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L O P E N D

In het UMC Utrecht is voor het eerst in Nederland bij een patiënt 
een draadloze minisensor voor de monitoring van hartfalen 
geïmplanteerd. Hiermee kan de druk in de longslagader worden 
gemeten. De patiënt stuurt via de sensor essentiële informatie 
over de status van hartfalen naar zijn arts. Op basis van deze 
gegevens kan de arts maatregelen nemen om de kans op een 
ziekenhuisopname te verkleinen. Uit onderzoek blijkt dat met 
deze nieuwe technologie het aantal ziekenhuisopnamen voor 
hartfalen tot 37% kan verlagen. 

Hartfalen ontstaat wanneer het hart niet in staat is voldoende 
bloed rond te pompen om in de behoeften van het lichaam te 
voorzien. Er zijn verschillende oorzaken voor hartfalen. Veel 
voorkomende oorzaken zijn bijvoorbeeld een doorgemaakt 
hartinfarct of langdurige hoge bloeddruk. Omdat  artsen niet 
goed op afstand de status van de aandoening kunnen monitoren 
moeten patiënten regelmatig naar het ziekenhuis voor controle.

Draadloze minisensor
Het CardioMEMS HF-systeem meet direct de druk in de long-
slagader. De druk in de longslagader neemt toe bij  verergering 
van hartfalen en dit treedt eerder op dan veranderingen in 
 gewicht en bloeddruk waarop meestal wordt gestuurd bij 
patiënten met hartfalen. De patiënt stuurt via de minisensor 
 vanuit huis dagelijks essentiële informatie over de status van 
zijn hartfalen naar een arts. Hierdoor kan de arts een vererger-
ing van hartfalen sneller signaleren en een behandeling aanpas-
sen om zo de kans op een ziekenhuisopname te verkleinen. 

Minder ziekenhuisopnames
In een grote Amerikaanse studie werd de effectiviteit van 
de minisensor grootschalig onderzocht bij 550 patiënten met 

 hartfalen die in de voorgaande twaalf maanden in het zieken huis 
waren opgenomen vanwege hartfalen. Uit dit onderzoek blijkt 
dat deze nieuwe technologie het aantal ziekenhuisopnamen 
voor hartfalen met 37 procent kan verlagen. 
“Deze sensor geeft ons de mogelijkheid om patiënten met 
ernstig hartfalen die regelmatig worden opgenomen intensief 
te monitoren om zo verergering van hartfalen te voorkomen. 
Een mooi voorbeeld hoe we de zorg van de individuele 
 patiënt kunnen verbeteren door middel van nieuwe eHealth 
 technologieën”, aldus Prof. dr. Folkert Asselbergs, als cardio-
loog verbonden aan het Hart- en vaatcentrum in het UMC 
Utrecht. 

De nieuwe minisensor is ontwikkeld om het hele leven van 
de patiënt mee te gaan en heeft geen batterijen nodig. 
 Zodra de minisensor is geïmplanteerd, stuurt deze draadloos 
 drukme tingen naar een beveiligd, extern elektronisch patiënt-
systeem. De patiënt ervaart geen pijn of gevoeligheid tijdens 
de metingen. Via de minisensor kan een patiënt informatie 
over de status van zijn hartfalen regelmatig naar een arts 
sturen, zonder dat hij daarvoor speciaal naar het ziekenhuis 
hoeft te komen. 

Hartfalen
Volgens de Hartstichting krijgen in Nederland elk jaar meer dan 
25.000 mensen voor het eerst de diagnose hartfalen. Naar schat-
ting zijn er bijna 142.000 mensen met hartfalen in  Nederland, 
waarvan 85 procent ouder is dan 65 jaar. Jaarlijks worden er 
29.000 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en sterven er 
7.000 patiënten aan de gevolgen van hartfalen. 
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In de rubriek ‘Hartlopend’ stelt Cordiaal u op de hoogte 
van lopend onderzoek in het werkveld.

Cordiaal_2017-1.indd   29 09/03/17   4:19 pm




