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Inleiding
Om angina pectoris, een aandoening waarbij de patiënt zal moe-

ten starten met medicatie en eventueel doorverwezen moet wor-

den naar de cardioloog, uit te kunnen sluiten, dient bij pijn op de

borst in eerste instantie een goede anamnese en lichamelijk

onderzoek verricht te worden.1

Angina pectoris (AP) kan worden onderverdeeld in ‘typische’ AP

en ‘atypische’ AP. Typische AP heeft de volgende drie kenmerken: 

� De lokalisatie van de klachten is retrosternaal.

� De klachten nemen toe bij inspanning en bij temperatuurover-

gangen (van warm naar koud).

� De klachten verminderen tijdens rust of bij gebruik van nitraten.

Als twee van deze drie kenmerken aanwezig zijn, spreken we van

atypische AP.2 Deze atypische AP doet menig praktiserend arts

twijfelen aan de cardiale oorzaak van de klachten. 

Een betrouwbare methode voor het aantonen van coronairlijden

is het maken van een coronair-angiogram. Belangrijkste nadelen

van deze methode zijn de invasiviteit en de hoge kosten.3,4 Een

niet-invasieve methode is het maken van een inspannings-ECG. 

Huisartsen kunnen in de regio Groningen sinds 1994 een inspan-

nings-ECG laten maken bij het huisartsenlaboratorium in plaats

van direct naar de cardioloog te verwijzen. Substitutie van zorg uit

de tweede naar de eerste lijn brengt een reductie van de patiën-

teninstroom in het specialistische circuit tot stand, met kosten-

besparing, kortere wachtlijsten en versterking van de diagnostiek

van de huisarts als gevolg.5,6

Wij onderzochten wat de waarde is van een negatief inspannings-

ECG bij patiënten met atypische AP in de huisartspraktijk.

Methoden 
Gedurende ruim twee jaar, van maart 1994 tot en met mei 1996,

werden in de regio Groningen in principe alle patiënten van 40 tot

70 jaar met atypische pijn op de borst die langer dan twee weken

bestond en een normaal rust-ECG doorverwezen naar het huis-

artsenlaboratorium voor een inspannings-ECG.

Uitgesloten van deelname aan dit retrospectieve onderzoek werden

de patiënten bij wie het inspannings-ECG niet beoordeelbaar was,

onder meer door medicijngebruik (bijvoorbeeld digitalis), de aan-

wezigheid van ritme- of geleidingsstoornissen of een abnormaal

verloop van de bloeddruk gedurende het inspannings-ECG (een

stijging van de systolische bloeddruk tot boven de 220 mmHg en/of

een stijging van de diastolische bloeddruk tot boven de 100 mmHg).

Na het inspannings-ECG werden de patiënten gedurende ten

minste 1 jaar gevolgd. De geplande maximale follow-up bedroeg

3 jaar. Alle patiënten met een positief inspannings-ECG werden
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Inleiding Sinds enige jaren hebben huisartsen in de regio

Groningen de mogelijkheid inspanningselektrocardiografisch

onderzoek uit te laten voeren op het huisartsenlaboratorium. Bij

patiënten met atypische pijn op de borst kan de huisarts van

deze mogelijkheid gebruikmaken voor de vaststelling van een

optimaal behandelingstraject. De vraag is of een waakzaam en

afwachtend beleid of een directe doorverwijzing naar de cardio-

loog op zijn plaats is.

Methode Bij 262 patiënten, in de leeftijd van 40 tot 70 jaar, werd

na gemiddeld bijna 2 jaar na het inspanningselektrocardiogra-

fisch onderzoek de cardiale uitkomst bepaald.

Resultaten Van de 262 patiënten hadden 172 patiënten een

negatieve uitslag op het inspanningselektrocardiogram. Geen

van deze patiënten had aan het eind van de onderzoeksperiode

een ernstige cardiale gebeurtenis gehad (plotse dood, myocard-

infarct, instabiele angina pectoris of revascularisatieprocedures);

de negatief voorspellende waarde was 100%. Van de 90 patiën-

ten met een positieve uitslag was bij 27 patiënten (30%) een

ernstige cardiale gebeurtenis opgetreden. 

