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N a s ch o l i n g

Elektrocardiograﬁe in de huisartsenpraktijk

V

Inleiding

als deze moeilijk behandelbaar blijkt of wanneer er een ver-

Volgens een schatting van de zorgverzekeraars maken huis-

denking van atriumﬁbrilleren is.1 De NHG-Standaard Acuut

artsen in Nederland ieder jaar op eigen initiatief zo’n 275.000

coronair syndroom (ACS) meldt dat een ECG door de huisarts

ECG’s met een speciﬁeke vraagstelling. Of die ECG’s allemaal

bij een verdenking van ACS niet geïndiceerd is, omdat een ne-

zin hebben, is regelmatig onderwerp van discussie: het hangt

gatief resultaat de diagnose niet kan uitsluiten.2 Bij stabiele

op de eerste plaats af van de indicatie. De NHG-Standaard Car-

angina pectoris is een rust-ECG nuttig, omdat er meer tijd

diovasculair risicomanagement stelt dat het ECG een optie is

is en omdat een eventueel oud myocardinfarct of een gelei-

bij het monitoren van patiënten met hypertensie, met name

dingsprobleem op het ECG diagnostische en prognostische
meerwaarde hebben.3
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van waarde zijn bij het uitsluiten van hartfalen, bij het zoeken

Het elektrocardiogram (ECG) wordt in de huisartsenpraktijk ta-

naar een onderliggende oorzaak én bij de opvolging van hart-

melijk veel gebruikt. Nut en nauwkeurigheid hangen echter sterk

falen. 4 De diagnose atriumﬁbrilleren kan zelfs uitsluitend

af van de indicatie: vaak is een ECG alleen nuttig als het tijdens de

met behulp van een ECG worden bevestigd.5

klachten gemaakt wordt en voor sommige indicaties is het hele-

In deze nascholing zetten we voor een achttal mogelijke

maal niet nuttig. In deze nascholing worden de belangrijkste indi-

indicaties uiteen wat de toegevoegde waarde is van ECG-on-

caties en valkuilen besproken.

derzoek door huisartsen. Daarna bespreken we de kwaliteit

Er zijn vijf nuttige indicaties voor een ECG in de huisartsenpraktijk.

van hun ECG-beoordelingen.

(1) Bij patiënten met een irregulaire pols of andere symptomen die
kunnen wijzen op atriumﬁbrilleren is een ECG altijd geïndiceerd

Irregulaire pols

om de diagnose te bevestigen. Het is nuttig om bij iedere bloed-

Bij patiënten die de huisarts ziet, is een irregulaire pols bijna

drukmeting ook de pols te beoordelen en als deze irregulair is

uitsluitend het gevolg van ófwel (atriale of ventriculaire) ex-

eventueel een ECG te maken. (2) Als een patiënt klachten heeft die

trasystolen, ófwel atriumﬁbrilleren (AF). AF kan persisterend

een ritmestoornis doen vermoeden, kan een ECG de stoornis aan-

of aanvalsgewijs (paroxismaal) optreden, en bij beide vormen

tonen of uitsluiten, maar alleen op het moment dat de klachten

is het risico op ernstig verlopende beroertes vijfvoudig ver-

optreden. (3) Bij een bradycardie is een ECG altijd geïndiceerd, als

hoogd.6,7 Omdat het onderscheid verstrekkende consequenties

het uitvoerbaar is. (4) Bij stabiele angina pectoris kan een rust-

heeft voor de preventie van trombo-embolieën, is het belang-

ECG prognostische informatie geven en/of als uitgangspunt die-

rijk AF van extrasystolen te onderscheiden. Met lichamelijk

nen voor een inspanningstest. (5) Bij een vermoeden van hartfalen

onderzoek alleen is dat niet mogelijk, want dat leidt tot onge-

kan een normaal ECG de diagnose uitsluiten en kan een afwijkend

veer 20% foutpositieve uitslagen.8,9 Het ECG is om deze reden

ECG helpen bij het opsporen van het onderliggend lijden. In een

de gouden standaard voor de diagnose AF.10

latere fase kan het ECG helpen bij het opsporen van progressie of
van een nieuw onderliggend lijden.
Een verdenking op een acuut coronair syndroom (ACS) is geen indicatie voor een ECG, omdat een normaal ECG een ACS niet uit-

De kern

sluit. Bij onverklaarde plotse hartdood is een ECG bij de familiele-

▪ Het ECG is essentieel voor de diagnose atriumﬁbrilleren (AF),

den, met ander aanvullend onderzoek, een taak voor de tweede

bij bradycardie en bij andere ritmestoornissen, mits het gemaakt

en niet voor de eerste lijn.

wordt tijdens klachten of bij een trage of irregulaire pols.

