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Inleiding

Het is essentieel om de diagnose hartfalen in een vroeg 

stadium te stellen, want dan kan men snel beginnen 

met een behandeling waarvan is bewezen dat deze de morbi-

diteit en mortaliteit verlaagt.1 Het diagnosticeren van hartfa-

len is primair een taak van de huisarts, maar die blijkt op basis 

van het huidige beschikbare diagnostische arsenaal (in het 

bijzonder anamnese en lichamelijk onderzoek, maar zonder 

echocardiogram) niet eenvoudig. De diagnostische waarde 

van anamnese en lichamelijk onderzoek en aanvullende tests, 

maar ook van de optimale diagnostische strategie, is niet goed 

onderzocht. Men betwijfelt of lichamelijk onderzoek diagnos-

tische waarde heeft,2,3 waarbij het weinige onderzoek dat is 

gedaan vaak methodologische tekortkomingen kent. Dit be-

treft vooral het beoordelen van een test geïsoleerd van de con-

text, waarbij men geen rekening houdt met het multivaria-

bele karakter van het diagnostisch proces. Daarbij gebruikt 

men informatie die afkomstig is uit vele tests (ook informele 

tests als leeftijd en comorbiditeit). Bovendien vergelijkt men in 

diagnostisch onderzoek vaak patiënten met evident hartfalen 

met een gezonde controlegroep, een contrast dat in de spreek-

kamer geen diagnostisch dilemma oproept.4,5 Het neurohor-

moon B-type natriuretische peptide (BNP en ook het N-termi-

nale deel NT-proBNP) heeft als diagnostische test voor 

hartfalen een grote evidence base en is opgenomen in de Multi-

disciplinaire Richtlijn Hartfalen 2010.1 (NT-pro)BNP heeft uit-

stekende univariabele testeigenschappen, maar ook deze test 

is niet in de eerste lijn onderzocht, als onderdeel van het hele 

Wat is bekend?
 ▪ Hartfalen is een ernstig ziektebeeld, waarbij een vroege diag-

nose ervoor zorgt dat de behandeling met morbiditeits- en mor-
taliteitswinst ook snel kan beginnen.

 ▪ Diagnostiek van hartfalen met alleen het arsenaal waarover 
huisartsen beschikken (zonder echocardiogram) vinden huisart-
sen moeilijk.

 ▪ (NT-pro)BNP heeft in de tweede lijn een meerwaarde binnen 
het diagnostisch arsenaal bij patiënten met tekenen van moge-
lijk acuut hartfalen.

 ▪ Er is geen onderzoek bekend naar de meest optimale diag-
nostische strategie voor patiënten die de huisarts verdenkt van 
geleidelijk ontstaan hartfalen.

Wat is nieuw?
 ▪ Een diagnostische regel met negen onderdelen die afkomstig 

zijn uit anamnese en lichamelijk onderzoek, plus één laboratori-
umbepaling ((NT-pro)BNP) maakt een goede kwantitatieve 
schatting mogelijk van de kans dat de patiënt hartfalen heeft.

 ▪ Lichamelijk onderzoek draagt wel degelijk bij aan de diagnos-
tische zekerheid bij verdenking op hartfalen.
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Doel Het vaststellen van de meest optimale diagnostische strate-
gie voor hartfalen bij patiënten die de huisarts verdenkt van gelei-
delijk ontstaan hartfalen.
Methode De deelnemende huisartsen konden alle patiënten met 
verdenking op hartfalen verwijzen naar een ‘one-stop shop’ diag-
nostische polikliniek in acht ziekenhuizen. Een expertpanel stelde 
de goudenstandaarddiagnose aan de hand van volledig en ge-
standaardiseerd diagnostisch onderzoek, inclusief ecg, spirome-
trie, X-thorax, standaardlab, NT-proBNP en echocardiografie. We 
hebben multivariabele logistische regressie gebruikt om de meest 
optimale combinatie van diagnostische tests te vinden en vervol-
gens om te zetten in een diagnostische regel. Er volgde een ex-
terne validatie met behulp van twee onafhankelijke onderzoeks-
populaties.
Resultaten Bij 207 (28,7%) van de in totaal 721 patiënten consta-
teerden we hartfalen. De combinatie van drie onderdelen van de 
anamnese (leeftijd, coronairlijden in de voorgeschiedenis en ge-
bruik van lisdiureticum) plus zes uit het lichamelijk onderzoek 
(polsfrequentie en -regulariteit, verbrede ictus, crepiteren, 
hartsouffle en gestuwde halsvenen) bereikte reeds een c-statistic 
van 0,83. Toevoeging van NT-proBNP gaf de meeste verbetering 
(c-statistic 0,86). Uit deze tien tests hebben we een diagnostische 
regel afgeleid. We konden de resultaten bevestigen met de ex-
terne validatie.
Conclusie Ter ondersteuning van klinische beslissingen kan een 
eenvoudige diagnostische regel met tien onderdelen de kans op 
hartfalen kwantificeren bij patiënten van wie de huisarts ver-
moedt dat er sprake is van geleidelijk ontstaan hartfalen. In dit 
onderzoek konden we aantonen dat in het bijzonder lichamelijk 
onderzoek een aanzienlijke bijdrage had aan het diagnostische 
proces.
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Resultaten
In dit onderzoek hebben we 721 patiënten geïncludeerd. De pa-

