
How our hospital clinical data 
can help us innovate

Dr. Jasper Brugts



How hospital data can help us innovate (focus on HF)

Dr. J. J. Brugts, cardiologist Erasmus MC

WCN Congres Hotel Mövenpick, Amsterdam
24 November 2022, 14.35 – 14.55 uur



Disclosures

None related to the current topic

Outside the presented work last 3 years:

Sponsoring of onderzoeksgeld Independent research grants Abbott 

Honorarium of andere (financiële) vergoeding Advisory boards or speaker fees: 

Abbott, AstraZeneca, Bayer, Boehringer, Novartis, Vifor

Aandeelhouder Geen

Andere relatie, namelijk … Geen



Gebruik van ziekenhuis data voor onderzoek 

▪ Kwaliteit van zorgprojecten 

▪ Implementatie projecten 

▪ Verrichtingen

▪ Registraties 

Brugts et al. NHJ 2019; Brunner-la Rocca JACC HF 2020



Registraties versus clinical trials 

▪ Sterke punten: - real-world

- minder geselecteerde populatie

- hoge externe validiteit en representativiteit 

- makkelijkere enrollment

▪ Zwakke punten: - minder sterke effectiviteit vergelijkingen

- ook hier kan selectie en rol spelen

- heel diverse populatie (hoge leeftijd, comorb.)



Hoe representatief zijn trials voor uw praktijk?

CHECK-HF

- ongeveer de helft 

non-eligble in trials!

Prognose

- trial patiënten veel

lager risico

Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2022



Can we innovate and have best of both worlds? 

▪ Registry-Based Randomised Clinical Trials (RBRCT)

Randomised Trials

- Unchallenged evidence

But:

- Complex regulatory aspects

- For-profit CRO’s

- Multiple ethics approvals

- Complex I.C. forms

- Unknowns in power calcs

- Slow enrollment

- Inefficient outcome assessm

- Selective, not generalisable

- Expensive (industry)

(5000 pts , 200 m euro)

- Delivers new patented

expensive therapies

RBRCTs

- Simplify regulatory procedures

- Focus on essentials, in EPD

- Simplify I.C. forms

- Easier power calculation 

based on known event 

rates/eligible pts

- Screening more efficient

- Automated outcome assesm

- Non selective

- Inexpensive

- Quicker adaptation of 

evidence into practice

- Delivers new use of existing 

drugs

Registraties

- Efficient enrollment

- Real-world outcome data

- Epidemiologisch karakter

- Utilisatie evid.based therapies

- Quality reporting

- Benchmarking

- Outcomes, hypothesis 

generating

- Inexpensive

- Lack of randomisation

- NOT comparative effectiveness

Curr Heart Fail Rep. 2017 



Registratie gebaseerd onderzoek, the next frontier?

▪ Alle info zit al in het EPD, alles is al digitaal…..

▪ Kan het EPD een onderzoeksprogramma ondersteunen?

▪ Wat is daarvoor nodig?

▪ Is het in de praktijk al aangetoond?

▪ Nee, er zijn nog geen 

prospectieve RBRCTs

(NL en Zweden voorop)

- SWEDE HEART / SPIRIT-HF (spironolacton)



Nederlandse initiatieven: innovatie met zhs. data 

▪ Nederlandse Hart Registratie (CTC): n=2501

▪ Effect of minimal mitral valve surgery vs resternotomy, long-term survival 

Eur J CardioVasc Surg 2022



Nederlandse initiatieven: Infrastructuur RBRCTs HF

Nederlandse Hartstichting / DCVA call: 

▪ infrastructuur registratie gebaseed onderzoek

Partners

Heart4Data, doelen:

- Opzet van een duurzame grootschalige HF registratie (ziektebeeld)

- Bouwen van een infrastructuur voor toekomstige RBRCTs voor het veld

- test case / proof of concept



Heart4Data consortium 

▪ De basis is de NHR HF kwaliteitsregistratie 

▪ Registratie op ziektebeeld = nieuw voor NHR

▪ De NHR HF registratie 

▪ grootschalige landelijke HF register 

▪ Vliegwielen voor duurzame groei

▪ Steun alle partners in het veld incl NVVC

▪ ENGAGE / RELEASE / TITRATE 

▪ “Coalition of the willing” groeit mee in het proces 

▪ 2024-2025 1st RBRCT 



NHR HF registratiehandboek
▪ Variabelen set onderdeel van de registratiecommissie 

- deelnemende ziekenhuizen zijn vertegenwoordigd en hebben inspraak

▪ Koppeling andere datasets NHR, DHD

▪ Kwaliteitsregistratie (geen I.C.) 

Grote stappen gezet:

▪ EPD werkgroepen

▪ Zorgpad HF in EPD!

▪ handleidingen ICT Chipsoft/Epic

▪ Chartmodules spiegelinformatie



▪ Huidige schema

▪ N=1700

▪ Focus ligt op “registratie aan de bron”: - EPD / zorgpad hartfalen

- digitalisatie, automatisch

▪ Ondersteuning ICT essentieel en breed in geïnvesteerd (bulk upload)

Longitudinale NHR HF registratie 



Het EPD proces: geen sinecure

▪ Het gemiddelde dossier in NL bevat bij een poli consult 

▪ “gaat goed, stabiel, poli 1 jaar”

▪ Je kunt nog zoveel willen automatiseren echter als het er niet staat… 

▪ NYHA-klasse, gewicht, etc.  

▪ Hoe kunnen we dit vorm geven?

