
Vraag 1: Wat is de toegevoegde waarde van de bloeddrukmeting binnen de JGZ en hoe kunnen JGZ-professionals deze uitvoeren? 

 
 

Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en
) en duur van 
follow-up 

Resultaten Bewijs 
niveau  

Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
imprecision?) 

Thompson 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematische 
review 

Aantal studies 
wisselend per 
uitgangsvraag (0-
14). Kwaliteit 
studies wisselend 
van cohort tot RCT.  
 

   Geen RCT’s die 
gezondheidsuitkomsten gerelateerd 
aan hypertensie vergelijken in 
gescreende vs niet-gescreende 
kinderen/adolescenten. 
Bloeddrukmeting heeft matige 
sensitiviteit (0,65/0,72) en specificiteit 
(0,75/0,92). Positieve voorspellende 
waarde 0,37 (95%BI 0,28-0,47), neg. 
voorsp. waarde 0,63 (95%BI 0,53-
0,72). 
Hypertensie op jonge leeftijd heeft 
wisselende sensitiviteit (0-0,63) en 
specificiteit (0,77-1,0) voor hypertensie 
op latere leeftijd. Positieve 
voorspellende waarde 0,19-0,65. OR 
1,1-4,5, RR 1,5-9). 
Associatie tussen hypertensie op jonge 
leeftijd en cIMT op latere leeftijd 
wisselend wel/niet (2 studies). 
Geen studies die effect van 
behandeling hypertensie bij 
kinderen/jongeren op tussenstadia/HVZ 
onderzoeken. 
Conclusie: geen direct bewijs dat 
screening van kinderen/adolescenten 
voor hypertensie de cardiovasculaire 
uitkomst bij volwassenen verbetert. 

A2-B  



Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en
) en duur van 
follow-up 

Resultaten Bewijs 
niveau  

Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
imprecision?) 

Wang 2011 Kosten effectiviteit 
analyse obv model 

nvt Diverse variaties 
op screening en 
interventies 
vergeleken: 
- Niets doen 
- Screening (alle 

adolescenten, 
overgewicht) 

- Interventies 
populatie zoals 
vermindering zout 
of meer gymles 

 Kosten per 
gewonnen QALY, 
vergeleken met 
niets doen. 

Populatie gerichte interventies zoals 
vermindering zoutinname 
(kostenbesparend bij jongens en 
$650/QALY bij meisjes) en meer 
gymlessen ($11000/QALY bij jongens 
en $35000/QALY bij meisjes) waren 
meest kosteneffectief. 
Bij screening strategieën was 
routinematige screening i.c.m. 
behandeling van adolescenten met 
linker ventrikel hypertrofie of secundaire 
hypertensie meest kosteneffectief: 
$18000/QALY bij jongens en 
$47000/QALY bij meisjes. Selectieve 
screening van adolescenten met 
overgewicht was meer kosteneffectief 
dan screening van alle adolescenten: 
$54000/QALY bij jongens en 
$103000/QALY bij meisjes) 

C Model bevat vele 
aannames 
(tracking bloeddruk 
naar 
volwassenheid, 
gebruikte HVZ 
model, effecten van 
behandeling), maar 
geeft wel een 
duidelijk 
vergelijkend beeld 
van de mogelijke 
strategieën. 

Juhola, 2013 Prospectieve 
cohort studie 

Cohorten uit 4 
studies: 
Muscatine studie 
(USA): n=721. 
Bogalusa Heart 
studie (USA): 
n=586 
Cardiovascular 
Risks in Young 
Finns studie 
(Finland): n=2223 
Childhood 
determinants of 
adult Health studie 
(Australië): n=680 
Totaal n=4210 
 

Geen. Nvt Bloeddruk als kind 
(verhoogd als 
systolische of 
diastolische druk 
≥90th percentiel). 
Bloeddruk als 
volwassene 
(verhoogd als 
systolische druk 
≥120mmHg of 
diastolische druk 
BP≥80mmHg, of bij 
zelfrapportage 
gebruik 
antihypertensiva).  
 
Carotis intima-
media thickness 
(cIMT) 
 
Mean follow-up: 23 
jaar. 

Significante tracking tussen bloeddruk 
als kind en volwassene. 
 
Personen met hoge bloeddruk als kind 
en normale bloeddruk als volwassenen 
hadden geen significant verhoogd risico 
op toegenomen cIMT (RR=1.24, 
95%CI=0.92-1.67) vergeleken met 
personen die altijd een normale 
bloeddruk hadden. 
Volwassenen met een verhoogde 
bloeddruk, ongeacht de bloeddruk als 
kind, hadden een significant verhoogd 
risico op toegenomen cIMT met relatief 
risico van 1.82 (95%CI=1.47-2.38) voor 
degenen met aanhoudende hoge 
bloeddruk en 1.57 (95%CI=1.22-2.02) 
voor degenen met alleen verhoogde 
bloeddruk als volwassene. 

C cIMT als indirecte 
maat voor HVZ.  



Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en
) en duur van 
follow-up 

Resultaten Bewijs 
niveau  

Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
imprecision?) 

Flynn 2014 Expert opinion: 
scientific statement 
van American 
Heart Association 

nvt ABPM: ambulatory 
blood pressure 
monitoring (24-uurs 
bloeddruk 
monitoring) 

  Geeft adviezen over wanneer ABPM te 
doen (voor JGZ nvt). 
ABPM is nuttig om ‘witte jassen 
hypertensie’ (bloeddruk >P95 maar 
normaal buiten ‘klinische’ setting) te 
testen. Gevonden prevalenties ‘witte 
jassen hypertensie’ wisselen 0,6-32% 
Met ABPM bevestigde hypertensie 
heeft hogere odds voor linker ventrikel 
hypertrofie vergeleken bij hypertensie 
vastgesteld met losse metingen (7.23 
vs 4.13).  