Screenend ECG-onderzoek bij patiënten met hypertensie of in het

▪ Een ECG is nuttig bij stabiele angina pectoris en bij (vermoe-

kader van cardiovasculaire preventie heeft weinig zin, in weerwil

den van) hartfalen.

van wat diverse internationale richtlijnen zeggen. Ook het scree-

▪ Een ECG heeft slechts beperkte waarde bij screening op AF of

nen van sporters in de huisartsenpraktijk is af te raden: dat het

primaire cardiovasculaire preventie.

fatale aandoeningen tijdig helpt opsporen is niet bewezen, en een

▪ Een ECG is zinloos bij verdenking van acuut coronair syn-

foutpositieve uitslag kan huisarts en sporter voor grote dilemma’s

droom, want een normaal ECG sluit de aandoening niet uit. De

stellen.

patiënt moet onmiddellijk worden ingestuurd.
▪ Bij onverklaarde plotse dood kan niet worden volstaan met
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het maken van een ECG bij familieleden. Zij moeten worden verwezen voor uitgebreid cardiogenetisch onderzoek.
▪ Een ECG in het kader van een sportkeuring door huisartsen is
af te raden omdat het meer vragen dan antwoorden oplevert.
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Trage pols

AF (zowel persisterend als aanvalsgewijs) kan volledig
symptoomloos en dus onopgemerkt blijven. Het risico op een

Naar de rol van het ECG bij een bradycardie (minder dan 50 sla-

beroerte is echter bij alle patiënten – ook wanneer ze AF niet

gen per minuut) is geen onderzoek gedaan. Bradycardie kan

opmerken – in dezelfde mate verhoogd.11 Wanneer een opge-

een toevalsbevinding zijn, of gevonden worden bij een patiënt

treden beroerte achteraf het gevolg blijkt te zijn van AF, gaat

die zich gemeld heeft met vermoeidheid of inspanningsin-

het bovendien in 18% van de gevallen om niet eerder ontdekt

tolerantie. Mogelijke oorzaken zijn een ritmestoornis vanuit

AF.12 De prevalentie van onopgemerkt AF in de algemene be-

de sinusknoop (sick sinus syndrome) of een tweede- dan wel der-

volking van 65 jaar en ouder is naar schatting minimaal 7

degraads atrioventriculair (AV-)blok. Bij een bradycardie is de

per 1000, maar het gaat dan vooral om persisterend AF dus

vraag naar de onderliggende aandoening belangrijk om even-

dit kan een onderschatting zijn.13 Een structureel screenings-

tuele frequentievertragende medicatie te kunnen aanpassen

programma zou, onafhankelijk van de methode (stelselmatig

en niet zelden is een pacemaker geïndiceerd. Daarom is een

ECG, dan wel eerst polspalpatie en daarna ECG op indicatie),

ECG bij bradycardie altijd aangewezen. Vanwege zijn perma-

het aantal ontdekte patiënten slechts met 0,6% doen stijgen.14

nente karakter is bradycardie meestal ook makkelijker vast

Daarom adviseert de NHG-Standaard Atriumﬁbrilleren prag-

te leggen dan een aanvalsgewijs optredende tachycardie, al

matisch de pols te voelen bij iedere bloeddrukmeting, en pas

kan de interpretatie van het ECG soms lastig zijn, bijvoorbeeld

een ECG te maken als men een irregulariteit aantreft.5 Hierbij

wanneer een sick sinus syndrome gemaskeerd wordt door

moet men zich realiseren dat een regulaire pols paroxismaal

atriumﬁbrilleren. De bradycardie wordt dan pas manifest

AF niet uitsluit.

wanneer er (spontane of medicamenteuze) conversie naar een
sinusritme optreedt.