Conclusie Bij patiënten met atypische pijn op de borst en een

negatieve uitslag op inspanningselektrocardiografische diagnos-

tiek is een waakzaam en afwachtend beleid in de eerstelijnszorg

gerechtvaardigd. 
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geselecteerd. Uit de groep patiënten met een ‘negatief’ inspan-

nings-ECG werden 100 mannen en 100 vrouwen geselecteerd.

Deze selectie werd uitgevoerd met een geautomatiseerde random

number generator in strata naar geslacht, dus zonder enige kennis

omtrent het klinische beloop van de patiënten. Aan het einde van

de follow-upfase van dit onderzoek werden de verwijzende huis-

artsen benaderd met het verzoek het cardiale beloop bij de gese-

lecteerde groep van patiënten in kaart te brengen.

De inspannings-ECG’s werden uitgevoerd door geroutineerde labo-

ranten van het huisartsenlaboratorium. De beoordeling werd gedaan

door twee ervaren cardiologen van het Academisch Ziekenhuis

Groningen, bij wie ook de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoe-

ring lag. De medische verantwoordelijkheid bleef bij de huisarts. Alle

inspannings-ECG’s werden op een standaard aanvraagformulier aan-

gevraagd waarop, naast de reden van de aanvraag van het onderzoek

(indicatie), ook de (cardiologische) voorgeschiedenis en het medi-

cijngebruik van de patiënt moesten worden ingevuld.

De definitie van een afwijkend (‘positief’) inspannings-ECG was

een daling van ten minste 0,1 mV van het ST-segment 80 ms. na

het J-punt in een van de afleidingen van het ECG. Een inspan-

nings-ECG werd als negatief beschouwd als ten minste 85% van

de voorspelde maximale hartfrequentie was bereikt. 

Het cardiale beloop werd beoordeeld op basis van het optreden

van ernstige cardiale gebeurtenissen. Hiertoe werd het optreden

van plotse dood, myocardinfarct, instabiele AP en/of revasculari-

satieprocedures (dotteren/bypass-chirurgie) door de behande-

lend huisarts geregistreerd. Ook een acceptatie voor een revascu-

larisatieprocedure (wachtlijst) werd daarbij meegenomen als ern-

stige cardiale gebeurtenis.

De huisarts legde tevens het medicatiegebruik met betrekking tot

coronairlijden gedurende de follow-upperiode vast.

Bij de evaluatie van de vraagstelling van dit onderzoek is primair

de negatief voorspellende waarde (NVW) geëvalueerd. Met ande-

re woorden: hoe betrouwbaar is het inspannings-ECG als dia-

gnostische test bij het beslissen tot een waakzaam en afwachtend

beleid bij patiënten met een negatieve testuitslag?

Resultaten
Gedurende de insluitingsfase van het onderzoek werden 1143

patiënten met atypische pijn op de borst doorverwezen naar het

huisartsenlaboratorium voor aanvullende diagnostiek met behulp

van een inspannings-ECG. Van deze 1143 werden er 425 (37%) uit-

gesloten, omdat zij niet aan de inclusiecriteria voldeden (tabel 1).

Van de 718 patiënten geschikt voor de follow-upfase van het

onderzoek, hadden 619 patiënten (86%) een negatieve testuitslag.

Uit deze groep werden random 100 mannen en 100 vrouwen gese-

lecteerd voor de evaluatie van het cardiale beloop, een aselecte

steekproef van bijna 30%. Alle 99 patiënten met een positieve

testuitslag (51 mannen en 48 vrouwen) werden geselecteerd voor

het evalueren van het cardiale beloop.

Van de in totaal 299 geselecteerde patiënten vielen er 37 (12%) uit

tijdens de follow-up. In de testpositieve groep waren dit er 9 (9%),

in de testnegatieve groep 28 (14%). De redenen voor deze uitval

waren het opzeggen van medewerking aan onderzoek door de

behandeld huisarts of het onbekend zijn van het klinisch beloop

van de patiënt bij de huisarts. Uiteindelijk konden wij dus 262

patiënten in dit onderzoek evalueren: 90 met een positieve test-

uitslag en 172 met een negatieve testuitslag. De gemiddelde fol-

low-upduur van deze 262 patiënten bedroeg 1,8 jaar (sd 0,6; sprei-

ding 0,9-3,0 jaar).