C/D  

Salminen 2005 Interventiestudie 
met controle groep. 

Jeugdigen van 6-
17 jaar in Kainnuu 
(Finland). 
Interventiegroep: 
388 kinderen met 
HVZ in familie. 
Ouders, broers, 
zussen deden mee 
met counseling. 
Controlegroep: I 
151 kinderen met 
HVZ in familie; II 
319 kinderen 
zonder HVZ in 
familie. 

Interventie bestond 
uit twee counseling 
bijeenkomsten op 
school met kind (<9 
jaar + ouders) en 
drie counseling 
bijeenkomsten met 
gezin thuis. 
Tijdens interventie 
voeding, beweging, 
roken, drugs, 
alcohol besproken. 

Geen 
interventie 

Serum totaal en 
LDL cholesterol; 
bloeddruk. 1-6 
maanden na laatste 
bijeenkomst 
gemeten. 

Mean totaal cholesterol en LDL 
cholesterol nam af in interventiegroep 
terwijl het toenam in controlegroep 
(meisjes 6-9 jaar). Verder geen 
significante verschillen in 
cholesterol/LDL niveau. 
Geen verschillen in syst. bloeddruk. 
Minder sterke stijging diastolische 
bloeddruk in interventiegroep 
vergeleken met controlegroep (jongens 
6-9 jaar). Verder geen verschillen in 
diast. bloeddruk. 
 

B Vooraf: 
cholesterolbepaling 
bij 79% van 
kinderen in 
interventiegroep en 
34% van 
controlegroep. 
Bloeddrukbepaling 
bij 82% van 
kinderen in 
interventiegroep en 
43% van 
controlegroep. 
Slechts kleine 
verschillen in 1 
specifieke groep. 
Korte follow-up 
periode. 

 

Referenties 
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Tabel Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies 
 Interventie Diagnostisch accuratesse onderzoek 

 

Schade/bijwerkingen*, etiologie, prognose 

A1 Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau 

A2 Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend 

klinisch onderzoek van goede kwaliteit van 

voldoende omvang 

Onderzoek ten opzichte van een referentietest 

(een 

‘gouden standaard’) met tevoren 

gedefinieerde afkapwaarden en 

onafhankelijke beoordeling van de resultaten 

van test en gouden standaard, betreffende 

een voldoende grote serie van opeenvolgende 

patiënten die allen de index- en referentietest 

hebben gehad 

Prospectief cohort onderzoek van voldoende 

omvang en follow-up, waarbij adequaat 

gecontroleerd is voor 

‘confounding’ en selectieve follow-up 

voldoende is uitgesloten. 

B Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle 

kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder 

valt ook patiënt-controle onderzoek, cohort-

onderzoek). 

Onderzoek ten opzichte van een 

referentietest, maar niet met alle kenmerken 

die onder A2 zijn genoemd 

 

Prospectief cohort onderzoek, maar niet met 

alle kenmerken als genoemd onder A2 of 

retrospectief cohort onderzoek of patiënt-

controle onderzoek. 

C Niet-vergelijkend onderzoek 

D Mening van deskundigen 

* Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials niet mogelijk zijn. Zijn die wel 
mogelijk dan geldt de classificatie voor interventies. 
 
Niveau van conclusie: 
 Conclusie gebaseerd op  

1 Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2  

2 1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B  

3 1 onderzoek van niveau B of C  

4 Mening van deskundigen  

 
 



Evidence tabel uitgangsvraag 2 

Wat is de toegevoegde waarde van het bepalen van de kans op hart- en vaatziekten bij jongeren van 15-16 jaar door de JGZ? 

 

 
Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en) en 

duur van follow-up 
Resultaten Bewijs 

niveau  
Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
imprecision?) 

Cottrell, 2013 Cohort studie 80.000 kinderen 10-12 
jaar, West Virginia 
(USA). 1998-2013. 

Klassikale 
voorlichting, 
metingen, 
voorlichtingsma
teriaal, 
schriftelijke 
rapportage over 
uitslagen 
screening en 
evt. 
aanbevelingen.  

Geen Lengte, gewicht, BMI. 
Bloeddruk. 
Aanwezigheid 
Acanthosis Nigrans 
(AN). Lipiden analyse 
(nuchter). Bij kinderen 
met AN ook 
insuline/glucose 
bepaling. 
Geen follow-up. 

Prevalentie van 
overgewicht/obesitas sinds start 
studie ongeveer gelijk gebleven 
(ongeveer 20 resp. 10%). Kinderen 
met overgewicht/obesitas hebben 
vaker AN, hogere bloeddruk en 
triglyceriden.  

C Studie biedt geen 
inzicht in effect van 
screening op lange 
termijn (bijv. op 
risicofactoren of 
ontstaan HVZ).  

Eagle, 2013 Cohort studie kinderen sixth grade 
(leeftijd 11.56 ±0.47 
jaar).  
Vragenlijst (n=4021) en 
screening (n=2118)  
 
Michigan, USA. 

Project Healthy 
School. 10 
modules/lessen 
gericht op 
gezonde 
voeding en 
bewegen, 
enkele school 
brede 
bijeenkomsten, 
prijzen voor 
klassen met 
gezonde 
gewoontes. 
Aanpassingen 
aanbod kantine 
en 
bewegingsactivi
teiten buiten 
schooltijd. 

Zelfde populatie, 
metingen voor 
start interventie. 

