 

nodig om een gelijkaardige kruistabel te maken als diegene die we als 

referentietabel gebruiken (Tabel 11, Cowper et al., 2004). Er wordt een 

kruistabel gemaakt waaruit blijkt hoeveel patiënten uit elke NYHA-klasse 

naar een andere NYHA-klasse gaan of overlijden. Dit voor een periode 

van 6 maand. 

 

De controletabel geeft eenzelfde situatie weer, maar enkel met behulp 

van percentages. Dit percentage werd als referentiegetal aangenomen 

zodat een ‘one sample’ z-test kon uitgevoerd worden. Het 

significantieniveau is � = 0,05. Merk op dat we gemakkelijkshalve de 

term “controlegroep” hanteren voor de serie referentiewaarden waarmee 

we de resultaten van onze groep patiënten uit de hartfalenkliniek 

vergelijken. 

 

De volgende stap is de analyse van de hospitalisaties. Het is niet alleen 

belangrijk om de hospitalisatieduur te kennen, het is ook nodig om te 

weten in welke NYHA-klasse de patiënt zich bevond op het ogenblik van 

zijn hospitalisatie. Daarom moest telkens gekeken worden of er een 

wijziging had plaatsgehad voor de opnamedatum en zo ja, in welke 

klasse de patiënt gewijzigd was. Indien er geen verandering geweest 

was, werd aan het programma opgedragen om de klasse bij het eerste 

contact met het centrum te nemen. Per hospitalisatie moest het 

programma nagaan welke wijziging het laatst plaatsvond voor de 

opnamedatum. Zo werd een beeld gegeven van de graad van ernst op 

het ogenblik van de eigenlijke hospitalisatie. Vervolgens werden ook hier 

alle hospitalisaties van alle patiënten onder elkaar geschikt als 

afzonderlijke cases. Enkel zo kan men inzicht krijgen in het aantal 

hospitalisaties en de verblijfsduur per NYHA-klasse. Dit gebeurde tevens 

met de ‘Resctructure’ functie in SPSS. 
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 Om te kijken of de gemiddelde verblijfsduur per NYHA-klasse in de 

hartfalenkliniek significant verschilt van de gemiddelde verblijfsduur die 

verkregen werd van de nationale gegevens van de Technische Cel van 

het RIZIV, werd een ‘one-sample’ Student’s t-test uitgevoerd. Een 

significantieniveau van � = 0,05 werd aangehouden. 

 

Of de kans op een hospitalisatie en rehospitalisatie van patiënten die 

gevolgd worden in het hartfalencentrum significant verschilt van deze uit 

de controlegroep werd respectievelijk gemeten aan de hand van een 

‘one sample’ z-test met significantieniveau � = 0,05 en een ‘one-sample’ 

Student’s t-test met een significantieniveau van � = 0,05. 
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HOOFDSTUK V: RESULTATEN 

1. De baten 

1.1. Transitie naar andere NYHA-klassen en kans op overlijden 

Een eerste punt bij de baten is de evolutie van de patiënt gedurende het 

ziekteproces. Tabel 14 geeft een overzicht van de evolutie in de NYHA-

klassen per periode van 6 maanden. Ook wordt elke keer de kans op 

overlijden weergegeven. Dit is de tweede factor die een beeld weergeeft 

van de mogelijke baten. 

  

Tabel 14: Transitieprobabiliteit per 6 maand (tussen haken staat de 

referentiewaarde van Cowper et al., 2004) 

  Transitiekans (% per zes maanden) 

  New York Heart Association Klasse  

Start 

cyclus 

Startdistributie 

(%) 
I II III IV Overleden 

Klasse I 30,1 (38) 
73,5 

(94) 

20,6 

(4) 

5,9  

(0) 

0,0  

(0) 

0,0  

(3) 

Klasse II 45,2 (34) 
59,1 

(3) 

20,5 

(60) 

11,4 

(27) 

2,3  

(2) 

6,8  

(4) 

Klasse III 17,1 (23) 
12,5 

(<1) 

68,8 

(13) 

12,5 

(66) 

6,3 

 (6) 

0,0  

(7) 

Klasse IV 7,5 (5) 
0,0  

(0) 

33,3 

(3) 

50,0 

(20) 

0,0 

(39) 

16,7  

(28) 

 
 
In klasse I is er een significant verschil tussen de interventiegroep en de 

controlegroep bij NYHA-klassen I en II (Tabel 15). In de interventiegroep 

zal 73,5% in klasse I blijven terwijl dit in de controlegroep 94,0% is (P < 

0,05). In de interventiegroep gaan er meer patiënten naar klasse II 

evolueren. In de controlegroep is dit slechts 4% terwijl dit in de 

interventiegroep 20,6% is (P < 0,05). Het mortaliteitscijfer ligt echter 
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hoger in de controlegroep. Bij deze patiënten overlijdt 3% terwijl bij de 

andere groep geen overlijdens voorkomen (P < 0,01).  

 

 

Tabel 15: Transitieprobabiliteit per 6 maand van de patiënten uit NYHA-

klasse I 

95% B.I.* Klasse na 
overgang 

Controle 
(%) 

Interventie 
(%) 

P-waarde  
(2-zijdig) Onder Boven 

Klasse I 94,0 73,5 0,007 0,59 0,88 

Klasse II 4,0 20,6 0,017 0,07 0,34 

Klasse III 0,0 5,9 0,144 -0,02 0,14 

Klasse IV 0,0 0,0 - - - 

Overleden 3,0 0,0 < 0,001 -0,00 0,00 
* B.I. : Betrouwbaarheidsinterval  
 

 

In klasse II merken we een positieve evolutie van de patiënten uit de 

interventiegroep (Tabel 16). We zien dat 59,1% vanuit klasse II terug 

naar klasse I evolueert. Bij de controlegroep is dit slechts 3,0% (P < 

0,01). Er gaan ook een groter aantal patiënten naar klasse III evolueren 

in de controlegroep. Bij de patiënten die opgevolgd worden door de 

hartfalenkliniek is dit 11,4%, terwijl in de referentiegroep 27,0% naar 

klasse III overgaat (P <0,01). Het mortaliteitscijfer verschilt niet significant 

tussen beide groepen. 

