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summary

At the end of the nineties many new technologies to assist general practitioners in 
diagnosing a number of common diseases were introduced in general practice. One of 
these new technologies was a device to diagnose rhythm abnormalities of the heart: the 
patient activated continuous event-recorder (CER). Before that time a Holter monitor was 
the device of first choice. A Holter had disadvantages; one of the main disadvantages 
was the limited time period of use. A CER could be used for weeks and therefore should 
be appropriate to diagnose paroxysmal rhythm disturbances, even if these disturbances 
only happened once in a few days.
The studies presented in this thesis analyzed the introduction of a CER in Dutch general 
practice. The main objective was to assess the diagnostic effectiveness of the CER in 
patients, presenting to their general practitioner with complaints of palpitations or light-
headedness, compared to usual care. Both symptoms can be (but need not be) manifes-
tations of a rhythm abnormality, in which case the CER could be suitable to register an 
ECG during such episodes of complaints and provide a diagnosis.
To make an estimation of the added value of the CER we also set out to determine the 
capability of general practitioners to assess the probability of a serious arrhythmia in a 
given patient and to compare this assessment by the GP to the rhythm as registered by 
the CER. Besides we tried to identify predictors that might help GPs in their assessment 
of the presence of an arrhythmia. As carrying a CER might provoke feelings of anxiety 
we evaluated the quality of life and anxiety in patients using the device for diagnosing 
palpitations.
We set the registration period at one month, but in the literature several time frames 
are used ranging from one week tot six weeks. As carrying a CER interferes with normal 
daily activities it is important to identify an optimal registration period. Therefore we 
also estimated the optimal registration period for a CER. As a last chapter we performed 
a systematic review in order to evaluate empirical evidence for the diagnostic utility of 
available devices that are used to evaluate heart rhythm. The goal was to define circum-
stances and types of patients where available devices would contribute most in evaluat-
ing patients with complaints of palpitations.

Chapter 1

This chapter presents a general overview of arrhythmias and their clinical diagnosis. It 
provides an outline of the difficulties GPs face in diagnosing patients with complaints of 
palpitations or light headedness. An overview of the research questions and the study 
design is presented.
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Chapter 2

Patient-activated continuous event recorders (CER) have proved to be successful in diag-
nosing episodes of cardiac arrhythmias in secondary care. We tested the diagnostic yield 
of these devices in general practice. We conducted a randomized clinical trial in a primary 
care setting; 253 consecutive patients in urban and suburban Dutch primary health care 
centres were enrolled between1999-2002. Patients were included who consulted their 
GP for a new episode of palpitations and/or light headedness. Eligible patients were sent 
them to a central research facility, where a standardised medical history and routine ECG 
were obtained. When the routine ECG did not show an explanation for the symptoms, pa-
tients were stratified for their GP and randomised by a computer program; 127 patients 
entered the intervention group and 117 were randomised to the control condition. In 
eight patients a diagnosis was established with the initial routine ECG, one patient was 
excluded because of an allergy to the CER stickers. All patients continued to receive usual 
care by their family physician, but patients in the intervention group also received a CER 
for a maximum of four weeks. GPs were informed about the findings of the CER.
The main outcome was the difference in explained episodes. Fewer patients ended the 
study period without a diagnosis in the intervention group, compared to the usual care 
group (17% vs. 38%; RR=0.5, 95% CI 0.3 to 0.7) and more patients in CER-group were 
diagnosed as having their complaints caused by a cardiac arrhythmia (67% vs. 27%: 
RR 2.5, 95%CI 1.8 to 3.5). Secondary outcomes were the differences in the number and 
character of cardiac diagnoses. We made a distinction between relevant diagnoses (di-
agnoses that needed further diagnostic work-up or therapy) and less relevant diagnoses 
(diagnoses for which the GP could reassure patients). More relevant cardiac arrhythmias 
were detected with CER than with usual care (22% versus 7%), RR 3.2, 95% CI 1.5 to 6.8). 
Patient-activated loop recorders proved to be effective diagnostic tools in patients with 
palpitations or light-headedness in primary care.