Aanvalsgewijze palpitaties, snelle pols
AF kan aan het daglicht komen via een irregulaire pols, maar

Pijn op de borst

kan ook aanvallen van palpitaties of lichtheid in het hoofd

De huisarts stelt de diagnose stabiele angina pectoris op ge-

veroorzaken. Dergelijke klachten kunnen ook optreden bij an-

leide van de anamnese, eventueel gevolgd door aanvullend

dere ritmestoornissen, waaronder relatief vaak voorkomende

onderzoek. Bij de helft van de klachtenvrije patiënten met

supraventriculaire ritmestoornissen zoals sinustachycardie,
atriale tachycardie, atriumﬂutter of AV-nodale re-entrytachycardie, en zeldzamere aandoeningen zoals het wolff-

Abstract

parkinson-whitesyndroom of ventrikeltachycardie. Bij deze
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stoornissen vindt men, anders dan bij AF, altijd een regulaire
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tachycardie tijdens het lichamelijk onderzoek.

While an electrocardiogram (ECG) is often recorded in general practice, its usefulness

Palpitaties en lichtheid in het hoofd komen echter ook voor

and accuracy strongly depend on the indication – an ECG is often only useful if it is

zónder dat er sprake is van enige vorm van hartritmestoornis.

recorded at the moment the patient experiences symptoms, and for some indica-

Een ECG kan dan zinvol zijn om onderscheid te maken tussen

tions it is not useful at all.

een hartritmestoornis en andere oorzaken, maar daarmee

There are ﬁve indications for which it is useful to make an ECG in general practice. (1)

is de diagnose nog niet altijd rond. Onderzoek in de Neder-

An ECG should be made in patients with an irregular pulse or other signs of possible

landse huisartsenpraktijk heeft uitgewezen dat anamnese,

atrial ﬁbrillation, in order to conﬁrm the diagnosis. It is useful to monitor the pulse

lichamelijk onderzoek en ECG bij patiënten met palpitaties in

whenever blood pressure is recorded, and to make an ECG if the pulse is irregular. (2)

19% van de gevallen een relevante aritmie en in 29% een irrele-

In patients with symptoms that raise suspicion of a heart rhythm disorder, an ECG

vante aritmie (bijvoorbeeld incidentele extrasystolen) opspo-

can conﬁrm or exclude the disorder, but only if the ECG is made when symptoms are

ren wanneer het ECG wordt gemaakt tijdens de klachten.10 De

present. (3) An ECG is always indicated for bradycardia, if it can be made. (4) A resting

percentages zijn echter veel lager als het ECG gemaakt wordt

ECG can provide prognostic information and serve as basis for exercise testing in

op een moment dat de patiënt geen klachten heeft, namelijk 4%

patients with stable angina pectoris. (5) Suspected heart failure can be excluded as

respectievelijk 15%.10,15 In die laatste groep vindt de huisarts bij

diagnosis if the ECG is normal, and an abnormal ECG can help establish the underlying

27% van de patiënten binnen een halfjaar alsnog een cardiale

problem. In a later phase, the ECG can be used to detect progression or identify new

oorzaak, meestal op een ECG dat gemaakt is tijdens klachten,

problems.

maar dan nog blijven veel ritmestoornissen ontontdekt.

Suspicion of acute coronary syndrome is not an indication to make an ECG, because

Als de huisarts beschikt over een eventrecorder levert dat

normal ECG ﬁndings do not necessarily exclude the diagnosis. ECGs and other inves-

namelijk bij liefst 67% van de patiënten een cardiale oorzaak

tigations for the relatives of a person who died as a result of unexplained cardiac ar-

op.15 Daarbij komt dat het vastleggen van een sinusritme tij-

rest should be performed in secondary care, not in primary care. Screening ECGs in

dens relevante klachten juist geruststellend kan werken.16

patients with hypertension or in the context of preventing cardiovascular disease is

ĘĠĎĕ ğĘĘě đĎĝ ĊĊėĝĘėĎė ĊĕĜ ğĘĘě đĎĝ ĞĒĝĜĕĞĒĝĎė ğĊė ěĒĝĖĎ-

of limited use, contrary to the recommendations of various international guidelines.