 

Tabel 16: Transitieprobabiliteit per 6 maand van de patiënten uit NYHA-

klasse II 

95% B.I. Klasse na 
overgang 

Controle 
(%) 

Interventie 
(%) 

P-waarde  
(2-zijdig) Onder Boven 

Klasse I 3,0 59,1 < 0,001 0,45 0,74 

Klasse II 60,0 20,5 < 0,001 0,09 0,32 

Klasse III 27,0 11,4 0,001 0,02 0,21 

Klasse IV 2,0 2,3 0,903 -0,02 0,07 

Overleden 4,0 6,8 0,458 -0,01 0,14 
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Tabel 17: Transitieprobabiliteit per 6 maand van de patiënten uit NYHA-

klasse III 

95% B.I. Klasse na 
overgang 

Controle 
(%) 

Interventie 
(%) 

P-waarde  
(2-zijdig) Onder Boven 

Klasse I < 1 12,5 0,160 -0,04 0,29 

Klasse II 13,0 68,8 < 0,001 0,46 0,92 

Klasse III 66,0 12,5 < 0,001 -0,04 0,29 

Klasse IV 6,0 6,3 0,967 -0,06 0,18 

Overleden 7,0 0,0 < 0,001 -0,00 0,00 
 

Bij de patiënten uit NYHA-klasse III (Tabel 17) merken we dat 68,8% van 

de groep uit de hartfalenkliniek gunstig evolueert naar klasse II 

tegenover 13,0% uit de controlegroep (P < 0,01). Daarentegen blijven 

het grootste deel van de patiënten uit de controlegroep stabiel in klasse 

III tegenover 12,5% uit de interventiegroep (P < 0,01). Er is ook een 

groot mortaliteitsverschil tussen de controlegroep en de interventiegroep. 

Bij de eerste groep overlijdt 7,0% van de patiënten tegenover 0,0% bij de 

tweede (P < 0,01). 

 

Tabel 18: Transitieprobabiliteit per 6 maand van de patiënten uit NYHA-

klasse IV 

95% B.I. Klasse na 
overgang 

Controle 
(%) 

Interventie 
(%) 

P-waarde  
(2-zijdig) Onder Boven 

Klasse I 0,0 0,0 - - - 

Klasse II 3,0 33,3 0,115 -0,04 0,71 

Klasse III 20,0 50,0 0,142 -0,09 0,90 

Klasse IV 39,0 0,0 < 0,001 -0,00 0,00 

Overleden 28,0 16,7 0,456 -0,13 0,47 
 
 

Als laatste klasse is er nog NYHA-klasse IV (Tabel 18). Het enige 

significante verschil tussen beide groepen situeert zich bij het stabiel 

blijven in klasse IV. In de controlegroep blijft 39,0% stabiel in klasse IV 

tegenover 0,0% in de interventiegroep (P < 0,01). We merken in de 

interventiegroep dat de meeste patiënten uit klasse IV gunstig evolueren, 

maar dit is statistisch niet significant. Ook op vlak van mortaliteit zijn 
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geen statistisch significante verschillen te merken, hoewel er een lichte 

daling op te merken is ten opzichte van de controlegroep.  

2. De kosten 

2.1. Hospitalisatiekans 

De hospitalisatiekans is de eerste van drie elementen die in grote mate 

bepalend zijn voor de kosten die samengaan met hartfalen. Tabel 19 

toont ons dat er toch wel grote verschillen zijn tussen de controlegroep 

en de interventiegroep. In klasse I gaan in de controlegroep 13% van de 

patiënten ten minste één hospitalisatie doormaken terwijl dit in de 

interventiegroep 47,1% is (P < 0,001). Voor NYHA-klasse II is dit 20% in 

de referentiegroep tegenover 68,2% bij de patiënten uit de 

hartfalenkliniek (P < 0,001). Bij patiënten uit klasse III gaat 20% uit de 

controlegroep opgenomen worden terwijl dit bij de interventiegroep 

68,8% is (P < 0,001). Voor klasse IV ziet men geen significant verschil. 

 

Tabel 19: Percentage patiënten met een hospitalisatie per periode van 6 

maanden 

95% B.I. NYHA-
klasse  

Controle 
(%) 

Interventie 
(%) 

P-waarde  
(2-zijdig) Onder Boven 

Klasse I 13,0 47,1 < 0,001 0,30 0,64 

Klasse II 20,0 68,2 < 0,001 0,54 0,82 

Klasse III 20,0 68,8 < 0,001 0,46 0,92 

Klasse IV 90,0 83,3 0,661 0,54 1,13 

 

2.2. Aantal rehospitalisaties 

Als tweede pijler van de kosten kijken we naar het aantal hospitalisaties 

per periode van zes maand (Tabel 20). Enkel in de groep met een 

NYHA-klasse II is er een significant verschil op te merken. Zo zien we dat 

patiënten uit de controlegroep gemiddeld 1,5 opnames hebben 

tegenover 0,97 opnames bij de interventiegroep (P < 0,01). Bij de andere 

klassen is er wel een lichte trend waar te nemen dat er minder 

heropnames optreden. Dit verschil is echter niet significant. 
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Tabel 20: Het gemiddeld aantal hospitalisaties per periode van 6 maanden  

95% B.I. 
Klasse Controle Interventie 

St. 

Deviatie 

P-waarde 

(2-zijdig) 

Gem. 

Afwijking Onder Boven 

NYHA I 1,00 1,00 6,09 0,995 0,001 -0,293 0,294 

NYHA II 1,50 0,97 0,39 < 0,01 -0,533 -0,671 -0,395 

NYHA III 1,50 1,34 1,01 0,614 -0,159 -0,840 0,522 

NYHA IV 2,00 1,67 0,47 0,189 -0,333 -0,919 0,252 

 

2.3. De verblijfsduur 

Naast de hospitalisatie- en rehospitalisatiekans is ook de ligduur niet 

onbelangrijk. Deze bepaalt eigenlijk voor het grootste deel de kosten. De 

geobserveerde verblijfsduur van de interventiegroep verschilt van deze 

van de controlegroep. Een volledig overzicht wordt gegeven in Tabel 21. 