Bij 27 patiënten was er sprake van een ernstige cardiale gebeur-

tenis gedurende de follow-up. Daarnaast werden 16 patiënten

zonder een ernstige cardiale gebeurtenis behandeld met medica-

tie voor de indicatie coronairlijden.

Tabel 2 laat een overzicht zien van ernstige cardiale gebeurtenis-

sen binnen de patiëntengroepen met een positief en negatief

inspannings-ECG. Tevens is het medicatiegebruik per groep weer-

gegeven. Alle 27 ernstige cardiale gebeurtenissen waren opgetre-

den in de groep van 90 patiënten met een positieve testuitslag.

De positief voorspellende waarde (PVW) van het inspannings-

ECG voor het optreden van een ernstige gebeurtenis was daarmee

30%. Bij de 172 patiënten met een negatief inspannings-ECG

waren geen ernstige cardiale gebeurtenissen opgetreden. De

NVW van het inspannings-ECG komt binnen dit onderzoek daar-

mee op 100%. Binnen deze groep gebruikten slechts 3 patiënten

(2%) medicatie voor coronairlijden gedurende de follow-upperio-

de. In de groep met een positieve uitslag was dit het geval bij 40

patiënten (44%), waarvan bij 13 patiënten zonder een ernstige

cardiale gebeurtenis.

Beschouwing 
Dit retrospectieve onderzoek laat zien dat bij patiënten met aty-

pische AP het voeren van een afwachtend beleid na een negatief

inspannings-ECG veilig lijkt.

347H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p 45(7) juni  2002

Tabel 1 Redenen voor het niet kunnen beoordelen van een inspannings-
ECG

Aantal

85% van de geschatte maximale hartfrequentie niet bereikt 300
Abnormaal bloeddrukverloop 60
Ontstaan van:
– linker bundeltakblok (LBTB) 15
– rechter bundeltakblok (RBTB) 15
– intraventriculaire geleidingsstoornis 25
– boezemfibrilleren 10
Totaal 425

Tabel 2 Voorkomen van ernstige cardiale gebeurtenissen en medicatiege-
bruik voor coronairlijden bij positief en negatief inspannings-ECG 

positieve negatieve
uitslag uitslag

Ernstige cardiale gebeurtenissen 27 0
– plotse dood 0 0
– myocardinfarct 3 0
– PTCA/CABG 16 0
– instabiele AP 8 0

Medicatie tegen coronairlijden 13 3
zonder ernstige cardiale gebeurtenis



Bij geen van de 172 patiënten met een negatieve test had zich een

ernstige cardiale gebeurtenis voorgedaan (inclusief een accepta-

tie voor revascularisatie); de NVW van het inspannings-ECG was

100%. Slechts 3 (2%) van deze patiënten gebruikte na 2 jaar medi-

catie voor coronairlijden, de overige 169 patiënten niet. 

Bij de patiënten met een positieve testuitslag lag het gebruik van

medicatie tegen coronairlijden hoger. Veertig van de 90 patiënten

– inclusief de 27 patiënten met een ernstige cardiale gebeurtenis

– gebruikte medicatie in de follow-upperiode. 