Chapter 3

In this chapter we wanted to ascertain the optimum registration time needed to asses 
a diagnosis. We prospectively evaluated the duration of event recording in the 127 pa-
tients who received the CER for a maximum 30 days (the intervention group of the study). 
Events were recorded by 104/127 patients (82 %) of whom 83 (65%) showed an arrhyth-
mia. After two weeks 87.5% of all relevant diagnoses could be established and 75% of all 
relevant and less relevant diagnoses were registered. The most predictive variable for the 
time until diagnosis appeared to be the relevance of the diagnosed arrhythmia. Of the 
possible predictors, known on beforehand by the GP, only the number of paroxysms with 
palpitations during the months before the start of the study showed a small increase 
in the likelihood to obtain an early diagnosis (hazard ratio 1.09, 95% CI 1.02-1.16). The 
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chance of finding a relevant arrhythmia diminished over time. During the last 14 days 
only 4/24 additional relevant arrhythmias were detected. A minimum registration period 
of two weeks seems adequate.

Chapter 4

focuses on the possible presence of feelings of anxiety and decrease of quality of life 
(QoL) due to fear or presence of a cardiac abnormality. We wanted to determine HR-QoL 
and anxiety in patients presenting with palpitations and light-headedness and evaluate 
the effect of carrying the CER. We administered the Short Form-36 (SF-36) and State-Trait 
Anxiety Inventory (STAI) at study inclusion, after 6-weeks and after 6-months. A total of 
226/244 patients (93%) completed STAI and the SF-36 baseline questionnaires. For the 
STAI, baseline values were compared to U.S. working population, as reference scores 
for the STAI are not available for a Dutch population. Baseline values for the SF-36 were 
compared to a healthy Dutch population. Because of female preponderance in this study, 
gender stratified comparisons of means and standard deviations were presented. As the 
age of our study patients and the Dutch reference population were about the same, no 
standardization for age was deemed necessary. Repeated measurement analyses were 
used to study changes over time in anxiety and HR-QoL. Linear mixed models were used 
to account for correlation of measurements within the same individual. As in specialist 
studies, general practice patients with palpitations showed impaired QoL and higher 
anxiety, compared to a healthy working population, for both males and females. Dur-
ing the study QoL and anxiety improved in both groups of patients, predominantly in 
the first 6 weeks. After six months more improvement was measured in the group of 
patients who received usual care than in the event recording group. A hypothesis for 
this observation was that it could be the effect of finding more clinically relevant cardiac 
abnormalities in the CER group. Patients might still have to adjust to their subsequent 
treatment. Unexpectedly, type of diagnosis did not account for any of these reported 
differences.
After diagnosis and treatment, QoL improved and anxiety decreased for all patients, but 
on some dimensions improvement was significantly less for patients diagnosed with the 
event recorder. However, as QoL improved and anxiety diminished when carrying a CER 
we can conclude that the CER did not generate feelings of anxiety or loss of Quality of 
Life.

Chapter 5

With reference to the results we found with the CER in former chapters, we were aware 
that effective triage by the general practitioner (GP) might prevent delayed treatment or 
inappropriate referrals. In this chapter we wanted to determine how Dutch GPs assessed 
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the presence of cardiac arrhythmia, which signs and symptoms were used in predicting 
the presence of an arrhythmia and which signs and symptoms actually were related to 
the presence of relevant arrhythmias.
The cohort of 127 patients who used the CER for one month was used for this part of 
the research. The GPs recorded 17 items from patients’ history and results of the physical 
examination at inclusion and estimated the presence of an arrhythmia on a continuous 
scale from 0% to 100%. GPs were also asked to describe what their next course of action 
would have been if the CER, as part of the trial, was not available. The GPs estimation 
of the probability of patients having an arrhythmia at inclusion was compared with the 
diagnostic result of 30-days continuous event recording.
Of the patients presenting to the GP with palpitations and/or light-headedness and no 
diagnosis on the standard ECG, 20% showed a clinically relevant arrhythmia when evalu-
ated with a CER. GPs predicted 50% of these patients correctly, meaning that only half 
of these patients would have been correctly treated or referred for further diagnostic 
workup, leaving half of these patients untreated. GPs would have referred 40 of the 127 
patients to a specialist, of whom 28 (70%) did not have a relevant cardiac problem. Using 
the CER doubled the finding of important diagnoses and possibly substantially reduced 
unnecessary referrals.
Furthermore, two factors from history taking and physical examination contributed to the 
GPs ‘suspicion’ of an arrhythmia: the presence of hypertension (p=0.049) and a patient’s 
history of cardiovascular disease (p=0.006). In this study, neither of these factors had an 
association with the presence of an arrhythmia diagnosed through the use of the CER. In 
a multivariate model with the presence of a relevant arrhythmia on the CER-registration 
as dependant variable, only vasovagal symptoms (OR=2.92, 95% CI 1.12-7.62) as well 
as bradycardia (OR= 4.24, 95% CI 1.28-14.0) were predictive of a diagnosis of a relevant 
arrhythmia. The overall strength of these associations however was rather weak. Also in 
previous studies only a weak association between signs and symptoms and intermittent 
arrhythmias was shown. It turned out that history taking and physical examination alone 
is not sufficient for accurately diagnosing arrhythmias.