In de twee laagste NYHA-klassen is er een verschil op te merken waarbij 

de hartfalenkliniek iets minder scoort dan de controlegroep. Dit verschil is 

echter niet significant. Bij de twee zwaarste categorieën is er wel een 

significant verschil te zien, waarbij de patiënten uit de interventiegroep 

minder lang gehospitaliseerd blijven.  

 

Tabel 21: Hospitalisatieduur in dagen per NYHA-klasse 

95% B.I. 
Klasse Controle Interventie 

St. 

Deviatie 

P-waarde 

(2-zijdig) 

Gem. 

Afwijking Onder Boven 

NYHA I 9 9,56 8,904 0,710 0,556 -2,46 3,57 

NYHA II 12 17,73 25,605 0,091 5,729 -0,94 12,40 

NYHA III 17 13,77 7,554 0,039 -3,231 -6,28 -0,18 

NYHA IV 22 8,67 8,047 0,001 -13,333 -19,52 -7,15 

  

Zo ziet men dat de patiënten met NYHA-klasse III een gemiddelde 

verblijfsduur hebben van 13,77 dagen in de interventiegroep tegenover 

17 dagen bij de controlegroep (P < 0,05). De patiënten uit de 
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interventiegroep met NYHA-klasse IV verblijven gemiddeld slechts 8,67 

dagen tegenover 22 dagen in de controlegroep (P < 0,01). Bij de 

patiënten met NYHA-klasse I en II is er geen significant verschil waar te 

nemen. De hypothese geldt dus vooral bij de patiënten met een 

zwaardere graad van hartfalen. 
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HOOFDSTUK VI: CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

Het doel van deze studie was na te gaan of het concept van de hartfalenkliniek 

voldoende gezondheidseconomische voordelen in zich meedraagt om 

uitgebreid geïmplementeerd te worden in de gezondheidszorg. Het onderzoek 

naar de potentiële kosten en baten van de hartfalenkliniek werd eigenlijk in twee 

grote delen opgesplitst.  

 

Het eerste deel, de baten, werd beoordeeld aan de hand van de mortaliteit en 

de transitie in de verschillende NYHA-klassen. De literatuur toonde eerder al 

aan dat door een goede opvolging de therapietrouw hoger werd en bijgevolg de 

klachten sterk verminderden. Ook het mortaliteitscijfer daalde in de groepen van 

de hartfalenklinieken. In ons onderzoek komt dit evenzeer naar voor. De 

resultaten wijzen uit dat patiënten uit de hartfalenkliniek langer stabiel blijven en 

gunstiger evolueren naar een andere NYHA-klasse. Dit is een van de 

belangrijkste doelstellingen van een hartfalenkliniek, namelijk de evolutie van de 

ziekte positief beïnvloeden.  

 

Een van de vragen uit de probleemstelling was of er een verschil in evolutie op 

te merken is tussen patiënten die al een goede behandeling krijgen en diegene 

die daarbij nog eens goed opgevolgd worden door een hartfalencentrum. Uit het 

onderzoek bleek dat dit zo is, maar toch moet men hierbij steeds voorzichtig zijn. 

De beoordeling van de NYHA-klasse is namelijk iets subjectiefs. Het is de arts 

die door middel van een anamnesegesprek en een klinisch onderzoek de graad 

van hartfalen vaststelt. Zo zien we in de resultaten een gemiddeld gunstiger 

beeld bij de patiënten uit het centrum, maar dit is niet het geval voor de 

patiënten die zich in klasse I bevinden. Een mogelijke verklaring hiervoor kan 

zijn dat de cardioloog in een hartfalenkliniek meer gerichte vragen stelt en 

strenger oordeelt dan een andere arts. Zo zal hij misschien minder snel 

tevreden zijn over de klinische toestand van de patiënt en hem eerder een 

klasse II toewijzen dan een klasse I. Men moet er dus steeds op bedacht zijn 

dat het altijd om een subjectieve benadering blijft gaan. Uiteraard zijn er vaste 
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richtlijnen om de ernst te beoordelen, maar de invulling hiervan blijft steeds een 

persoonlijke aangelegenheid van de arts. Ook de mortaliteitscijfers zijn 

gunstiger voor de cohort uit de hartfalenkliniek dan voor deze uit de 

controlestudie. Hierbij heeft men uiteraard geen subjectieve invloed van de arts.  

 

Het tweede luik van het onderzoek bestudeert de kosten. Als eerste 

kostenaspect werd de hospitalisatiekans belicht. De sleutel tot een 

economische effectiviteit lag volgens Stewart & Horowitz (2003) in de 

opnamevermindering. Uit de literatuur bleek dat het aantal opnames lager lag 

bij de patiënten die opgevolgd werden (Stewart, 2005). In onze studie is dit niet 

zo. We merken een opvallend hoger cijfer bij de patiënten uit de hartfalenkliniek. 

Vooral in de lagere klassen is het verschil het grootst. Dat er een hogere 

medische consumptie bij deze patiënten naar voren treedt is niet echt 

verrassend te noemen. De grootte van het verschil roept wel wat vragen op, 

zodat een meer genuanceerde blik op deze resultaten toch wel nodig is.  

  
De studie van Cowper et al. (2004) wordt door ons heel vaak gebruikt als 

referentiemateriaal, zowel bij het hospitalisatiepercentage als bij de 

rehospitalisaties. Dit is misschien niet ideaal omdat het gaat om een 

Amerikaanse studie. De organisatie van de gezondheidszorg verloopt volgens 

een totaal ander systeem dan het Europese model. Dit kan eventueel een 

mogelijke vertekening geven van de resultaten. Ook de herkomst van de cijfers 

uit de studie is moeilijk te achterhalen. Na het doornemen van de 

referentiestudies waarop Cowper zich baseerde (CIBIS II Investigators and 

Committees, 1999; Fowler et al., 2001 & Hjalmarson et al., 2000), werd wel 

duidelijk dat het enkel om hospitalisaties gaat van meer dan vierentwintig uur. 