▪ Zorgpad hartfalen in Hix / EPIC (Brugts/vRamshorst) = structuur

▪ Ander probleem: 

▪ Hoe omgaan met de leveranciers?

▪ Elke leverancier eigen problemen (data in of data uit kant)



Zorgpad hartfalen in HiX (screenshots) 

Type hartfalen

Etiologie

NYHA

- In eigen decursus, iedereen kan er in verder werken, geeft ook structuur in werkwijze.



Structuur van een zorgpad HIX/EPIC

▪ Structuur naar het handboek van de NHR HF registratie

▪ Bevordert kwaliteit van dossier en zorg, geïntegreerd in uw EPD

▪ Meer werk, eigenlijk ook handmatige invoer net als castor of mijn NHR

▪ Bulkupload naar NHR op termijn mogelijk 

▪ Met tijd onderdelen weghalen via koppelingen:

▪ Labwaarden, medicatie, voorgeschiedenis

▪ Medewerking hix / epic



De TITRATE HF registratie
(Implementatie ESC richtlijn 2021) 

• longitudinale hartfalen registratie

• titratie schema 4 pilaren, devices

• lange termijn uitkomsten 

MEC-2022-0252 niet WMO plichtig

Onderdeel van NHR en Heart4Data, basis project in groei

Partners:  



TITRATE steunt H4D/NHR

▪ Praktijkvragen beantwoorden 

▪ het NHR-handboek heeft geen details over:

▪ dosis, volgorde, snelheid, uptake GDMT

▪ bijwerking, intolerantie, reden afwijken

Er is geen NHR-fee. Voor deze extra informatie in TITRATE krijgen        

de centra een goede compensatie. Hiermee kunt u investeren in uw 

eigen duurzame registratie mogelijkheden.  

Tegelijkertijd vult TITRATE 1:1 de NHR HF registratie aan. 



Synergie met de NHR HF registratie & H4D

▪ Met de NHR is een conversie toolkit gemaakt 

▪ Alle data van TITRATE kan gebruikt worden in de NHR HF registratie

▪ NHR HF registratie: minder detail, kan vragen TITRATE niet beantwoorden

- Dubbelslag

▪ Hoe meer NHR en TITRATE groeien hoe groter de kans op een succesvol 

H4D project met testcase RBRCT in 2024 (horizon/toekomst). -

- Vliegwiel constructies

(NB.: TITRATE patiënt is beste kandidaat voor SELEQT)



Data-koppelingen en linkage via H4D (2023-2025)

▪ Koppelingen binnen het EPD voor registratie gebaseerd onderzoek

▪ Pharmo (apothekers data)

▪ Outcome data (CBS, HealthRI, DHD)

▪ Lab modules

Voorkant Achterkant



NHR HF registratie: the bigger picture

NHR HF registratie 

Deel A 
NHR HF registratie 

Deel B RBRCT

ENGAGE: onboarding & facilitatie NHR

RELEASE: telemonitoring

TITRATE: adherentie & titratie ESC HF 

- EPD 

- Zorgpad

- Spiegelinfo

ONTWIKKELING!

- Data linkage & coupling

- EPD data extractie

- Automatisering

- Sustainability & growth

Test case 2024-25:

- Selenium trial 

- Monitoring 

- Data return

- Stat. plan

Duurzame HF registratie met lange termijn horizon 



RBRCT binnen de NHR HF registratie 

▪ Praktische vraagstellingen in een all-comers hartfalen populatie

▪ Ambitie H4D om de 1e RBRCT met de WCN uit te voeren 

▪ Samen bouwen aan de infrastructuur

▪ Deelname aan de NHR en TITRATE is essentieel in deze groei

▪ Een werkende EPD structuur met data-koppelingen en extractie        

kost 2-3 jaar om te bouwen

▪ Samen in de bus van deze ontwikkeling

▪ “Easier said than done”

▪ Geen plug en play: investeer nu mee!



SELEQT-HF (RBRCT, stip op de horizon)

Exclusie criteria:
1) Voorgeschiedenis van myocardinfarct, percutane interventie, 
hartoperatie of beroerte <30 dagen.
2) De aanwezigheid van of gepland voor een mechanisch 
hulpprogramma/harttransplantatie of na harttransplantatie.
3) Andere niet-cardiale aandoeningen die de levensverwachting 
beperken (<1 jaar).
4) Amyloïde, hypertrofische obstructieve of constrictieve
cardiomyopathie.
5) ernstige aorta klepaandoening.
6) chronische intermitterende peritoneale of hemodialyse

Placebo
2x100 µg / 2x100 mg

Inclusie criteria:
- Alle patiënten >= 18 jaar 
- Poliklinische patiënten met chronische HF 
- Plasma NT-proBNP-concentraties >600 

pg/mL bij sinusritme; >1000 pg/mL bij AF

Selenium/CoQ10
2x100 µg / 2x100 mg

Primair eindpunt: CV-mortaliteit, dringend HF-patiëntenbezoek 
en herhaalde HF-ziekenhuisopnames

- Veilige en simpele interventie met een eenvoudige praktische vraag



WCN investeert in de toekomst van registratie gebaseerd onderzoek

▪ DCVA informatie: www.dcvalliance.nl

▪ NHR HF registratie / H4D informatie: J. J. Brugts 

▪ www.nederlandsehartregistratie.nl 

▪ WCN TITRATE HF: national leads M. Emans en S. Koudstaal

▪ titratehf@erasmusmc.nl / WCN exchanges sessie 25/11

▪ WCN RBRCT: J. Schaap
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