Chapter 6

Finally the last chapter describes the results of a structured review of available devices 
to diagnose palpitations. Due to the diversity of research done, it proved not possible to 
conduct a meta-analysis and as a result we presented the results narratively. We formu-
lated a recommendation, aimed on type of patients and type of complaints. The choice 
of the device depends on frequency and character of the symptoms and is not based 
on evidence, but on clinical reasoning. Holter monitoring can be used when a patient 
has very frequent (daily) symptoms. When symptoms occur occasionally event recording 
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can be used. Contrary to Holter monitoring a patient triggered recorder offers a direct 
link between the occurrence of symptoms and the registration of the rhythm. Therefore 
patient triggered event recording has the advantage of not only diagnosing relevant 
arrhythmias, but also of demonstrating harmless events as explanation of the symptoms 
of the patient. When asymptomatic episodes are suspected or patients are incapable to 
operate the device, an auto-triggered device is preferred.

Chapter 7

In the final chapter, the results and their implications for Dutch General Practice are dis-
cussed. A reflection on these findings, as well as on research methodology, is provided. 
The chapter ends with recommendations for future research and implications for clinical 
practice.
The main conclusion of this study is that the CER is a safe and effective additional diag-
nostic tool to evaluate complaints of palpitations or light-headedness in general practice. 
It provides high-quality diagnostic information, in a short period of time. For the GP it is 
important that a patient activated CER not only can be used to diagnose an arrhythmia, 
but also provides reassurance to patients as well as to GPs when no abnormalities are 
found during paroxysms of palpitations. The CER thereby assists to minimise the chance 
of missing of a relevant arrhythmia and tapers the referral process. As our results are 
dependant of the randomisation process, replication of our findings is necessary in a 
larger population. One of the methods to reduce costs might be to identify patient- or 
complaint characteristics that are predictive for establishing a diagnosis or finding a rel-
evant arrhythmia. As our group was relatively small also the optimal registration period 
might be subject to further study.
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Eind twintigste eeuw kwamen, dankzij voortschrijdende technologische ontwikkelingen 
een aantal nieuwe technieken op de markt, die huisartsen behulpzaam kunnen zijn bij 
de diagnostiek van een aantal veel voorkomende aandoeningen. Een van die nieuwe 
technieken betrof een apparaatje, waarmee hartritmestoornissen zouden kunnen wor-
den vastgesteld: de door de patiënt zelf geactiveerde ‘event-recorder’ (CER). Tot dan werd 
de Holter recorder veel gebruikt, maar deze heeft als nadeel dat de registratie zich slechts 
uitstrekt over enige dagen. Een CER kan gedurende een aantal weken worden gebruikt 
en zou daarom geschikt moeten zijn om aanvalsgewijze klachten, die kunnen wijzen op 
een ritmestoornis vast te stellen, zelfs indien de klachten slechts spaarzaam optreden.
Het onderzoek, dat in dit proefschrift gepresenteerd wordt, bestudeerd de introductie 
van de CER in de Nederlandse huisartspraktijk. Het primaire doel was om vast te stellen 
of aanvullende diagnostiek met behulp van de “patient geactiveerde event recorder” 
(CER) bij patiënten met klachten van hartkloppingen en /of lichtheid in het hoofd, in 
huisartsgeneeskundige praktijk meerwaarde bood ten opzichte van de bestaande situ-
atie. Beide klachten kunnen wijzen op hartritmestoornissen en de CER zou dus geschikt 
moeten zijn om een ECG tijdens een aanval van hartkloppingen of lichtheid in het hoofd 
vast te leggen en daarmee duidelijkheid te verschaffen over de eventuele aanwezigheid 
van hartritmestoornissen.
Om de meerwaarde van de CER te schatten ten opzichte van de bestaande zorg, verge-
leken we tevens de inschatting van de huisartsen op het bestaan van een ritmestoornis 
bij een bepaalde patiënt met de diagnose, zoals die kon worden vastgesteld op basis 
van de CER-registraties bij diezelfde patient. Ook analyseerden we achteraf of bepaalde 
kenmerken van de patiënt, diens klachten of bevindingen bij lichamelijk onderzoek de 
huisarts zouden kunnen helpen een afweging te maken bij de inschatting van de kans op 
aanwezigheid van een ritmestoornis.
Omdat nadere diagnostiek soms gepaard gaat met gevoelens van angst en vermindering 
van kwaliteit van leven legden we de kwaliteit van leven en de mate van angst gevoelens 
vast met behulp van gevalideerde vragenlijsten. Voor dit onderzoek is een registratiepe-
riode van een maand aangehouden, hoewel in de literatuur verschillende registratietij-
den gebruikt worden, variërend van 1 tot 6 weken. Omdat het dragen van een CER de 
normale dagelijkse activiteiten beïnvloedt, is het belangrijk de optimale registratietijd te 
bepalen . Daarom bestudeerden we eveneens de optimale registratieperiode.
In het laatste hoofdstuk is een systematische literatuurstudie uitgevoerd om empirische 
evidentie te verzamelen ten aanzien van het gebruik van de diverse apparaten, die kun-
nen worden gebruikt om hartritmestoornissen vast te stellen.
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Hoofdstuk 1