Er blijkt ook een fout te staan in het onderzoeksrapport van Cowper. Men 

vermeldt er dat de hospitalisatiekans in klasse III 20% bedraagt, maar na het 

herberekenen op basis van de oorspronkelijke studies blijkt dat dit 28% moet 

zijn. De onderzoeksresultaten van ons onderzoek zijn wel gebaseerd op de 

gepubliceerde cijfers (met name 20%) en niet op de herberekende. Zo zal het 

verschil tussen de interventiegroep en de referentiecijfers bij klasse III uiteraard 

groter zijn dan het in werkelijk zou moeten zijn. Na het herberekenen van de 
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‘one sample’ z-test met deze nieuwe referentiewaarde van klasse III levert dit 

echter nog steeds een significant verschil op, zodat er weinig verandert in de 

eigenlijke conclusie (P < 0,001). Ondanks deze tekortkomingen werd de studie 

toch gebruikt omdat het heel moeilijk was om dergelijk recent cijfermateriaal te 

vinden, ingedeeld volgens NYHA-klasse. Het was eigenlijk de enige bruikbare 

en recente studie die een verdeling maakte op basis van de klasse, en waarvan 

de waarden werkelijk als referentiewaarden kunnen gehanteerd worden. 

 

Niettegenstaande deze methodologische problemen, is er toch wel een trend 

waar te nemen waarbij er meer hospitalisaties zijn bij de patiënten die 

regelmatig opgevolgd worden in het hartfalencentrum. Dit is uiteraard te wijten 

aan de goede opvolging. Problemen worden sneller ontdekt en een tijdige 

opname kan misschien op deze manier verdere verwikkelingen in de kiem 

smoren. Dit komt ook naar voor bij de verblijfsduur en het aantal heropnames.  

 

We merken dat er een – weliswaar niet significant – verschil is in het aantal 

rehospitalisaties bij de controle en de interventiegroep. De interventiegroep gaat 

een lager aantal heropnames hebben per periode van 6 maanden, dan de 

controlegroep. Dit stemt overeen met de gevonden resultaten in de literatuur. 

Volgens Stewart (2005) werd aangetoond dat een goede opvolging na het 

ontslag van de patiënt tot een lagere heropnamefrequentie leidt. De reden 

waarom de resultaten niet significant zijn is waarschijnlijk te wijten aan een te 

kleine steekproefgrootte. Dit is het gevolg van het onderverdelen van de totale 

groep volgens de NYHA-klasse, waardoor soms te kleine groepen ontstaan. 

Vooral in de hogere NYHA-klassen doet dit probleem zich voor. 

 

Ook de opnameduur is korter in de interventiegroep dan bij de nationale cijfers 

van het RIZIV. De studie van Cline et al. (1998) sprak over een sterk gedaalde 

ligduur bij de interventiegroep. Dit is bij ons ook op te merken. Het gaat wel 

enkel op voor de zwaardere NYHA-klassen. Bij de lichtere klassen (NYHA I & II) 

was geen significant verschil te merken.  
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Algemeen kunnen we dus twee zaken besluiten. Enerzijds beïnvloedt een 

hartfalenkliniek de klinische toestand van de hartfalenpatiënten in positieve zin, 

anderzijds merken we wel een schijnbaar hogere medische consumptie. Het 

beeld van een verhoogde consumptie wordt vooral opgewekt door het groter 

aantal hospitalisaties. De impact van deze hospitalisaties op de kosten wordt 

echter sterk gedrukt door een lager aantal heropnames en verblijfsdagen. De 

verhoogde medische consumptie zal dus waarschijnlijk aanvaardbaar zijn 

vergeleken met de klinische winst die deze voor een patiënt oplevert. De door 

ons gevonden resultaten liggen dus in dezelfde trend van de literatuur, op de 

hospitalisatiekans na.  

 

De gevonden verschillen tussen beide groepen zijn wel minder uitgesproken 

dan in enkele gevonden onderzoeken. Een mogelijke uitleg hiervoor is de 

benaderingswijze van de data. De vroegere experimenten zijn allemaal 

prospectief, waardoor er misschien onbewust toch een andere 

behandelingsaanpak van de artsen naar voor komt omdat ze weten dat het om 

een onderzoek gaat. Bij ons gaat het echter om een retrospectieve studie die 

misschien dichter bij de werkelijkheid aanleunt omdat alles al gebeurd is. Toch 

zijn de gevonden resultaten bevredigend. 

 

Om een correct beeld te krijgen over de werkelijke kosten en baten van de 

hartfalenkliniek is verder onderzoek nodig. Men zal hierbij alle onderzoeken en 

consultaties in rekening moeten brengen, samen met het 

geneesmiddelengebruik. Het beste resultaat zal ook bekomen worden wanneer 

men een controlegroep tegenover de interventiegroep kan plaatsen. Dit was 

ook oorspronkelijk onze opzet, maar – zoals eerder vermeld – liet een 

gebrekkige respons dit niet toe. Ook de opvolgingstermijn van een patiënt zou 

iets langer moeten zijn om de resultaten op lange termijn te kunnen zien. Dit 

was in ons onderzoek echter niet mogelijk omdat dit hele concept nog relatief 

nieuw is. Desondanks hebben we met ons onderzoek toch een globaal beeld 

kunnen geven van het potentiële positieve effect van een multidisciplinaire 

aanpak voor hartfalen.  
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1. Vragenlijst “Potentiële kosten en baten van de hartfalenkliniek” 
 
I Persoonlijke en klinische gegevens van de patiënt 
 
Geslacht  0 man 
   0 vrouw  
 
Geboortejaar ������ 

 
Hartfalenpatiënt sinds ��� ����� (MM/JJJJ) 
 
Patiënt bekend in centrum sinds  ��� ����� (MM/JJJJ) 
 
NYHA klasse bij diagnose: �� 
 
NYHA klasse bij bekendheid bij centrum: �� 
 



 

 72 

II Evolutie van de NYHA-klasse 
 
Plaats een kruisje bij de klasse waarin de patiënt zich bevindt in de 
opeenvolgende jaren sinds de diagnose of eerste bekendheid bij het centrum. 
 