stoornissen bij een patiënt met palpitaties is een eventre-

Likewise, the screening of sportsmen and women in general practice is not advised

corder in de huisartsenpraktijk dus van waarde. Steeds meer

– there is no evidence that it helps to detect potentially fatal disorders in an early

huisartsen kunnen dit instrument in eigen beheer inzetten,

stage, and a false-positive result places both general practitioner and sportsperson

bijvoorbeeld via een huisartsenlaboratorium of via telemedicine.

for a number of dilemmas.
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stabiele angina pectoris toont het ECG geen afwijkingen; in

Hypertensie/cVRM

deze groep is de vijfjaarsoverleving volledig normaal. De an-

Een aantal internationale richtlijnen beveelt het ECG aan als

dere helft, bij wie het ECG wél afwijkingen laat zien zoals ge-

onderdeel van de diagnostiek van hypertensie, met als voor-

leidingsproblematiek of een eerder doorgemaakt hartinfarct,

naamste doel de opsporing van LVH (linkerventrikelhyper-

heeft een 13% lagere vijfjaarsoverleving. Per saldo draagt het

troﬁe). Een Nederlands onderzoek onder 866 patiënten met

ECG dus weinig bij aan de diagnostiek, maar heeft het wel

hypertensie liet zien dat het ECG bij 2% van de deelnemers

enige waarde voor het bepalen van de prognose.17 Bovendien

directe consequenties had voor de behandeling omdat daar-

kan een rust-ECG voorafgaand aan een inspannings-ECG een

bij een nog niet eerder ontdekt AF of doorgemaakt hartinfarct

linkerbundeltakblok (LBTB) of een oud hartinfarct aan het

aan het licht kwamen (waarbij moet worden aangetekend dat

licht brengen. Een LBTB bemoeilijkt de interpretatie van het

palpatie van de pols ook al had kunnen leiden tot een vermoe-

inspannings-ECG, maar de ontdekking van een oud infarct

den van AF). Bij 15% van de deelnemers werd op het ECG een

kan de inspanningstest overbodig maken.

andere aandoening ontdekt, zoals LVH of geleidingsproble-

Nieuwe of recent veranderde pijn op de borst doet een

men.32 De consequenties van die laatste bevinding zijn echter

acuut coronair syndroom (ACS) vermoeden. Voor een patiënt

beperkt. Bij patiënten met hypertensie die tóch al conform de

die voor het eerst met pijn op de borst bij de huisarts komt, is

NHG-Standaard behandeld worden, is een LVH of een gelei-

de priorkans op die aandoening slechts 22%.18,19ĎĕďĜėĊģĘěĐ-

dingsprobleem zelden aanleiding de behandeling te verande-

vuldige anamnese en uitgebreid lichamelijk onderzoek is de

ren.