tiënten waren gemiddeld 70,7 jaar oud, 64,4% was vrouw, 51,7% 

had hypertensie, 6,7% coronarialijden, 26,1% COPD en 15,3% dia-

betes; 32,3% gebruikte een lisdiureticum. Alle patiënten hadden 

klachten die op hartfalen wijzen. Bij lichamelijk onderzoek had 

10,0% een volledig onregelmatige pols en 7,8% gestuwde halsve-

nen. Bij 9,7% was de ictus buiten de mid-claviculairlijn palpabel, 

13,7% crepiteerde, 27,3% had pretibiaalpittingoedeem en 10,7% had 

een hartsouffle, die imponeerde als mitralisinsufficiëntie.

Bij 207 patiënten stelde het panel de diagnose hartfalen 

(prevalentie 28,7%; 95%-BI 25,4-32,2). Het eerste multivariabele 

model, dat is opgebouwd uit anamnese en lichamelijk onder-

zoek, behaalde reeds een c-statistic van 0,83 en bevat negen 

tests: leeftijd, coronarialijden in de voorgeschiedenis, gebruik 

van lisdiureticum, ictus buiten de mid-claviculairlijn, vol-

ledig onregelmatige pols, polsfrequentie, crepitaties over de 

longen, hartsouffle die imponeerde als mitralisinsufficiëntie 

en gestuwde halsvenen. De (natuurlijke logaritme van de) NT-

proBNP-waarde is de aanvullende test met de meeste toege-

voegde waarde. De c-statistic van dit tienvariabelenmodel was 

0,86 en de NRI 69%, wanneer we het vergeleken met model 1. We 

hebben een diagnostische regel afgeleid en die met uitstekend 

resultaat beproefd in de beide externe gegevensverzamelingen 

[tabel] en [figuur].

Beschouwing
Dankzij het grote ongeselecteerde patiëntenaantal in dit on-

derzoek konden we de waarde van onderdelen van het diag-

nostisch proces bij hartfalen onderzoeken door middel van 

diagnostisch proces, inclusief anamnese en lichamelijk on-

derzoek.6,7 De vraag is welke gegevens uit anamnese en licha-

melijk onderzoek behulpzaam kunnen zijn bij het herkennen 

van patiënten met hartfalen en wat daarbij de toegevoegde 

waarde van BNP is.

Methode
De aan het onderzoek deelnemende huisartsen konden alle 

patiënten die ze verdachten van hartfalen en bij wie ze nadere 

diagnostiek wilden, verwijzen naar een van de acht diagnosti-

sche poliklinieken. Voor het onderzoek sloten we patiënten uit 

bij wie men hartfalen reeds had vastgesteld of die spoedeisende 

hulp behoefden. Deze ‘one-stop shop’-poliklinieken boden een 

volledig en gestandaardiseerd diagnostisch onderzoekstraject, 

inclusief anamnese, lichamelijk onderzoek, ecg, X-thorax, spi-

rometrie, standaardlaboratoriumtests, maar ook NT-proBNP en 

echocardiografie. Een panel formuleerde de goudenstandaard-

diagnose voor hartfalen. Dat panel bestond uit een onderzoeker 

(JCK), een cardioloog en een longarts. Zij stelden de diagnose 

nadat ze alle diagnostische gegevens hadden beoordeeld, in-

clusief echocardiogram, maar exclusief NT-proBNP. Dit laatste 

gebeurde om incorporatiebias voor deze test uit te sluiten. In 

geval van twijfel beschikten de panelleden ook over het klinisch 

beloop in de zes maanden die op het indexbezoek aan de poli-

kliniek volgden.