 

Jaar 0 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

NYHA I 
     

NYHA II 
     

NYHA III 
     

NYHA IV 
     

Overleden 
     

 
In geval van wijziging van de NYHA klasse, geef data waarop: 
 
Wijziging 1: specifieer: ...van .........naar............... datum ��� ����� 
(MM/JJJJ) 
 
Wijziging 2: specifieer: ...van .........naar............... datum ��� ����� 
(MM/JJJJ) 
 
Wijziging 3: specifieer: ...van .........naar............... datum ��� ����� 
(MM/JJJJ) 
 
Wijziging 4: specifieer: ...van .........naar............... datum ��� ����� 
(MM/JJJJ) 
 
Wijziging 5: specifieer: ...van .........naar............... datum ��� ����� 
(MM/JJJJ) 
 
Wijziging 6: specifieer: ...van .........naar............... datum ��� ����� 
(MM/JJJJ) 
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III Medicatie 
 
Het gaat enkel om medicatie in verband met hartfalen. (bèta-blokkers, ACE-
inhibitoren, diuretica, digitalispreparaten,…) 
 

Naam van het 
geneesmiddel 
(Merknaam) 

Dagelijkse dosis Startdatum 
van het 

geneesmiddel 

Einddatum van 
het 

geneesmiddel 

... 
...... X ....... mg / dag 

...../...../........ ...../...../........ 

... 
...... X ....... mg / dag 

...../...../........ ...../...../........ 

... 
...... X ....... mg / dag 

...../...../........ ...../...../........ 

... 
...... X ....... mg / dag 

...../...../........ ...../...../........ 

... 
...... X ....... mg / dag 

...../...../........ ...../...../........ 

... 
...... X ....... mg / dag 

...../...../........ ...../...../........ 

... 
...... X ....... mg / dag 

...../...../........ ...../...../........ 

... 
...... X ....... mg / dag 

...../...../........ ...../...../........ 

... 
...... X ....... mg / dag 

...../...../........ ...../...../........ 

... 
...... X ....... mg / dag 

...../...../........ ...../...../........ 

... 
...... X ....... mg / dag 

...../...../........ ...../...../........ 

... 
...... X ....... mg / dag 

...../...../........ ...../...../........ 
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IV Hospitalisaties: 
 
Het gaat om alle hospitalisaties sinds 2000 die gelinkt zijn aan hartfalen. (incl. 
daghospitalisatie) 
 
 1  = Catheterisatie 
 2  = IV-pomp met medicatie (vb. Lasix) 
 3  = Cardioversie (DC-Shock) 
 4  = Longoedeem 
 5  = Daling algemene toestand 
 6  = Aritmiën 
 7  = Ischemisch incident 
 8  = CABG 
 9  = Klepchirurgie 
10 = E.F.O. 
11 = Pacemakerimplantatie 
12 = Andere (specificeer verder) 
 

De reden van hospitalisatie (zie nummers) Startdatum Einddatum 

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... 
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2. Syntax van de dataverwerking in SPSS 11.0 
 
****** Analyse van de wijzigingen. 
 
COMP death=0. 
IF (wijz1nr=5  | wijz2nr=5 | wijz3nr=5 | wijz4nr=5 | wijz5nr=5) death = 1 . 
EXECUTE . 
SUMMARIZE 
  /TABLES=idnummer death wijz1nr wijz2nr wijz3nr wijz4nr wijz5nr 
  /FORMAT=VALIDLIST NOCASENUM TOTAL 
  /TITLE='Case Summaries' 
  /MISSING=VARIABLE  
  /CELLS=COUNT . 
COMPUTE w1_int = (datwijz1-dathfc)/60/60/24/182.62. 
COMPUTE w2_int = (datwijz2-dathfc)/60/60/24/182.62. 
COMPUTE w3_int = (datwijz3-dathfc)/60/60/24/182.62. 
COMPUTE w4_int = (datwijz4-dathfc)/60/60/24/182.62. 
COMPUTE w5_int = (datwijz5-dathfc)/60/60/24/182.62. 
EXECUTE . 
COMPUTE int1 = TRUNC(w1_int)+1 . 
COMPUTE int2 = TRUNC(w2_int)+1 . 
COMPUTE int3 = TRUNC(w3_int)+1 . 
COMPUTE int4 = TRUNC(w4_int)+1 . 
COMPUTE int5 = TRUNC(w5_int)+1 . 
EXECUTE . 
 
** Aanpak van de patienten die tijdens hun registratie niet van klasse zijn 
veranderd. 
IF (SYSMIS(w1_int)) wijz1van = nyhahfc . 
IF (SYSMIS(w1_int)) wijz1nr = nyhahfc . 
IF (SYSMIS(w1_int)) int1 = 0 . 
EXECUTE . 
 
CROSSTABS 
  /TABLES=nyhahfc  BY hospital 
  /FORMAT= AVALUE TABLES 
  /STATISTIC=CHISQ 
  /CELLS= COUNT EXPECTED ROW COLUMN 
  /COUNT ROUND CELL . 
 
VARSTOCASES 
 /MAKE interval FROM int1 int2 int3 int4 int5  
 /MAKE datwijz  FROM datwijz1 datwijz2 datwijz3 datwijz4 datwijz5 
 /MAKE wijzvan  FROM wijz1van wijz2van wijz3van wijz4van wijz5van 
 /MAKE wijznaar FROM wijz1nr wijz2nr wijz3nr wijz4nr wijz5nr 
 /KEEP =  idnummer geslacht gebjaar dathfc death nyhahfc 
 /NULL = KEEP. 
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* Deze wordt gesaved als "restructered". 
SAVE OUTFILE='C:\Documents and Settings\gvm\My 
Documents\Stat_Analyse\Thesis\MedSoc\VanLaethem\restructered.sav' 
 /COMPRESSED. 
 
AGGREGATE 
  /OUTFILE='C:\Documents and Settings\gvm\My 
Documents\Stat_Analyse\Thesis\MedSoc\VanLaethem/aggr.sav' 
  /BREAK=idnummer 
  /gebjaar = FIRST(gebjaar) /dathfc = FIRST(dathfc) /death = FIRST(death) 
/nyhahfc = FIRST(nyhahfc) /interval = FIRST(interval) 
 /datwijz = FIRST(datwijz) /wijzvan = FIRST(wijzvan) /wijznaar = FIRST(wijznaar) 
  /N_BREAK=N. 
 
