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Het probleem
Dagelijks melden zich 600-1200 patiënten met pijn op de borst bij de
huisarts. Bij 40% van deze patiënten wordt gedacht aan een cardiale oorzaak.
Uiteindelijk heeft 10-15% coronarialijden en 4-7% een ACS. Het onderscheid
tussen een levensbedreigende en onschuldige oorzaak is niet altijd eenvoudig
te maken. Een beslisregel kan daarbij helpen.

Doel van de studie
1. Wat zijn de testeigenschappen (sensitiviteit en negatief voorspellende waarde)
van de beslisregel in de huisartsenpraktijk?
2. Is de beslisregel doelmatig? Leidt het gebruik van de beslisregel tot efficiënter
verwijzen naar de tweede lijn?
3. Hoe goed is het pluis/niet pluis gevoel van de huisarts?
4. Zorgt de beslisregel voor betere geruststelling bij de patiënt?

Nieuw consult pijn op de borst
• > 18 jaar
• > 1 uur sinds ontstaan klachten
• Geen trauma
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Het onderzoek
Het gebruik van de beslisregel wordt vergeleken met de huidige zorg in een
geclusterd gerandomiseerd onderzoek in de regio’s: Leiden, Maastricht en Venlo.
De interventiegroep zal tweemaal zo groot zijn als de controlegroep.

Inclusie criteria
18 jaar en ouder.
Nieuwe, recent ontstane pijn op de borst, die mogelijk
cardiaal wordt veroorzaakt.
Pijn > 1 uur sinds ontstaan klachten.

Exclusie criteria
Hemodynamische instabiliteit.
Trauma voorafgaand aan klachten.

Wat betekent dit voor u?
•

U includeert patiënten die op uw spreekuur komen met nieuwe, recent
ontstane pijn op de borst.

•

Direct na het consult vult u digitaal een formulier in met gegevens van
de patiënt, informatie over de klachten en 8 vragen over uw pluis/ niet
pluis gevoel.

•

Wij sturen de patiënt na 1 week, na 6 weken en na 6 maanden enkele
vragenlijsten toe, u hoeft niets te doen.

•

Na 6 maanden vragen wij patiëntgegevens die relevant zijn voor de
diagnose bij u op.

•

Per geïncludeerde patiënt ontvangt u €15,- ter vergoeding van uw tijd.

Interesse en/of vragen?
Wilt u meedoen aan ons onderzoek of heeft u nog aanvullende vragen of
opmerkingen? Neem gerust contact met ons op! Wij zijn doordeweeks te
bereiken van 9:00 tot 17:00.

Wie zijn wij?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Leids Universitair Medisch centrum,
het Maastricht Universitair Medisch Centrum en VieCuri - Medisch Centrum
voor Noord-Limburg. De studie is goedgekeurd door de Medisch Ethische
Toetsingscommissie Leiden-Den Haag-Delft.
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