In de statistische analyse was de aan- of afwezigheid van 

hartfalen de primaire uitkomstmaat. Door middel van multi-

variabele logistische regressie brachten we de diagnostische 

waarde van de verschillende onderdelen van het diagnostisch 

proces in kaart. In de analyse volgden we de hiërarchische orde 

in de dagelijkse praktijkvoering door eerst de waarde van an-

amnese en lichamelijk onderzoek in het model te brengen en 

daarna de toegevoegde waarde van de verschillende aanvul-

lende diagnostische tests te beoordelen. We berekenden eerst 

alle univariate associaties van de diagnostische tests met de 

primaire uitkomstmaat. Vervolgens maakten we het eerste 

multivariabele model door van alle variabelen uit de anamne-

se en het lichamelijk onderzoek een voor een de tests die niet 

bijdroegen te verwijderen. Dat deden we door middel van de 

likelihood-ratiotest. Vervolgens berekenden we de toegevoegde 

waarde van de afzonderlijke aanvullende tests (ecg, X-thorax, 

spirometrie, standaardlaboratorium en NT-proBNP). Als laatste 

keken we naar combinaties van aanvullende tests. We hebben 

het onderscheidend vermogen tussen wel of geen hartfalen af-

gemeten aan de hand van de c-statistic (de oppervlakte onder de 

ROC-curve) en de category-free net reclassification improvement (NRI)8, 

een maat voor reclassificatie in de juiste richting. Dat wil zeg-

gen dat we ervan uitgingen dat patiënten met hartfalen door 

het model een hogere kans op hartfalen hadden en patiënten 

zonder hartfalen een lagere, in vergelijking met een ander mo-

del. Het uiteindelijke model stelden we bij om rekening te hou-

den met al te groot optimisme. Daarna brachten we het terug 

tot een diagnostische regel en vervolgens zorgden we voor een 

externe validatie in twee onafhankelijke gegevensverzamelin-

gen van vergelijkbaar onderzoek.9,10

Tabel Diagnostische regel

Score: optelling van punten punten

Leeftijd (jaar) < 60 0

  60-70 4

  70-80 7

  > 80 10

MI, CABG of PCI aanwezig 15

Lisdiureticum aanwezig 10

Apex buiten mcl aanwezig 20

Crepitaties aanwezig 14

Volledig onregelmatige pols aanwezig 11

Hartsouffle, die imponeert als 
mitralisinsufficiëntie

aanwezig 10

Polsfrequentie (aantal slagen boven 
60/per minuut)/3

Gestuwde halsvenen aanwezig 12

NT-proBNP (pg/ml) < 100 0

  100-200 8

  200-400 16

  400-800 24

  800-1600 32

  1600-3200 40

  > 3200 48

c-statistic = 0,85; BNP = B-type natriuretisch peptide; CABG = coronary artery 
bypass grafting; MI = myocardinfarct; PCI = percutaneous coronary intervention; mcl 
= mid-claviculairlijn.
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Op de spoedeisendehulpafdeling van het ziekenhuis had 

(NT-pro)BNP reeds bewezen van diagnostische waarde te zijn 

– ons onderzoek bewijst dat dit ook geldt voor patiënten in de 

eerste lijn met geleidelijk ontstane klachten.13 

Conclusie
Anamnese en lichamelijk onderzoek zijn een belangrijk on-

derdeel van het diagnostisch proces bij patiënten die de 

huisarts verdenkt van geleidelijk ontstaan hartfalen. Een 

diagnostische regel met negen tests uit anamnese en licha-

melijk onderzoek, plus één laboratoriumbepaling (NT-proBNP) 

kan de kans op hartfalen kwantitatief maken en helpen bij de 

daarop volgende beslissingen. ▪
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multivariabele modellen. We hebben een diagnostische re-

gel afgeleid, die als uitkomst de directe (dat wil zeggen: geen 

voorwaardelijke) kans op hartfalen geeft, met alleen diag-

nostische tests direct beschikbaar voor de huisarts, te weten 

anamnese, lichamelijk onderzoek plus één laboratoriumtest.

Kleine onderzoeken hebben gewezen op de tekortkomin-

gen van lichamelijk onderzoek,11 maar ons onderzoek kon de 

aanzienlijke diagnostische waarde van een combinatie van 

onderdelen uit het lichamelijk onderzoek aantonen. Daarna 

kwam NT-proBNP als de meest waardevolle aanvullende test 

uit onze berekeningen naar voren, maar ook ecg en X-thorax 

zijn goede kandidaten voor aanvullende tests. Zoals reeds ver-

meld in de multidisciplinaire richtlijn hartfalen 2010,1 had 

ook in ons onderzoek een normaal ecg een goede negatief 

voorspellende waarde (94%). Een normaal ecg kwam echter 

maar bij 27% van alle patiënten voor.

In dit onderzoek hebben we niet de variabiliteit onder-

zocht van de diagnose die het panel had gesteld. In een eerder 

onderzoek van onze groep met een vergelijkbare panelbeoor-

deling hebben we dat wel gedaan – daarbij kwam in een groep 

van 41 patiënten één diagnose niet overeen.12

Figuur Punten uit de diagnostische regel naar kans op aanwezigheid van hartfalen
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