* Wegens vorige operatie is dit nu niet meer nodig. 
* IF (SYSMIS(interval)) wijzvan = nyhahfc . 
* IF (SYSMIS(interval)) wijznaar = nyhahfc . 
* EXECUTE . 
 
GET 
  FILE='C:\Documents and Settings\gvm\My 
Documents\Stat_Analyse\Thesis\MedSoc\VanLaethem\aggr.sav'. 
CROSSTABS 
  /TABLES=wijzvan  BY wijznaar 
  /FORMAT= AVALUE TABLES 
  /STATISTIC=MCNEMAR 
  /CELLS= COUNT TOTAL 
  /COUNT ROUND CELL . 
CROSSTABS 
  /TABLES=wijzvan  BY wijznaar  BY interval 
  /FORMAT= AVALUE TABLES 
  /CELLS= COUNT TOTAL 
  /COUNT ROUND CELL . 
NPAR TEST 
  /WILCOXON=wijzvan  WITH wijznaar (PAIRED) 
  /MISSING ANALYSIS. 
CROSSTABS 
  /TABLES=wijzvan  BY wijznaar 
  /FORMAT= AVALUE TABLES 
  /STATISTIC=MCNEMAR 
  /CELLS= COUNT ROW 
  /COUNT ROUND CELL . 
CROSSTABS 
  /TABLES=wijzvan  BY wijznaar  BY interval 
  /FORMAT= AVALUE TABLES 
  /CELLS= COUNT ROW 
  /COUNT ROUND CELL . 
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GET 
  FILE='C:\Documents and Settings\gvm\My 
Documents\Stat_Analyse\Thesis\MedSoc\VanLaethem\restructered.sav'. 
CROSSTABS 
  /TABLES=wijzvan  BY wijznaar 
  /FORMAT= AVALUE TABLES 
  /STATISTIC=MCNEMAR 
  /CELLS= COUNT TOTAL 
  /COUNT ROUND CELL . 
CROSSTABS 
  /TABLES=wijzvan  BY wijznaar  BY interval 
  /FORMAT= AVALUE TABLES 
  /CELLS= COUNT TOTAL 
  /COUNT ROUND CELL . 
NPAR TEST 
  /WILCOXON=wijzvan  WITH wijznaar (PAIRED) 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
*******************************************************************************************
*. 
****** Analyse van de hospitalisaties. 
 
** Opnameduur in dagen. 
COMPUTE h1_int = 1+(h1eind-h1start)/60/60/24. 
COMPUTE h2_int = 1+(h2eind-h2start)/60/60/24. 
COMPUTE h3_int = 1+(h3eind-h3start)/60/60/24. 
COMPUTE h4_int = 1+(h4eind-h4start)/60/60/24. 
COMPUTE h5_int = 1+(h5eind-h5start)/60/60/24. 
COMPUTE h6_int = 1+(h6eind-h6start)/60/60/24. 
EXECUTE . 
 
*** Opvang probleem van de verschillen in datum formaat (datwijz = MMYYYY, 
histart=DDMMYYYY). 
COMPUTE h1_strt = 
DATE.MOYR(XDATE.MONTH(h1start),XDATE.YEAR(h1start)) . 
COMPUTE h2_strt = 
DATE.MOYR(XDATE.MONTH(h2start),XDATE.YEAR(h2start)) . 
COMPUTE h3_strt = 
DATE.MOYR(XDATE.MONTH(h3start),XDATE.YEAR(h3start)) . 
COMPUTE h4_strt = 
DATE.MOYR(XDATE.MONTH(h4start),XDATE.YEAR(h4start)) . 
COMPUTE h5_strt = 
DATE.MOYR(XDATE.MONTH(h5start),XDATE.YEAR(h5start)) . 
COMPUTE h6_strt = 
DATE.MOYR(XDATE.MONTH(h6start),XDATE.YEAR(h6start)) . 
EXECUTE . 
** Opgelet - na uitvoering de formaten van N naar D omzetten manueel. 
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SUMMARIZE 
  /TABLES=idnummer nyhahfc dathfc datwijz1 datwijz2 datwijz3 datwijz4 
datwijz5 h1start h2start h3start h4start h5start h6start 
  wijz1nr wijz2nr wijz3nr wijz4nr wijz5nr 
  /FORMAT=VALIDLIST NOCASENUM TOTAL 
  /TITLE='Case Summaries' 
  /MISSING=VARIABLE 
  /CELLS=COUNT . 
 
 
IF (SYSMIS(datwijz1) AND NOT SYSMIS(h1_strt) ) h1_nyha = nyhahfc . 
IF (h1_strt <= datwijz1) h1_nyha = wijz1van . 
EXECUTE . 
IF (h1_strt > datwijz1 ) h1_nyha = wijz1nr . 
EXECUTE . 
IF (h1_strt > datwijz2 ) h1_nyha = wijz2nr . 
EXECUTE . 
IF (h1_strt > datwijz3 ) h1_nyha = wijz3nr . 
EXECUTE . 
IF (h1_strt > datwijz4 ) h1_nyha = wijz4nr . 
EXECUTE . 
IF (h1_strt > datwijz5 ) h1_nyha = wijz5nr . 
EXECUTE . 
IF (h1_strt > datwijz1 AND h1_strt <= datwijz2 ) h1_nyha = wijz1nr . 
EXECUTE . 
IF (h1_strt > datwijz2 AND h1_strt <= datwijz3 ) h1_nyha = wijz2nr . 
EXECUTE . 
IF (h1_strt > datwijz3 AND h1_strt <= datwijz4 ) h1_nyha = wijz3nr . 
EXECUTE . 
IF (h1_strt > datwijz4 AND h1_strt <= datwijz5 ) h1_nyha = wijz4nr . 
EXECUTE . 
 