Lengte, gewicht, ‚3 
minuten step-test‘. 
Bloeddruk, hartslag, 
vingerprik 
bloedonderzoek 
(lipidenprofiel en 
glucose). Vragenlijst 
‘school based Nutrition 
Monitoring’. 
 
Gemeten voor en na de 
(10 weken) interventie. 

Toename fruitconsumptie (ns) en 
groenteconsumptie (p<,0,001), 
toename aantal dagen/week 
bewegen (P<0,001), afname aantal 
uren/dag TV (P<0,001), computer 
(0,049), videogames (p<0,043). 
Afname BMI, bloeddruk (syst/diast), 
cholesterol, LDL, HDL, 
triglyceriden, glucose (allen 
P,0,001). 

C Voedings- en 
beweeggedrag op 
basis van 
zelfrapportage. 
Relatief laag 
percentage 
deelname, hier 
mogelijk bias. 

Grontved, 2014 Prospectieve 
cohort studie 

Cohort uit ’97-’98 
(n=429, toen 15 jaar) 
en cohort uit ’03-’04 
(n=444, toen 15 jaar). 
N=435 met complete 
data. 
 

Geen Nvt Lengte, gewicht, 
middelomtrek, 
bloeddruk. Nuchter 
glucose, insuline, HDL 
cholesterol, triglyceride. 
Continue z-score 
berekend voor 

Aantal uren TV kijken T0 is 
gecorreleerd met glucose, insuline, 
metabool syndroom z-score, 
frisdrank gebruik, eten groente en 
fruit (p<0,05). Totaal aantal uren 
schermtijd nam toe van T0 naar T1. 
In multivariabele-aangepaste 

C Voedingsgedrag en 
schermtijd op basis 
van zelfrapportage. 
Mogelijke bias: 
Groep lost-to-FU of 
met missing data: 
meer tijd TV, 



 (Deense deelnemers 
European Youth Heart 
Study) 

metabool syndroom. 
 
Tijd TV & computer bij 
start en FU (uren/dag). 
 
Follow-up duur 6 of 12 
jaar (’09-’10). 

analyse was totale schermtijd 
geassocieerd met BMI, 
middelomtrek, triglyceride en 
metabool syndroom z-score. Geen 
associatie uitkomstmaten met 
computergebruik T0. Toename 
computergebruik T0-T1 
geassocieerd met hogere BMI en 
insuline. 

hogere bloeddruk 
en glucose, meer 
frisdrank gebruik, 
meer ouders met 
lage opleiding.  

Juhola, 2013 Prospectieve 
cohort studie 

Cohorten uit 4 studies: 
Muscatine studie 
(USA): n=721. 
Bogalusa Heart studie 
(USA): n=586 
Cardiovascular Risks in 
Young Finns studie 
(Finland): n=2223 
Childhood determinants 
of adult Health studie 
(Australië): n=680 
Totaal n=4210 
 

Geen. Nvt Bloeddruk als kind 
(verhoogd als 
systolische of 
diastolische druk 
≥P90). Bloeddruk als 
volwassene (verhoogd 
als systolische druk 
≥120mmHg of 
diastolische druk 
BP≥80mmHg, of bij 
zelfrapportage gebruik 
antihypertensiva).  
 
Carotis intima-media 
thickness (cIMT) 
 
Mean follow-up: 23 
jaar. 
 

Significante tracking tussen 
bloeddruk als kind en volwassene. 
 
Personen met hoge bloeddruk als 
kind en normale bloeddruk als 
volwassenen hadden geen 
significant verhoogd risico op 
toegenomen cIMT (RR=1.24, 
95%CI=0.92-1.67) vergeleken met 
personen die altijd een normale 
bloeddruk hadden. 
Volwassenen met een verhoogde 
bloeddruk, ongeacht de bloeddruk 
als kind, hadden een significant 
verhoogd risico op toegenomen 
cIMT met relatief risico van 1.82 
(95%CI=1.47-2.38) voor degenen 
met aanhoudende hoge bloeddruk 
en 1.57 (95%CI=1.22-2.02) voor 
degenen met alleen verhoogde 
bloeddruk als volwassene. 

C cIMT als indirecte 
maat voor HVZ.  

Raitakari, 2003 Prospectieve 
cohort studie 
 
Cardiovascular 
Risks in Young 
Finns studie 

2229 blanke Finse 
personen 
(oorspronkelijk 3-18 
jaar, bij FU 24-39 jaar) 
Oorspronkelijk 4320 
personen, 34% loss to 
FU. 

Geen nvt Associatie tussen 
cardiovasculaire 
risicofactoren (LDL, 
HDL, triglyceriden, 
systolische en 
diastolische bloeddruk, 
BMI, roken) gemeten 
als kind/volwassene en 
carotis IMT gemeten op 
volwassen leeftijd.  
 
Personen zijn 
oorspronkelijk in 1980 
onderzocht, duur FU: 
21 jaar 

Groep lost to FU: meer mannen, 
geen verschil in 
LDL/HDL/bloeddruk/BMI/ roken. 
In multivariate analyse 
(gecorrigeerd voor leeftijd en 
geslacht) bleek IMT geassocieerd 
met volgende risicofactoren als 
kind: LDL, systolische bloeddruk, 
BMI, roken. Tevens met volgende 
risicofactoren als volwassene: 
systolische bloeddruk, BMI, roken. 
Een aantal risicofactoren bij 12- tot 
18-jarige adolescenten waren direct 
geassocieerd met cIMT bij jong 
volwassenen van 33-39 jaar 
(P<,001 voor mannen en vrouwen): 
LDL, systolische bloeddruk, BMI en 
roken. Deze factoren bleven 

C cIMT als indirecte 
maat voor HVZ. 



significant na correctie voor huidige 
risico factoren. De risicofactoren 
gemeten op 3 tot 9-jarige leeftijd 
vertoonden een zwakke directe 
relatie met cIMT bij jong 
volwassenen van 24 tot 30 jaar bij 
mannen (P =.02) maar niet bij 
vrouwen (P =.63). 

