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Disclosure belangen spreker
Potentiële belangenverstrengeling

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 

relaties:

Bedrijfsnamen
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• Bayer Healthcare Pharmaceuticals

• Boehringer-Ingelheim

• Pfizer B.V.

• Sanofi

• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

• Aandeelhouder •

• Andere relatie, namelijk •



Achtergrond

• “Treatment gap” tussen guidelines en actueel voorschrijven van “evidence- based” 

medicijnen bij patiënten met chronisch systolisch hartfalen

• Systematic review 20161:

• Ouderen, vrouwen en patiënten met co-morbiditeit minder vaak optimale 

behandeling

• Betreft met name ACE-remmers, ARB’s, beta-blockers en MRA’s

• Qualify International Registry2:

• Prospectieve longitudinale survey 6669 pat met HFrEF in 36 landen 

• Inclusie : LVEF ≤ 40% en HF hospitalisatie < 15 mnd

• Adherence to guideline score voor  voorschrijven ACE-I, ARB, BB, MRA, ivabradine

• Clinical outcome na 6 maanden follow-up  

3 1Chin KL et al: Heart Fail Rev 2016
2Komajda M et al: Eur J Heart Fail 2017
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Achtergrond

Komajda M et al: Eur J Heart Fail 2017

Adherence score:

• Ratio voorgeschreven vs. geadviseerd volgens 

guidelines

• Voor ieder patiënt individueel berekend

• Rekening houdend met optimale dosering en 

contra-indicaties 

Niet voorgeschreven:0 punten

< 50% target dose: 0.5 punten

≥ 50% target dose: 1 punt
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Achtergrond

Komajda M et al: Eur J Heart Fail 2017

Overall mortality HF mortality

HF hosp / mortality HF hospitalisation



Achtergrond

6 Bruggink P et al: Heart 2007;93:819-25

Added value of a physician and nurse directed heart failure clinic: 

results from the Deventer-Alkmaar heart failure study. 



Achtergrond

• Guideline adherence in 

Deventer Ziekenhuis:

• Gerandomiseerd onderzoek 

naar effect hartfalen poli 

• Data uit 2000- 2002

7 Bruggink P et al: Heart 2007;93:819-25



• Goede compliance met actuele guideline- geadviseerde behandeling is geassocieerd 

met betere klinische uitkomsten

• Formuleren van guidelines alleen is niet voldoende

• Implementatie van nieuwe behandelmethodes is een uitdaging:

• Onbekendheid?

• Behandelaar denkt er niet aan?

• Tijdgebrek? 

• Kan “artificial intelligence” hier een bijdrage aan leveren?

• Identificeren van patiënten die volgens guidelines indicatie hebben voor bepaalde 

(nieuwe) therapie

• Leidt dit tot betere guideline-adherence
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Achtergrond



• Zoekmachine voor EPD

• Doorzoekt gestructureerde en ongestructureerde data bestanden

• Begrip van de context van de gevonden teksten

• Artsen en onderzoekers kunnen eenvoudig zelf queries maken en zelf 

zoeken

• “AVG proof”

• EPD onafhankelijk
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CT Cue
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2016 ESC guideline

heart failure
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Klasse I, level of evidence B - indicatie 

Sacubitril / Valsartan bij HFrEF

(Paradigm-HF trial)



Patiënt selectie
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Tot aantal patiënten N = 18000

< 18 jaar oud

DBC codes 

- 12901

5099

NYHA I 

- 1916

3183

1654

LVEF > 35%

-1529

Conform in- en exclusiecriteria 

Paradigm trial 
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Geen Ace-I of ARB

- 877

777

Geen beta-blokkers

-89

688

536

eGFR < 30 ml/min

-152

1654

313

proBNP < 71 pmol/l

-223

Patiënt selectie
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Angioneurotisch oedeem

- 3

310

302

Reeds behandeld met 

Valsartan/sacubitril
– 56 

313

Patiënt selectie

246*

Overleden

-8

vlg CTCue “pending” 



Validatie van patiënten in CTcue
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Pending 246

Geschikt (Match)

82

Twijfel (Unsure) 49 Ongeschikt

(No Match)

115

Manuele Check 



• Software lijkt een nuttig hulpmiddel bij het selecteren van patiënten die geschikt zijn voor een 

(nieuwe) therapie: 

• 18 000  246 (1.37%) potentiele patiënten (“pending”)

• 246 patiënten manueel beoordelen: 116 (47%)  ongeschikt

• Manuele beoordeling is tijdsintensief; mogelijk kan verdere fine-tuning van querie

succespercentage verbeteren

• Van de resterende 130 patiënten: 

• nog onduidelijkheid hoeveel daadwerkelijk nieuwe behandeling zal krijgen

• Behandelend cardioloog krijgt via EPD een melding zodat dit bij eerstvolgende patiënten 

contact kan worden overwogen

• Vervolg onderzoek om uitkomsten hiervan te inventariseren

• Toekomst: expert-systeem in EPD dat de professional helpt bij optimale behandelstrategie?
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Kan software helpen bij implementatie nieuwe behandeling?