 
IF (SYSMIS(datwijz1) AND NOT SYSMIS(h2_strt) ) h2_nyha = nyhahfc . 
IF (h2_strt <= datwijz1) h2_nyha = wijz1van . 
EXECUTE . 
IF (h2_strt > datwijz1 ) h2_nyha = wijz1nr . 
EXECUTE . 
IF (h2_strt > datwijz2 ) h2_nyha = wijz2nr . 
EXECUTE . 
IF (h2_strt > datwijz3 ) h2_nyha = wijz3nr . 
EXECUTE . 
IF (h2_strt > datwijz4 ) h2_nyha = wijz4nr . 
EXECUTE . 
IF (h2_strt > datwijz5 ) h2_nyha = wijz5nr . 
EXECUTE . 
IF (h2_strt > datwijz1 AND h2_strt <= datwijz2 ) h2_nyha = wijz1nr . 



 

 79 

EXECUTE . 
IF (h2_strt > datwijz2 AND h2_strt <= datwijz3 ) h2_nyha = wijz2nr . 
EXECUTE . 
IF (h2_strt > datwijz3 AND h2_strt <= datwijz4 ) h2_nyha = wijz3nr . 
EXECUTE . 
IF (h2_strt > datwijz4 AND h2_strt <= datwijz5 ) h2_nyha = wijz4nr . 
EXECUTE . 
 
 
IF (SYSMIS(datwijz1) AND NOT SYSMIS(h3_strt) ) h3_nyha = nyhahfc . 
IF (h3_strt <= datwijz1) h3_nyha = wijz1van . 
EXECUTE . 
IF (h3_strt > datwijz1 ) h3_nyha = wijz1nr . 
EXECUTE . 
IF (h3_strt > datwijz2 ) h3_nyha = wijz2nr . 
EXECUTE . 
IF (h3_strt > datwijz3 ) h3_nyha = wijz3nr . 
EXECUTE . 
IF (h3_strt > datwijz4 ) h3_nyha = wijz4nr . 
EXECUTE . 
IF (h3_strt > datwijz5 ) h3_nyha = wijz5nr . 
EXECUTE . 
IF (h3_strt > datwijz1 AND h3_strt <= datwijz2 ) h3_nyha = wijz1nr . 
EXECUTE . 
IF (h3_strt > datwijz2 AND h3_strt <= datwijz3 ) h3_nyha = wijz2nr . 
EXECUTE . 
IF (h3_strt > datwijz3 AND h3_strt <= datwijz4 ) h3_nyha = wijz3nr . 
EXECUTE . 
IF (h3_strt > datwijz4 AND h3_strt <= datwijz5 ) h3_nyha = wijz4nr . 
EXECUTE . 
 
 
IF (SYSMIS(datwijz1) AND NOT SYSMIS(h4_strt) ) h4_nyha = nyhahfc . 
IF (h4_strt <= datwijz1) h4_nyha = wijz1van . 
EXECUTE . 
IF (h4_strt > datwijz1 ) h4_nyha = wijz1nr . 
EXECUTE . 
IF (h4_strt > datwijz2 ) h4_nyha = wijz2nr . 
EXECUTE . 
IF (h4_strt > datwijz3 ) h4_nyha = wijz3nr . 
EXECUTE . 
IF (h4_strt > datwijz4 ) h4_nyha = wijz4nr . 
EXECUTE . 
IF (h4_strt > datwijz5 ) h4_nyha = wijz5nr . 
EXECUTE . 
IF (h4_strt > datwijz1 AND h4_strt <= datwijz2 ) h4_nyha = wijz1nr . 
EXECUTE . 
IF (h4_strt > datwijz2 AND h4_strt <= datwijz3 ) h4_nyha = wijz2nr . 



 

 80 

EXECUTE . 
IF (h4_strt > datwijz3 AND h4_strt <= datwijz4 ) h4_nyha = wijz3nr . 
EXECUTE . 
IF (h4_strt > datwijz4 AND h4_strt <= datwijz5 ) h4_nyha = wijz4nr . 
EXECUTE . 
 
 
IF (SYSMIS(datwijz1) AND NOT SYSMIS(h5_strt) ) h5_nyha = nyhahfc . 
IF (h5_strt <= datwijz1) h5_nyha = wijz1van . 
EXECUTE . 
IF (h5_strt > datwijz1 ) h5_nyha = wijz1nr . 
EXECUTE . 
IF (h5_strt > datwijz2 ) h5_nyha = wijz2nr . 
EXECUTE . 
IF (h5_strt > datwijz3 ) h5_nyha = wijz3nr . 
EXECUTE . 
IF (h5_strt > datwijz4 ) h5_nyha = wijz4nr . 
EXECUTE . 
IF (h5_strt > datwijz5 ) h5_nyha = wijz5nr . 
EXECUTE . 
IF (h5_strt > datwijz1 AND h5_strt <= datwijz2 ) h5_nyha = wijz1nr . 
EXECUTE . 
IF (h5_strt > datwijz2 AND h5_strt <= datwijz3 ) h5_nyha = wijz2nr . 
EXECUTE . 
IF (h5_strt > datwijz3 AND h5_strt <= datwijz4 ) h5_nyha = wijz3nr . 
EXECUTE . 
IF (h5_strt > datwijz4 AND h5_strt <= datwijz5 ) h5_nyha = wijz4nr . 
EXECUTE . 
 
 
IF (SYSMIS(datwijz1) AND NOT SYSMIS(h6_strt) ) h6_nyha = nyhahfc . 
IF (h6_strt <= datwijz1) h6_nyha = wijz1van . 
EXECUTE . 
IF (h6_strt > datwijz1 ) h6_nyha = wijz1nr . 
EXECUTE . 
IF (h6_strt > datwijz2 ) h6_nyha = wijz2nr . 
EXECUTE . 
IF (h6_strt > datwijz3 ) h6_nyha = wijz3nr . 
EXECUTE . 
IF (h6_strt > datwijz4 ) h6_nyha = wijz4nr . 
EXECUTE . 
IF (h6_strt > datwijz5 ) h6_nyha = wijz5nr . 
EXECUTE . 
IF (h6_strt > datwijz1 AND h6_strt <= datwijz2 ) h6_nyha = wijz1nr . 
EXECUTE . 
IF (h6_strt > datwijz2 AND h6_strt <= datwijz3 ) h6_nyha = wijz2nr . 
EXECUTE . 
IF (h6_strt > datwijz3 AND h6_strt <= datwijz4 ) h6_nyha = wijz3nr . 
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EXECUTE . 
IF (h6_strt > datwijz4 AND h6_strt <= datwijz5 ) h6_nyha = wijz4nr . 
EXECUTE . 
 