diagnose ACS door de huisarts niet met zekerheid te stellen of

In een internationaal onderzoek onder 2192 asymptoma-

uit te sluiten.20-23 Een ECG heeft daarbij slechts beperkte meer-

tische 70-79-jarigen bleken deelnemers met een abnormaal

waarde.24 Afwijkingen aan ST-segmenten of T-toppen of een

ECG dubbel zoveel kans te hebben op een hart- en vaatziekte

nieuw LBTB zijn het meest kenmerkend voor een ACS.25,26 An-

gedurende de acht jaar follow-up, maar een risicoschatting

derzijds maakt een volledig normaal ECG de kans op een ACS

op basis van de reguliere risicofactoren voorspelde die kans

vijf- tot zevenmaal kleiner dan een niet volledig normaal ECG,

even nauwkeurig. De sensitiviteit en speciﬁciteit van de be-

en twintigmaal kleiner dan een ECG met ST-elevaties.24,25,27

kende risicofactoren voor het voorspellen van hart- en vaat-

Het nut van een ECG bij acute pijn op de borst blijft ech-

ziekten waren zónder ECG namelijk respectievelijk 63% en 51%,

ter gering, omdat in de eerste zes uur na het ontstaan van de

mét ECG 63% en 59%.33 Een Nederlands onderzoek liet zien dat

klachten nog 32% van de patiënten met een hartinfarct ermee

ECG-diagnostiek bij 85-plussers weliswaar veel afwijkingen

wordt gemist.28,29 Een klinische verdenking op een ACS moet

aan het licht brengt, maar geen enkele voorspellende waar-

dus altijd leiden tot verwijzing, en het ECG wordt pas in de

de heeft voor de kans op overlijden.34 Bovendien bleek uit een

ambulance gemaakt zodat de patiënt bij een hartinfarct met

meta-analyse met 5608 patiënten uit de eerste en de tweede

ST-elevaties (een STEMI) rechtstreeks naar een interventie-

lijn dat een LVH weliswaar goed uit te sluiten is met een ECG,

cardioloog kan worden getransporteerd. Alleen als de patiënt

maar dat het aantal foutpositieven (bij wie een ECG sugges-

stabiel is, alle vereiste medische handelingen verricht zijn

tief was voor LVH maar deze LVH met echocardiograﬁe alsnog

en de ambulance nog niet gearriveerd is, kan de huisarts de

werd uitgesloten) hoog is.35

wachttijd gebruiken om alvast dit ECG te maken ter voorbe-

Bij een screening van hypertensiepatiënten op linkerven-

reiding van de eventuele verwijzing naar de interventiecar-

trikelfalen (LVF) heeft een normaal ECG een goede negatief

dioloog.2

voorspellende waarde (97%), maar de positief voorspellende
waarde van een afwijkend ECG is op zijn hoogst 33%.36

Hartfalen

Wel heeft het consequenties voor de (medicamenteuze) be-

In Deense huisartsenpraktijken is bij 126 patiënten met be-

handeling als men een oud infarct vindt op een screenings-

kend coronarialijden onderzocht of een ECG de aanwezigheid

ECG en het nut van die screening hangt dus met name af van

van linkerventrikelfalen (LVF) kon aantonen of uitsluiten.

het number needed to screen om één infarct te vinden. Dit aantal

Slechts de helft van deze patiënten had een afwijkend ECG en

is echter relatief hoog. Daarmee is de discussie rond het nut

van hen had slechts 21% ook daadwerkelijk een verminderde

van ECG-screening in een populatie met hypertensie – of in

linkerventrikelfunctie.30 Een normaal ECG sluit LVF redelij-

het kader van een cardiovasculair preventieprogramma in

kerwijs goed uit (negatief voorspellende waarde 97%), maar een

bredere zin – misschien nog niet gesloten, maar er zijn meer

afwijkend ECG zegt weinig over de aanwezigheid van LVF.31

wetenschappelijke en praktische argumenten tégen dan vóór

Wel kan een ECG bij nieuw hartfalen of bij progressie van

deze strategie. De NHG-Standaard Cardiovasculair risicoma-

hartfalen eventueel onderliggend lijden aantonen, zoals een

nagement beveelt screenend ECG-onderzoek dan ook niet aan,

doorgemaakt hartinfarct. Bovendien kan bij patiënten met

maar ziet wel een rol voor ECG bij moeilijk behandelbare hy-

hartfalen een jaarlijks ECG zinvol zijn, want een breder wor-

pertensie of bij een verdenking op atriumﬁbrilleren na palpa-

dend QRS-complex kan aanleiding zijn voor een biventricu-

tie van een irregulaire pols.1

laire pacemaker om de synchronisatie van beide ventrikels te
verbeteren.
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Screening van familie bij plotse hartdood