In het eerste hoofdstuk wordt een overzicht van de verschillende soorten ritmestoornis-
sen gegeven. Het beschrijft de problemen die huisartsen hebben om een patiënt met 
klachten van hartkloppingen en/of lichtheid in het hoofd te diagnostiseren. Tevens 
worden de onderzoeksvragen en de studieopzet gepresenteerd.

Hoofdstuk 2

De CER bleek in specialistische setting meer ritmestoornissen te diagnosticeren dan een 
klassieke Holter. In deze studie is de diagnostische opbrengst van het apparaat in de 
huisarstgeneeskundige setting getest. We voerden een gerandomiseerd onderzoek uit 
in 69 huisartsenpraktijken. Tussen 1999 en 2002 werden 253 patiënten geincludeerd.
Huisartsen includeerden patiënten, die hen consulteerden met nieuwe klachten van 
hartkloppingen en of lichtheid in het hoofd en stuurden deze patiënten naar een 
centraal onderzoek centrum, waar een gestandaardiseerde anamnese en routine ECG 
werden vervaardigd. Wanneer het standaard ECG geen verklaring voor de klachten op-
leverde, werden de patiënten gestratificeerd voor hun huisarts en gerandomiseerd door 
een computerprogramma; 127 werden gerandomiseerd voor de interventiegroep, 117 
patienten werden gerandomiseerd voor de controlegroep. Bij 8 patienten werd bij het 
maken van het uitgangs ECG al een diagnose gesteld. Een patient werd geexcludeerd op 
basis van allergie voor de stickers. Alle patiënten bleven onder de normale zorg van de 
huisarts, maar patiënten die gerandomiseerd waren voor de interventiegroep gebruikten 
daarnaast een CER gedurende 4 weken. Huisartsen werden na beëindiging van de CER 
registraties van de uitslag op de hoogte gebracht.
De primaire uitkomst was het verschil in verklaarde episodes. Minder patiënten ein-
digden zonder diagnose in de interventiegroep dan in de groep met de normale zorg 
(17% vs 38%; RR=0,5; 95% CI: 0,3 tot 0,7). Bij veel meer patiënten uit de interventiegroep 
werd een cardiale diagnose gesteld. (67% vs 27%; RR2.5;95% CI: 1.8 tot 3.5). Secundaire 
uitkomsten waren onder andere het verschil in aantal en soort diagnose. Er is een on-
derscheid gemaakt in relevante diagnoses (die patiënten die verwijzing en/of verdere 
behandeling behoefde) en minder relevante diagnoses (diagnoses waarbij de huisarts 
de patient kon geruststellen). Meer relevante diagnoses werden gevonden (22% vs 7%) 
met de CER in vergelijking met de gewone standaard zorg door de huisarts (RR 3.2; 95% 
CI: 1.5 tot 6.8). Door de patiënt geactiveerde loop recorders bleken een haalbaar en ef-
fectief diagnostisch instrument te zijn bij patiënten met hartkloppingen en/of lichtheid 
in het hoofd in de huisarstgeneeskundige setting.
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Hoofdstuk 3