SUMMARIZE 
  /TABLES=idnummer geslacht death nyhadiag h1_nyha h2_nyha h3_nyha 
h4_nyha h5_nyha h6_nyha  
  /FORMAT=VALIDLIST NOCASENUM TOTAL 
  /TITLE='Case Summaries' 
  /MISSING=VARIABLE 
  /CELLS=COUNT . 
 
VARSTOCASES 
 /MAKE interval FROM h1_int h2_int h3_int h4_int h5_int h6_int  
 /MAKE opndat FROM h1start h2start h3start h4start h5start h6start 
 /MAKE ontdat  FROM h1eind h2eind h3eind h4eind h5eind h6eind 
 /MAKE nyha FROM h1_nyha h2_nyha h3_nyha h4_nyha h5_nyha h6_nyha 
 /MAKE reden FROM h1reden h2reden h3reden h4reden h5reden h6reden 
 /KEEP =  idnummer geslacht gebjaar dathfc death nyhahfc hospital FUduur 
 /NULL = KEEP. 
* deze wordt gesaved als "restructered". 
SAVE OUTFILE='C:\Documents and Settings\gvm\My 
Documents\Stat_Analyse\Thesis\MedSoc\VanLaethem\restructhosp.sav' 
 /COMPRESSED. 
 
 
GET 
  FILE='C:\Documents and Settings\gvm\My 
Documents\Stat_Analyse\Thesis\MedSoc\VanLaethem\restructhosp.sav'. 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(nyha=1). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'nyha=1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$  0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE . 
T-TEST 
  /TESTVAL = 9 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = interval 
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(nyha=2). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'nyha=2 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$  0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
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FILTER BY filter_$. 
EXECUTE . 
T-TEST 
  /TESTVAL = 12 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = interval 
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(nyha=3). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'nyha=3 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$  0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE . 
T-TEST 
  /TESTVAL = 17 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = interval 
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(nyha=4). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'nyha=4 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$  0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE . 
T-TEST 
  /TESTVAL = 22 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = interval 
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
 
SORT CASES BY nyha . 
SPLIT FILE 
  LAYERED BY nyha . 
FREQUENCIES 
  VARIABLES=interval  /FORMAT=NOTABLE 
  /NTILES=  4 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
  /ORDER=  ANALYSIS . 
 
*  COMP dummy. 
IF (nyha > 0 ) dummy = 1 . 
EXECUTE . 
AGGREGATE 
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  /OUTFILE='C:\Documents and Settings\gvm\My 
Documents\Stat_Analyse\Thesis\MedSoc\VanLaethem\aggr_hosp.sav' 
  /BREAK=idnummer 
  /geslacht = FIRST(geslacht) /gebjaar = FIRST(gebjaar) /dathfc = FIRST(dathfc) 
/death = FIRST(death)  
  /nyhahfc = FIRST(nyhahfc) /hospital = FIRST(hospital) /interval = 
MEDIAN(interval) /nhosp = SUM(dummy) 
  /FUduur = FIRST(FUduur) 
  /N_BREAK=N. 
GET 
  FILE='C:\Documents and Settings\gvm\My 
Documents\Stat_Analyse\Thesis\MedSoc\VanLaethem\aggr_hosp.sav'. 
CROSSTABS 
  /TABLES=nyhahfc  BY hospital 
  /FORMAT= AVALUE TABLES 
  /STATISTIC=CHISQ 
  /CELLS= COUNT COLUMN 
  /COUNT ROUND CELL . 
CROSSTABS 
  /TABLES=nyhahfc  BY hospital 
  /FORMAT= AVALUE TABLES 
  /STATISTIC=CHISQ 
  /CELLS= COUNT ROW 
  /COUNT ROUND CELL . 
 
SORT CASES BY nyhahfc . 
SPLIT FILE 
  LAYERED BY nyhahfc . 
FREQUENCIES 
  VARIABLES=interval nhosp /FORMAT=NOTABLE 
  /NTILES=  4 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
  /ORDER=  ANALYSIS . 
 
* Berekening FU duur. 
IF ( ~  SYSMIS(h1start)) FUend = h1eind . 
IF ( ~  SYSMIS(h2start)) FUend = h2eind . 
IF ( ~  SYSMIS(h3start)) FUend = h3eind . 
IF ( ~  SYSMIS(h4start)) FUend = h4eind . 
IF ( ~  SYSMIS(h5start)) FUend = h5eind . 
IF ( ~  SYSMIS(h6start)) FUend = h6eind . 
EXECUTE . 
COMPUTE FUduur = (FUend-dathfc)/60/60/24/182.62. 
EXECUTE . 
COMPUTE FUdr = TRUNC(FUduur)+1 . 
EXECUTE . 
COMPUTE mean_hosp = nhosp / FUdr . 
EXECUTE . 
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SORT CASES BY nyhahfc . 
SPLIT FILE 
  LAYERED BY nyhahfc . 
FREQUENCIES 
  VARIABLES=mean_hosp  /FORMAT=NOTABLE 
  /NTILES=  4 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
  /ORDER=  ANALYSIS . 
SPLIT FILE 
  OFF. 
 
** t-test aantal rehospitalisaties. 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(nyhahfc=1). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'nyhahfc=1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$  0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE . 
T-TEST 
  /TESTVAL = 1 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = mean_hos   
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(nyhahfc=2). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'nyhahfc=2 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$  0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE . 
T-TEST 
  /TESTVAL = 1.5 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = mean_hos   
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(nyhahfc=3). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'nyhahfc=3 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$  0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE . 
T-TEST 
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  /TESTVAL = 1.5 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = mean_hos   
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(nyhahfc=4). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'nyhahfc=4(FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$  0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE . 
T-TEST 
  /TESTVAL = 2 
  /MISSING = ANALYSIS 
  /VARIABLES = mean_hos   
  /CRITERIA = CI(.95) . 
 
 