Willis, 2012 Systematische 
review 

31651 deelnemers 18-
65 jaar oud, 
voornamelijk primary-
care setting (eerstelijn).  
Deelnemers met 
verhoogd risico op HVZ 
zijn geselecteerd met 
een gevalideerde 
risicoscore. 
Deelnemers uit 
Scandinavië, Noord-
Amerika en United 
Kingdom.  
16 artikelen over 5 
studies 

Multifactoriële 
leefstijl 
interventies. 

 Verandering in 
risicoscore, HVZ, 
mortaliteit (alle 
oorzaken). 
 
Mean FU 3 jaar, range 
1-7 jaar. 

Het bewijs voor het gebruik van 
risicoscores gevolgd door 
multifactoriële interventies gericht 
op de afname van het risico op HVZ 
is niet sterk genoeg om een 
definitieve conclusie te trekken. 
Er lijkt een verband te zijn tussen 
de intensiteit en het effect van een 
interventie, met een grotere afname 
in risico op HVZ bij meer intensieve 
interventies. 

A1  

Ebrahim 2011 Systematische 
review 

163.471 deelnemers 
aan 55 trials 
(volwassenen). 

Counseling of 
voorlichting 

Gewone zorg Mortaliteit (totaal en 
CHD), aantal gevallen 
van CVD, 
cardiovasculaire 
risicofactoren. 
 
FU 6 maanden tot 12 
jaar (mediaan 12 mnd) 

Interventies met counseling en 
voorlichting gericht op 
gedragsverandering geven geen 
vermindering van totale of CHD 
mortaliteit of klinische 
gebeurtenissen in de algemene 
bevolking. Deze interventies 
kunnen effectief zijn in het 
verminderen van de mortaliteit in 
hoog-risico groepen (hypertensie 
en diabetes) populaties.  
 
Afname in cardiovasculaire 
risicofactoren waren bescheiden, 
maar vanwege duidelijke 
onverklaarbare heterogeniteit 
tussen de studies, is de validiteit 
van de gepoolde schattingen 
dubieus. Het resultaat van de 
review suggereert dat 
gezondheidsbevorderende 
interventies beperkt nut hebben in 
de algemene populatie. 

A1  
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Tabel Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies 

 Interventie Diagnostisch accuratesse onderzoek 

 

Schade/bijwerkingen*, etiologie, prognose 

A1 Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau 

A2 Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend 

klinisch onderzoek van goede kwaliteit van 

voldoende omvang 

Onderzoek ten opzichte van een 

referentietest (een 

‘gouden standaard’) met tevoren 

gedefinieerde afkapwaarden en 

onafhankelijke beoordeling van de resultaten 

van test en gouden standaard, betreffende 

een voldoende grote serie van 

opeenvolgende patiënten die allen de index- 

en referentietest hebben gehad 

Prospectief cohort onderzoek van voldoende 

omvang en follow-up, waarbij adequaat 

gecontroleerd is voor 

‘confounding’ en selectieve follow-up 

voldoende is uitgesloten. 

B Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle 

kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder 

valt ook patiënt-controle onderzoek, cohort-

onderzoek). 

Onderzoek ten opzichte van een 

referentietest, maar niet met alle kenmerken 

die onder A2 zijn genoemd 

 

Prospectief cohort onderzoek, maar niet met 

alle kenmerken als genoemd onder A2 of 

retrospectief cohort onderzoek of patiënt-

controle onderzoek. 

C Niet-vergelijkend onderzoek 

D Mening van deskundigen 

* Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials niet mogelijk zijn. Zijn die wel mogelijk 
dan geldt de classificatie voor interventies. 
 

Niveau van conclusie: 

 Conclusie gebaseerd op  

1 Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2  

2 1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B  

3 1 onderzoek van niveau B of C  

4 Mening van deskundigen  

 

 



Vraag 3: Hoe kunnen JGZ-professionals, voor verschillende leeftijden, verworven hartafwijkingen signaleren? 
 
 
 

Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en) en 
duur van follow-up 

Resultaten Bewijsniveau  Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
mprecision?) 

Anderson 
2014 a 

Prospectieve 
cohort studie 

659 adolescenten. 
Exclusiecriterium: 
bekende structurele of 
ECG afwijking. 
Leeftijd: mean15,4 jaar 
(14-18, SD 1,2 jaar), 
64% man, 93% blank. 

Vragenlijst 
(demografische 
gegevens, medische 
en familie anamnese. 
Beperkt lich. 
Onderzoek. ECG. 
Beperkte echo hart. 

Geen. Prim: Identificatie van 
cardiale afwijkingen met 
verhoogd risico op 
plotse dood. 
Sec: kosten screening. 
 