Het inspannings-ECG heeft een sensitiviteit van gemiddeld 68%

en een specificiteit van gemiddeld 77%. De gehanteerde gouden

standaard hierbij is dan het coronairangiogram.7 Voor de clinicus

zijn bij het gebruik van een test de voorspellende waarden van

meer belang. In een patiëntenpopulatie met een lage voorafkans

op coronairlijden, zoals een jonge asymptomatische patiënten-

groep, is de PVW van het inspannings-ECG laag door een hoog

percentage foutpositieve testen. Bij patiënten met een hoge voor-

afkans op coronairlijden, zoals oude mannen met typische AP,

komen meer foutnegatieve testen voor met als gevolg een slech-

te NVW. Het inspannings-ECG is daarom niet geschikt als scree-

ningsmethode voor coronairlijden bij patiënten met ofwel een

heel hoge, ofwel een heel lage voorafkans op coronairlijden.8-10

Manca et al. onderzochten al de voorspellende waarde van het

inspannings-ECG voor het optreden van een myocardinfarct of

plotse dood bij patiënten met atypische AP.11 Over een follow-

upperiode van 5,2 jaar bedroeg de NVW van het inspannings-ECG

respectievelijk 98,1% voor mannen en 99,7% voor vrouwen, terwijl

de PVW respectievelijk 18,3% voor mannen en 4,6% voor vrouwen

bedroeg. De in ons onderzoek gevonden NVW van 100% is verge-

lijkbaar met het resultaat van Manca et al.

Binnen onze patiëntengroep met een positieve testuitslag ont-

wikkelde 30% een ernstige cardiale gebeurtenis. Hiermee ligt de

PVW zoals door ons gevonden beduidend hoger dan eerder gerap-

porteerd. Misschien kan dit worden verklaard doordat wij ook

instabiele AP en revascularisatieprocedures binnen de definitie

van cardiale gebeurtenissen lieten vallen. 

Bij de bepaling van de NVW kan de beschikbaarheid van gegevens

van grote invloed zijn. Daarnaast speelt de gehanteerde definitie

van het klinische eindpunt (gouden standaard) een belangrijke rol.

Het aantal patiënten met ontbrekende gegevens bedroeg 37

(12%). De belangrijkste reden hiervoor was het opzeggen van de

medewerking aan het onderzoek door de behandelende huisarts.

Deze uitval van patiënten was onafhankelijk van de status van de

patiënt. Het percentage uitval in de ‘testnegatieve’ groep ver-

schilde niet van die van de ‘testpositieve’ groep (14% versus 9%,

p=0,23).

Criterium bij de beoordeling van het cardiale beloop in ons

onderzoek was het optreden van ernstige cardiale gebeurtenis-

sen. Wanneer wij een andere definitie hadden gebruikt, zouden

wij wellicht tot een andere beoordeling van de status van de

patiënt zijn gekomen. Zo kan niet uitgesloten worden dat bij het

gebruik van een coronairangiogram wel degelijk coronairlijden

aangetoond zou zijn, ondanks de afwezigheid van ernstige cardia-

le gebeurtenissen. Dit zou de NVW aanzienlijk kunnen verlagen.

Omdat wij in ons onderzoek alleen wilden onderzoeken of het ver-

antwoord was niet direct door te verwijzen naar de cardioloog, is

de beoordeling van de eindstatus van de patiënt op basis van ern-

stige cardiale gebeurtenissen gedurende een voldoende lange

follow-up op zijn plaats. 

In ons onderzoek was bij geen van de testnegatieve patiënten

gedurende een gemiddelde follow-up van 1,8 jaar een ernstige

cardiale gebeurtenis opgetreden. Bij een negatieve uitslag van een

inspannings-ECG is een afwachtend beleid van de huisarts op zijn

plaats en hoeft de patiënt niet doorgestuurd te worden. Als het

inspannings-ECG positief is, dient gestart te worden met medica-

tie en is eventueel een verwijzing naar een cardioloog geïndiceerd.

Op deze wijze heeft aanvullende diagnostiek verricht op het huis-

artsenlaboratorium, diverse voordelen. Ten eerste is het voordeel

voor de huisarts dat de drempel voor het aanvragen van een inspan-

nings-ECG lager ligt dan wanneer hij de patiënt naar een cardioloog

had doorgestuurd. Ten tweede ziet de cardioloog meer daadwerke-

lijke cardiale pathologie op zijn spreekuur. De patiënt ten slotte

heeft de meeste baat: hij wordt minder vaak onnodig naar het zie-

kenhuis doorgestuurd, zal vaker (terecht) gerustgesteld zijn en ern-

stige pathologie zal niet vaker gemist worden met deze werkwijze.
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