In dit hoofdstuk werd de optimale registratietijd vastgesteld die nodig is om een diag-
nose te stellen. Prospectief is de benodigde registratietijd geëvalueerd in een groep van 
127 patiënten die gedurende 30 dagen de CER met zich mee hebben gedragen (de in-
terventiegroep van de studie). Er waren bij 104/127 patiënten registraties (82%) gemaakt 
tijdens het hebben van de voor hen specifieke klachten. Bij 83 (65%) patiënten was een 
ritmestoornis zichtbaar op de ritmestrook.
Binnen 2 weken was 87% van alle relevante ritmestoornissen geregistreerd. In totaal 
waren 75% van alle relevante en minder relevante ritmestoornissen vastgelegd. De 
meest waardevolle voorspeller voor een snelle diagnosestelling bleek de ernst van de 
ritmestoornis te zijn. Van de mogelijke voorspellers vooraf bekend bij de huisarts, gaf 
alleen de frequentie van het aantal paroxysmale klachten een lichte verhoging van de 
likelihood om een snellere diagnose te stellen (hazard ratio 1.09; 95% CI: 1.024-1.162). De 
kans een relevante ritmestoornis te registreren nam af in de tijd. Gedurende de laatste 14 
dagen werden slechts 4/24 extra relevante ritmestoornissen geregistreerd. Een registra-
tieperiode van 2 weken lijkt een goed advies.

Hoofdstuk 4

In dit hoofdstuk werd gekeken of de patiënten die deelnamen aan deze studie, eventueel 
verhoogde gevoelens van angst hadden of een verminderde kwaliteit van leven. Dit zou 
kunnen worden veroorzaakt door de angst voor de aanwezigheid van een hartritme-
stoornis. Er is gekeken of het ongemak van het dragen van de CER angstinductie en 
verminderde kwaliteit van leven gaf . De hiervoor gebruikte vragenlijsten zijn de SF36 en 
de state-trait anxiety inventory (STAI). Deze zijn door de patiënten ingevuld bij de start 
van de studie, na 6 weken en na 6 maanden. Twee honderd vier en veertig patiënten 
waren voor de studie geincludeerd. In totaal hebben 226/244 patiënten (93%) de STAI 
en de SF36 vragenlijsten ingevuld. Voor de STAI zijn de uitgangswaarden vergeleken met 
een gezonde werkende populatie uit de Verenigde Staten. Deze werden gebruikt omdat 
voor de STAI geen Nederlandse referentie populatie beschikbaar was. Voor de SF36 
zijn de uitgangswaarden vergeleken met een gezonde Nederlandse populatie. Omdat 
de vrouwen in deze studie in de meerderheid waren, is er gestratificeerd op geslacht. 
Gemiddelden en standaarddeviaties zijn tevens gepresenteerd. Omdat de gemiddelde 
leeftijd en spreiding van onze studiepopulatie overeen kwam met de Nederlandse refe-
rentiepopulatie was standaardisatie voor leeftijd niet noodzakelijk. Om veranderingen 
in tijd voor angst en HR-QoL tussen de twee studie groepen te bepalen hebben we 
gebruik gemaakt van analyse van herhaalde metingen. Lineair gemixte modellen zijn 
gebruikt om de correlatie te meten binnen dezelfde persoon. Net als in 2e lijn studies is 
vastgesteld, vertoonden 1e lijn patiënten eveneens een verhoogde angst waarde en een 
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verminderde kwaliteit van leven bij inclusie in de studie vergeleken met een gezonde 
werkende populatie. Dit was zowel bij mannen als bij vrouwen het geval. Gedurende de 
studie nam de kwaliteit van leven voor beiden groepen toe en de angst nam enigszins 
af. Dit speelde zich voornamelijk af gedurende de eerste 6 weken. Na 6 maanden was 
het herstel meer toegenomen in de groep patiënten die de normale zorg van de huisarts 
hadden gekregen vergeleken met de interventie groep. Een hypothese voor deze ob-
servatie zou kunnen zijn dat door het feit dat er in de interventiegroep meer relevante 
ritmestoornissen gevonden zijn, patiënten nog moesten wennen aan het feit dat ze 
daadwerkelijk een hartaandoening hadden en daarvoor behandeld moesten worden. 
In tegenstelling tot onze verwachting gaf het soort diagnose geen verklaring voor dit 
verschil. Na het stellen van een diagnose en het instellen van de behandeling verbeterde 
de kwaliteit van leven voor alle patiënten ten opzichte van de start van de studie en 
had een vermindering van angst plaatsgevonden. In sommige dimensies was de ver-
betering significant minder voor de patiënten gediagnostiseerd in de interventiegroep. 
Desalniettemin kunnen we concluderen dat ook in de interventiegroep de kwaliteit van 
leven verbeterde en de angst reduceerde zodat we kunnen vaststellen dat de CER geen 
negatieve invloed heeft gehad op de kwaliteit van leven en geen angst induceerde.