Bij 5 deelnemers (0,7%) 
cardiale afwijkingen met 
verhoogd risico op plotse dood 
gevonden: 1x Brugada 
syndroom, 2x (zussen) 
congenitaal lang QT-
syndroom, 1x verwijde aorta 
‘root’ , 1x gedilateerde 
cardiomyopathie. Twee van 
deze 5 deelnemers hadden 
bijzonderheid op vragenlijst of 
lich. ondz. 
79 deelnemers (12%) met 
afwijkend ECG. 16 deelnemers 
(2%) met afwijkende echo. 16 
deelnemers zijn obv echo door 
cardioloog vervolgd. 
Obv vragenlijst, lich. ondz. en 
ECG zouden 90 deelnemrs 
(13.7% zijn verwezen. 
Combinatie met echo  
verlaagde aantal verwijzingen 
naar 52 (8%), p<0,001. 
Kosten per gescreende 
deelnemer: $66, kosten per 
gevonden deelnemer met 
cardiale afwijkingen met 
verhoogd risico op plotse 
dood: $8800. 
De auteurs concluderen dat 
lichamelijk onderzoek alleen 
niet effectief is voor het 
opsporen van adolescenten 
met een verhoogd risico op 
plotse dood. 

C Voornamelijk 
blanke populatie, 
werving op 
vrijwillige basis 
dus mogelijk 
bias.  



Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en) en 
duur van follow-up 

Resultaten Bewijsniveau  Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
mprecision?) 

Anderson 
2014 b 

Economisch 
model 

Fictief cohort gezonde 
12 jarigen, follow-up 70 
jaar 

Screening op 
hypertrofische 
cardiomyopathie 
(HCM) en lang QT-
syndroom (LQTS) met 
behulp van anamnese, 
lichamelijk onderzoek 
en ECG 

Screening op 
hypertrofische 
cardiomyopathie 
(HCM) en lang QT-
syndroom (LQTS) 
met behulp van 
anamnese en 
lichamelijk 
onderzoek. 

Kosteneffectiviteit van 
screening en factoren 
die deze 
kosteneffectiviteit 
beïnvloeden. 

De toegenomen (incrementele) 
kosten effectiviteit na 
toevoeging van ECG aan 
anamnese en lichamelijk 
onderzoek was 
$41.400/gewonnen levensjaar. 
De uitkomst was vooral 
gevoelig voor verandering op 
basis van  aannames over het 
effect van het opsporen en 
behandelen van personen met 
HCM. 
De uitkomst was niet gevoelig 
voor verandering op basis van 
kosten en test-karakteristieken 
van ECG of van LQTS-
parameters. 

C  

Ostman-
Smith 
2013 

Review (wrsch. 
niet 
systematisch) 

   - Risico op plotse (hart) 
dood voor patiënten 
met hypertrofische 
cardiomyopathie 
(HCM) 

- Zijn criteria voor 
plaatsen defibrillator 
voor volwassenen van 
toepassing op 
kinderen (niet in deze 
tabel opgenomen) 

- Verschil in aanpak 
Europa-USA 
beschrijven (niet in 
deze tabel 
opgenomen)  

Het risico op plotse (hart)dood 
bij HCM is niet constant 
gedurende de kinderjaren. Het 
risico is significant hoger 
gedurende de prepuberteit en 
de puberteit groeispurt (8-16 
jaar oud), vergeleken met jong 
volwassenen. Risico is 7,2% 
van 9-13,9 jaar, en daalt naar 
1,7% na de leeftijd van 16 jaar. 
Kinderen met een ouder met 
HCM moeten voor de leeftijd 
van 6 jaar worden gescreend.  

D  

Corrado 
2011 

Narratief review Jonge competitieve 
sporters 

Pre-participatie 
screening ter verlaging 
van het 
cardiovasculaire risico 
(=het voorkomen van 
plotse hartdood). 
Screening bestaat uit 
anamnese, lichamelijk 
onderzoek en ECG. 

Nvt Nvt Auteurs concluderen op basis 
van literatuur en Italiaanse 
ervaring dat screenen een 
effectieve strategie is ter 
preventie van plotse hartdood 
bij jonge competitieve sporters. 

D  



Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en) en 
duur van follow-up 

Resultaten Bewijsniveau  Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
mprecision?) 

Heuclin 
2009 

Prospectieve 
multicenter 
cohortstudie.  
 
 

Jeugdigen < 18 jaar, 
opgenomen i.v.m. 
langer bestaande 
onverklaarde koorts of 
verdenking ziekte van 
Kawasaki. 
Inclusieperiode 1 jaar. 
18 ziekenhuizen in 
Noord Frankrijk, 
populatie 1 miljoen 
jeugdigen < 18 jaar. 

nvt nvt Diagnose op basis van 
criteria American Heart 
Association (2004). 

Incidentie ziekte van Kawasaki 
9/100.000 kinderen < 5 jaar. 
Voor incomplete vormen van 
Kawasaki zijn de criteria van 
AHA behulpzaam: door 
toevoeging van 
bloedonderzoek en echo hart 
wordt diagnose vaker gesteld. 

C  

Kane 2013 Cross-
sectionele 
studie. 

2004 leerlingen 5-18 
jaar oud in Dakar, 
Senegal. Verdeeld in 
twee groepen: groep 
1: 5-15 jaar (n=1116), 
groep 2: 16-18 jaar 
(n=888). 

Lichamelijk 
onderzoek en echo 
hart mbv draagbaar 
echo-apparaat 

Nvt Aantal jeugdigen met 
reumatische 
hartafwijkingen. 

24 jeugdigen hadden een 
mogelijk pathologische 
hartruis. Bij echo 3/24 
aangeboren hartafwijking, 3/24 
met reumatische 
hartafwijkingen. Overige 18 
geen afwijkingen op echo. 
Groep 1: 6/1116 en groep 2: 
9/888 met reumatische 
hartafwijkingen. Prevalentie 
resp 5,4/1000 en 10,1/1000. In 
groep 2 vaker ernstiger 
afwijkingen. 

C Kleine aantallen, 
setting niet 
vergelijkbaar met 
Nederland. 



Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en) en 
duur van follow-up 

Resultaten Bewijsniveau  Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
mprecision?) 

Movahed 
2010 

(retrospectieve) 
cohortstudie 

2066 jongeren 13-19 
jaar, gescreend tussen 
2001-2009. 
Onderverdeeld in 
groep 13-15 jaar en 
16-19 jaar. 
Vrijwillige screening, 
opkomst n.a.v 
advertenties. 
USA 

Screening op 
hartafwijkingen ter 
preventie van plotse 
hartdood. Screening 
door middel van 
anamnese, lichamelijk 
onderzoek, ECG en 
echo hart. 

nvt Aantal jongeren met 
verdenking op 
hypertrofische 
cardiomyopathie 
(HCM), gedefinieerd als 
linker ventrikel wand 
dikte ≥ 15 mm. 

14/2066 jongeren (0,7%) met 
verdenking op HCM, na 
exclusie van jongeren met 
hypertensie: 8/1457 (0,5%). 
Geen verschil prevalentie op 
basis van geslacht of leeftijd. 
Bij 551 jongeren was afkomst 
bekend. Afrikaans 
Amerikaanse jongeren hadden 
vaker verdenking op HCM 
vergeleken met jongeren van 
andere afkomst: 6% (3/50) 
versus 0,8% (4/501), OR 7,93, 
p=0,002.Na multivariate 
correctie voor leeftijd, geslacht, 
BMI en hypertensie bleef 
Afrikaans Amerikaanse 
afkomst een hogere kans op 
verdenking HCM geven (OR 
4,89, p=0,02). 

C 
 

Kleine aantallen 
met bekende 
afkomst. 
Werving door 
middel van 
advertentie: bias 
in populatie 
mogelijk. 
Hypertensie 
vastgesteld 
o.b.v. eenmalige 
meting. 
Studie gaat uit 
van verdenking 
op HCM, niet 
bevestigd door 
verder 
diagnostisch 
onderzoek.  
Bewijsniveau 
evt. af te 
waarderen i.v.m. 
matige kwaliteit 
studie. 

Tsuji 2007 Case-controle 
studie 

9965 eerstejaars 
studenten aan 
universiteit Tokyo, 
2001-2003. 
Gemiddelde leeftijd 
18,4 ± 1,5 jaar.  
Door middel van 
voorlichting en 
vragenlijst vastgesteld 
welke studenten in 
verleden Kawasaki 
hebben gehad: n=57. 
Contolegroep: 57 
studenten zonder 
Kawasaki in 
voorgeschiedenis 

ECG (rust en 
inspanning) en echo 
hart. 
 

nvt Prevalentie Kawasaki. 
Cardiale afwijkingen 
met verhoogd risico op 
plotse hartdood. 
 

Prevalentie Kawasaki: 0,57%, 
hoger bij mannen (0,63%) dan 
bij vrouwen (0,32%, p<0,05). 
Bij ECG en echo hart geen 
verschil tussen beide groepen 
in gevonden afwijkingen. 

B  Bewijsniveau 
evt. af te 
waarderen i.v.m. 
kleine aantallen 
en risico op 
recall bias. 



Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en) en 
duur van follow-up 

Resultaten Bewijsniveau  Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
mprecision?) 

Wren 2009 Narratief review Nvt    Beschrijving meest 
voorkomende oorzaken van 
plotse hartdood bij jeugdigen: 
hypertrofische 
cardiomyopathie, aritmogene 
rechter ventrikel 
cardiomyopathie, afwijkende 
origine coronair arteriën, 
syndroom van Marfan, lang 
QT-syndroom, Brugada 
syndroom, Wolff-Parkinson-
White syndroom. 
Screening op deze 
aandoeningen lijkt niet 
wenselijk, gezien 
onduidelijkheid over juiste 
leeftijd/frequentie, lage 
opbrengst anamnese en 
lichamelijk onderzoek. ECG 
niet voor alle aandoeningen 
geschikt. 

D  

Wilson 
2008 

Cohortstudie 1074 sporters, 
gemiddelde leeftijd 
15,8 (SD 0,7) jaar, 
range 10 tot 27 jaar. 
1646 lichamelijk 
actieve schoolkinderen 
gemiddelde leeftijd 
16,1 (SD 2,1) jaar, 
range 14 tot 20 jaar. 
Londen, Verenigd 
Koninkrijk. 

Anamnese, 
familieanamnese, 
lichamelijk onderzoek 
en ECG. 

Nvt Aanwezigheid van 
aandoeningen die 
kunnen leiden tot plotse 
hartdood 

In 4% van jeugdigen was 
verder onderzoek nodig i.v.m. 
afwijkend ECG of antwoorden 
vragenlijst. 
Sporters hadden vaker 
afwijkingen op ECG (2,3% vs 
0,9%). Prevalentie 
hartafwijkingen bij sporters 
0,5%, bij schoolkinderen 0,2%. 
In totaal 9 kinderen (0,7%) met 
hartafwijking. Geen van deze 
kinderen had symptomen of 
een positieve 
familieanamnese. Auteurs 
beschrijven geen resultaten 
lichamelijk onderzoek. 
Auteurs concluderen dat 
anamnese en 
familieanamnese niet 
voldoende zijn om jeugdigen 
op te sporen met 
aandoeningen die kunnen 
leiden tot plotse hartdood.  