apparaten standaard meegeleverd wordt, was in ongeveer 40%

Bij familieleden van een patiënt die is overleden aan acute

van de gevallen foutpositief. 49 In ander onderzoek gaf de soft-

hartdood en bij wie de obductie geen duidelijke doodsoorzaak

ware in 66% van de gevallen ten onrechte een oud hartinfarct

heeft opgeleverd, kunnen een rust- en een inspannings-ECG

aan.32 In combinatie met het oordeel van de huisarts kan de

belangrijke informatie opleveren, bijvoorbeeld een verlengde

software echter wel weer bijdragen aan het herkennen van pa-

QT-tijd of aanwijzingen voor cardiomyopathie, een brugada-

thologie: de software herkent 4% van de ECG’s die de huisarts

syndroom of een wolff-parkinson-whitesyndroom. Afwezig-

als normaal afgeeft alsnog als afwijkend. 49

37

heid van die tekenen sluit een afwijking echter niet uit, en in

De huisarts is het best in het beoordelen van een normaal

de regel zijn ook echocardiograﬁe en cardiogenetisch onder-

ECG (meer dan 90% juist), mist een aantal acute hartinfarc-

zoek geïndiceerd. Daarom zal het onderzoek in de tweede lijn

ten (22%), is minder bedreven in het aantonen van structurele

gedaan worden door een cardioloog en een klinisch geneticus.

hartafwijkingen zoals LVH en oude hartinfarcten (tot 40%
juist) en mist de meeste klinisch minder relevante ritme- en

Screening bij sporters

geleidingsstoornissen (70-90% onjuist).50 De ECG-beoordeling

Vooral mensen van middelbare leeftijd vragen nogal eens om

door de huisarts bij de meest voorkomende ritmestoornis, AF,

een ECG omdat ze vanwege hun leeftijd of sport willen weten

is zeer behoorlijk, met een sensitiviteit van 92% en een speci-

wat de cardiale risico’s zijn. Eén van de weinige onderzoeken

ﬁciteit van 77% zonder software en 92% respectievelijk 91% met

naar het nut van zo’n ECG is gedaan onder mannelijke lange-

software. Toch zal de huisarts, gezien de hoge prevalentie van

afstandslopers van 45-55 jaar. Bij 4 van de 153 deelnemers bleek

AF, wel een signiﬁcant aantal gevallen missen.25

het ECG dermate afwijkend dat de behandelaar sportbeoefening ontraadde, maar of dat terecht was is niet onderzocht.38

Conclusie

Wel illustreert het onderzoek dat een screenend ECG soms

In alle gevallen hangt het nut van een ECG af van de indicatie.

meer vragen dan antwoorden oplevert, iets wat ook telkens

In de eerste lijn is het ECG het nuttigst bij verdenking op AF

naar voren komt bij jonge (top)sporters, een groep die beter on-

en bradycardie, bij verdenking op of controle van hartfalen, bij

derzocht is.39,40 Het lijkt opportuun alles te doen om een dra-

stabiele angina pectoris en bij het vastleggen van een ritme-

matisch overlijden op het sportveld te voorkomen, maar ook

stoornis op het moment dat er klachten zijn. Als een patiënt

bij jonge sporters staat de waarde van het ECG ter discussie. Er

tijdens het maken van het ECG geen klachten heeft, verlaagt

is namelijk specialistische sportgeneeskundige kennis nodig

dat de kans op een diagnose aanzienlijk.

om te kunnen beoordelen welke ECG-afwijkingen bij een ge-

Het ECG levert echter niet altijd een eenduidige diagnose

traind hart fysiologisch zijn en welke pathologisch. 41-45 ĎĕďĜ

op, en er kunnen ook onverwachte afwijkingen aan het licht

voor specialisten is het signaleren van de vaak moeilijk detec-

komen. Omdat het ECG in veel huisartsenpraktijken een be-

teerbare afwijkingen geen sinecure. 46

langrijk diagnostisch instrument is, zal in de komende num-

In de huisartsenpraktijk heeft een screenend ECG bij sport-

mers van H&W meer aandacht besteed worden aan het ECG.

beoefening dan ook geen plaats, want er is zelden een goed

Aan de orde komen onder andere de beoordeling van een ECG

advies aan te koppelen. De kans op een foutnegatieve of fout-

volgens een tienpuntenlijst en een aantal casusbesprekingen

positieve uitslag – het missen van een aandoening of juist het

waarin het ECG een prominente rol speelt. ▪

vinden van een afwijking die uiteindelijk niet leidt tot acute
hartdood – is veel groter dan de kans dat het ECG een fataal
incident voorkomt. Een foutpositieve uitslag kan bovendien
leiden tot angst voor lichamelijke inspanning, terwijl het preventieve effect daarvan op hart- en vaatziekten is aangetoond.
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