Hoofdstuk 5

Met de resultaten die we in vorige hoofdstukken hebben beschreven kunnen we 
vaststellen dat met effectieve triage door de huisarts een vertraagde behandeling of 
onterechte verwijzingen voorkomen kunnen worden. In dit hoofdstuk is gekeken hoe 
de Nederlandse huisartsen vaststellen of er sprake kan zijn van hartritmestoornissen. 
Welke symptomen of aanwijzingen vanuit de anamnese of lichamelijk onderzoek werden 
gebruikt om een aritmie te voorspellen en welke symptomen en aanwijzingen bleken 
daadwerkelijk aanwijsbaar voor een ritmestoornis.
Voor dit deel van de studie is een cohort van 127 patiënten gebruikt welke gedurende 1 
maand de CER gebruikten. De CER diagnose werd gebruikt als referentie standaard. De 
huisartsen legden 17 items vast uit zowel anamnese als lichamelijk onderzoek. Er werd de 
huisartsne gevraagd op het moment van inclusie een voorspelling te doen op een schaal 
van 0-100% wat de kans zou zijn dat de te includeren patiënt een hartritmestoornis zou 
hebben, uitgaande van anamnese, lichamelijk onderzoek en de uitslag van het standaard 
ECG. Zij werden tevens gevraagd om te beschrijven wat zij gedaan zouden hebben met 
de patiënt mocht deze studie niet beschikbaar zijn geweest. De voorspelling van de 
huisarts op een hartritmestoornis werd vergeleken met de diagnose gevonden met de 
CER na 30 registratie dagen. Van de patiënten aangemeld bij de huisarts met klachten 
van hartkloppingen en/of lichtheid in het hoofd en geen afwijking op het standaard ECG 
bleek 20% een relevante ritmestoornis te hebben. De huisartsen hadden hiervan 50% 
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correct voorspeld, wat betekende dat slechts de helft van de patiënten juist verwezen 
zou zijn voor verdere diagnostiek en de helft van de patiënten dus onbehandeld zou 
zijn gebleven. Huisartsen zouden 40 van de 127 patiënten verwezen hebben naar een 
specialist, waarvan bij 28 (70%) patiënten uiteindelijk geen cardiale diagnose gesteld zou 
kunnen worden. Door het gebruik van de CER zijn het aantal diagnoses met relevante 
ritmestoornissen verdubbeld en zijn onnodige verwijzingen verminderd.
Twee factoren vanuit anamnese en lichamelijk onderzoek droegen bij aan de verdenking 
van de huisarts op een ritmestoornis; de aanwezigheid van hoge bloeddruk (p=0.049) en 
het hebben van een cardiovasculaire voorgeschiedenis (p=0.006). In deze studie kwam 
bij geen van beide symptomen een associatie met de aanwezigheid van een aritmie ge-
diagnostiseerd met de CER naar voren. Deze bovengenoemde factoren zijn opgenomen 
in een multivariaat model waarbij de aanwezigheid van een relevante ritmestoornis op 
de CER registratie als onafhankelijke variabele genomen is. Uiteindelijk bleken alleen 
vasovagale syptomen (OR=2.92, 95% CI 1.12-7.62) en bradycardie (OR=4.24, 95%CI 1.28-
14.0) voorspellers te zijn voor de diagnose van een relevante ritmestoornis. De overall 
sterkte van deze associatie was overigens minimaal. Dit komt overeen met andere studies 
waarbij ook een zwakke relatie tussen intermitterende ritmestoornissen en hun sympto-
men werd gevonden. Het bleek dat de voorspelling door huisartsen op de aanwezigheid 
van wel of geen ritmestoornis, gebaseerd op alleen anamnese en lichamelijk onderzoek, 
onvoldoende was om een juiste diagnose te kunnen stellen.