C  
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Tabel Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies 
 Interventie Diagnostisch accuratesse onderzoek 

 

Schade/bijwerkingen*, etiologie, prognose 

A1 Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau 

A2 Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend 

klinisch onderzoek van goede kwaliteit van 

voldoende omvang 

Onderzoek ten opzichte van een referentietest 

(een 

‘gouden standaard’) met tevoren 

gedefinieerde afkapwaarden en 

onafhankelijke beoordeling van de resultaten 

van test en gouden standaard, betreffende 

een voldoende grote serie van opeenvolgende 

patiënten die allen de index- en referentietest 

hebben gehad 

Prospectief cohort onderzoek van voldoende 

omvang en follow-up, waarbij adequaat 

gecontroleerd is voor 

‘confounding’ en selectieve follow-up 

voldoende is uitgesloten. 

B Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle 

kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder 

valt ook patiënt-controle onderzoek, cohort-

onderzoek). 

Onderzoek ten opzichte van een 

referentietest, maar niet met alle kenmerken 

die onder A2 zijn genoemd 

 

Prospectief cohort onderzoek, maar niet met 

alle kenmerken als genoemd onder A2 of 

retrospectief cohort onderzoek of patiënt-

controle onderzoek. 

C Niet-vergelijkend onderzoek 



D Mening van deskundigen 

* Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials niet mogelijk zijn. Zijn die wel 
mogelijk dan geldt de classificatie voor interventies. 
 
Niveau van conclusie: 
 Conclusie gebaseerd op  

1 Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2  

2 1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B  

3 1 onderzoek van niveau B of C  

4 Mening van deskundigen  

 
 



Vraag 4: Wat zijn hartritmestoornissen, wat zijn oorzaken hiervan en hoe kunnen JGZ-professionals deze signaleren?  
 

Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en) en 
duur van follow-up 

Resultaten Bewijs 
niveau  

Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
imprecision?) 

Anderson 2014 Prospectieve 
cohort studie 

659 
adolescenten. 
Exclusiecriteriu
m: bekende 
structurele of 
ECG afwijking. 
Leeftijd: 
mean15,4 jaar 
(14-18, SD 1,2 
jaar), 64% man, 
93% blank. 

Vragenlijst 
(demografische 
gegevens, 
medische en 
familie 
anamnese. 
Beperkt lich. 
Onderzoek. 
ECG. Beperkte 
echo hart. 

Geen. Prim: Identificatie van 
cardiale afwijkingen met 
verhoogd risico op plotse 
dood. 
Sec: kosten screening. 
 

Bij 5 deelnemers (0,7%) cardiale 
afwijkingen met verhoogd risico op plotse 
dood gevonden: 1x Brugada syndroom, 
2x (zussen) congenitaal lang QT-
syndroom, 1x verwijde aorta ‘root’ , 1x 
gedilateerde cardiomyopathie. Twee van 
deze 5 deelnemers hadden bijzonderheid 
op vragenlijst of lich. ondz. 
79 deelnemers (12%) met afwijkend 
ECG. 16 deelnemers (2%) met 
afwijkende echo. 16 deelnemers zijn obv 
echo door cardioloog vervolgd. 
Obv vragenlijst, lich. ondz. en ECG 
zouden 90 deelnemers (13.7% zijn 
verwezen. Combinatie met echo  
verlaagde aantal verwijzingen naar 52 
(8%), p<0,001. 
Kosten per gescreende deelnemer: $66, 
kosten per gevonden deelnemer met 
cardiale afwijkingen met verhoogd risico 
op plotse dood: $8800. 
De auteurs concluderen dat lichamelijk 
onderzoek alleen niet effectief is voor het 
opsporen van adolescenten met een 
verhoogd risico op plotse dood. 

C Voornamelijk 
blanke populatie, 
werving op 
vrijwillige basis 
dus mogelijk bias.  

Behera 2011 Expert opinion. nvt nvt nvt Review van cardiale 
aandoeningen met kans 
op plotse dood bij jonge 
sporters. 

Hypertrofische cardiomyopathie is de 
meest frequente oorzaak van plotse dood 
in jonge sporters. Afro-Amerikaanse 
mannelijke sporters hebben het hoogste 
risico op plotse dood door hypertrofische 
cardiomyopathie.  
Tweede oorzaak is afwijking in oorsprong 
coronaire arterie, waarschijnlijk leidend 
tot ischemie. 
Andere oorzaken: ruptuur aortic root, 
aorta stenose, WPW syndroom, lang QT-
syndroom, Brugada syndroom. 
Beschrijving van bevindingen bij 
anamnese en lichamelijk onderzoek 
waarbij verder onderzoek wenselijk is. 

D  



Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en) en 
duur van follow-up 

Resultaten Bewijs 
niveau  

Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
imprecision?) 

Chandra 2014 Prospectieve 
cohort studie 

7764 non-
atleten en 4081 
atleten 
(n=11845). 
Leeftijd: 19,2 ± 
6 jaar en 19,5 
±5,2 jaar.  

Screening dmv 
ECG. 

nvt Prevalentie van groep 1 
(training gerelateerde) en 
groep 2 (mogelijk 
pathologische) ECG-
patronen. ECG-patronen 
beschreven in European 
Society of Cardiology 
position paper. 

Groep 1 patronen gevonden bij 49,1% 
van non-atleten en 87,4% van atleten (p < 
0,001). Group 2 patronen gevonden bij 
21,8% van non-atleten en 33% van 
atleten (p < 0.001).  
Mannelijk geslacht en Afrikaans/afro-
caribische afkomst waren het sterkst 
geassocieerd met groep 2 patronen.  
De prevalentie van groep 2 ECG-
patronen bij zwarte atleten 57,7% versus 
28,5% bij zwarte non-atleten (p < 0.001). 
Obv criteria ESC zou 20% van individuen 
obv ECG screening verder moeten 
worden onderzocht. 