Hoofdstuk 6

Het laatste hoofdstuk beschrijft de resultaten van de bestaande apparaten waarmee 
diagnoses gesteld kunnen worden bij patiënten met klachten van paroxysmale hartklop-
pingen. Tijdens dit onderzoek bleek dat er een grote diversiteit bestond in soorten onder-
zoek waardoor een meta analyse niet uitvoerbaar bleek. Dientengevolge hebben wij de 
studies afzonderlijk weergegeven. Er is een aanbeveling gedaan voor het gebruik van de 
diverse recorders, uitgegaan van de soort patiënt en klachten die geregistreerd kunnen 
worden. De keuze van recorders hangt af van de frequentie en het soort klachten. Deze 
zijn niet gebaseerd op bewijzen, maar op klinische relevantie. Holter monitoring kan 
gebruikt worden bij frequent aanwezige symptomen (dagelijks). Wanneer symptomen 
meer sporadisch voorkomen kan de CER beter gebruikt worden. De CER heeft als voor-
deel ten opzichte van Holter monitoring, dat een directe samenhang aan te tonen of uit 
te sluiten is tussen de symptomen en de geregistreerde aritmie. Een voordeel is dat niet 
alleen relevante ritmestoornissen geregistreerd kunnen worden, maar ook onschuldige 
aritmieen welke een verklaring voor de klachten kunnen geven. Wanneer een patiënt 
wordt verdacht van het hebben van a-symptomatische episodes of de patiënt is niet in 
staat de recorder te bedienen, heeft een auto-triggered apparaat de voorkeur.
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Hoofdstuk 7

In dit laatste hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen per hoofdstuk besproken 
en hun implicaties voor de Nederlandse huisartsen praktijken. Er wordt een reflectie op 
deze bevindingen gegeven evenals op de methodologie.
De belangrijkste conclusie van deze studie is dat de CER een veilig en effectief aanvul-
lend diagnostisch instrument is om klachten van hartkloppingen en/of lichtheid in het 
hoofd in de huisartsenpraktijk te evalueren . Het levert hoge kwaliteit diagnostische 
informatie op in een kort tijdsbestek. Voor de huisarts is het belangrijk dat de CER niet 
alleen gebruikt kan worden om een ritmestoornis aan te tonen, maar ook, als er geen af-
wijkingen gevonden worden, als geruststelling voor zowel de huisarts als voor de patiënt 
. Daarnaast helpt de CER bij het verminderen van gemiste relevante ritmestoornissen en 
zorgt het voor een gerichter verwijsbeleid.
Omdat onze bevindingen geheel afhankelijk zijn van de randomisatie procedure is het 
aan te raden de studie resultaten te herhalen in een grotere patiënten populatie. Verder 
onderzoek zou zich moeten richten op de kosten van het gebruik van de CER in de 
huisartsenpraktijk. Een van de methoden waarmee de kosten zouden kunnen worden 
gereduceerd, is het bepalen van patiënt karakteristieken of klacht karakteristieken die 
voorspellend zijn voor het vinden van een relevante ritmestoornis, of het bepalen welke 
patiënten de meeste baat zouden hebben bij het dragen van een CER gedurende een 
bepaalde periode. Omdat onze studiepopulatie relatief klein was zou ook de optimale 
registratieperiode een onderwerp voor een vervolg studie kunnen zijn.