C Soort ‘open-
inloop’ 
screenings 
bijeenkomsten: 
bias? Percentage 
blanken fors 
hoger in groep 
non-atleten 
(93,8% vs 
69,1%). 

Drezner 2012 Retrospectieve 
vragenlijst  

87/146 (60%) 
ouders van 
kinderen (<5 – 
29 jaar) die 
plotse 
hartstilstand 
hebben 
meegemaakt, 
en die lid zijn 
van een 
oudervereniging 
Parent Heart 
Watch. 

Vragenlijst naar 
voorafgaande 
cardiovasculair
e symptomen, 
familieanamnes
e. 

nvt nvt Slachtoffers plotse hartstilstand waren 
voornamelijk mannelijk (69%) en blank 
(68%). 
72% had tenminste 1 symptoom voor 
hartstilstand gehad, vooral vermoeidheid 
en duizeligheid (44% en 30%). 24% had 
al een syncope of ‘seizure’ gehad. In 27% 
was er een familielid voor leeftijd van 50 
jaar aan HVZ overleden. 

C Vragenlijst onder 
leden van een 
oudergroep: kans 
op bias. Door 
retrospectieve 
vragenlijst kans 
op recall en 
reporting bias.  



Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en) en 
duur van follow-up 

Resultaten Bewijs 
niveau  

Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
imprecision?) 

Leslie 2012 Kosteneffectiviteit 
analyse 

Simulatiemodel 
gebaseerd op 
prevalentie, 
sensitiviteit en 
specificiteit, en 
behandelalgorit
me. 

Screening op 
hereditaire 
cardiomyopathi
e, WPW-
syndroom en 
lang QT 
syndroom, 
d.m.v. 
anamnese, 
lichamelijk 
onderzoek en 
ECG; in 2 risico 
groepen: 8 jaar 
met ADHD 
waar medicatie 
wordt 
overwogen en 
14 jaar die 
sporten. 

nvt Kosten en verloren 
levensjaren door ziekte 
specifieke mortaliteit. 

Het screenen op alle drie de 
aandoeningen zou het risico op plotse 
hartdood doen afnemen met 3,6 tot 
7.5x10

-5
, met verwachte toename 

levensverwachting van 0,8-1,6 dagen per 
gescreend individu. 
De kosteneffectiviteit voor screenen op 
leeftijd 14 jaar ($91,000 per gewonnen 
levensjaar) is gunstiger dan voor 
screenen op leeftijd 8 jaar ($204,000 per 
gewonnen levensjaar). 
De volgende factoren hadden het 
grootste effect op kosteneffectiviteit: 
geschatte ziekte prevalentie, baseline 
mortaliteit, en het relatieve risico van 
mortaliteit als gevolg van medicatie 
gebruik en sport deelname. 

C  

Maron 2014 Systematische 
review en Scientific 
Statement AHA en 
ACC 

Gehele 
populatie US 
12-25 jaar oud 

Screenen op 
HVZ met 
behulp van 
ECG’s.  

nvt Wisselend 
 

Aanbevelingen: 
- Het wordt aanbevolen dat de AHA 14-
punts screening richtlijn en die van 
andere organisaties, zoals de 
Preparticipation Physical Evaluation, door 
onderzoekers worden gebruikt als 
onderdeel van een uitgebreide anamnese 
en lichamelijk onderzoek om 
genetische/aangeboren en andere 
cardiovasculaire afwijkingen op te sporen 
(klasse I, bewijsniveau C). 
- Het wordt aanbevolen dat 
standaardisatie wordt nagestreefd van de 
vragenlijstformulieren gebruikt door 
onderzoekers van atleten in de Verenigde 
Staten (Klasse I, bewijsniveau C). 
- Screening met 12-lead ECG (of 
echocardiogram) in combinatie met een 
uitgebreide anamnese en lichamelijk 
onderzoek kan worden overwogen om 
genetische/aangeboren en andere 
cardiovasculaire abnormaliteiten op te 
sporen in relatief kleine cohorten van 
jonge gezonde mensen van 12 tot 25 
jaar, niet noodzakelijkerwijs beperkt tot 

C? De conclusies 
wekken de indruk 
van 
systematische 
beoordeling 
literatuur. Echter 
geen informatie 
te vinden (zoals 
tabellen) over 
gebruikte 
zoektermen en 
kwaliteit gebruikte 
literatuur. 



Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en) en 
duur van follow-up 

Resultaten Bewijs 
niveau  

Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
imprecision?) 

atleten, op voorwaarde dat nauwe 
betrokkenheid van de arts en voldoende 
kwaliteitscontrole kan worden bereikt. Als 
dergelijke initiatieven worden 
ondernomen, moeten de bekende en 
verwachte beperkingen van het 12-lead 
ECG als een screeningtest worden 
erkend, met inbegrip van de verwachte 
frequentie van vals-positieve en vals-
negatieve testresultaten, alsmede de 
kosten van deze initiatieven (klasse IIb, 
bewijsniveau C). 
- Screening met 12-lead ECG (of 
echocardiogram) in universele screening 
van algemene populaties van jonge 
gezonde mensen 12 tot 25 jaar gericht op 
het identificeren van genetische/ 
aangeboren en andere cardiovasculaire 
afwijkingen is niet aanbevolen voor zowel 
sporters als niet-sporters (Klasse III, geen 
bewijs van voordeel; bewijsniveau C). 
- Universele cardiovasculaire screening 
van algemene populaties van jonge 
gezonde mensen 12 tot 25 jaar met 
alleen anamnese en lichamelijk 
onderzoek wordt niet aanbevolen (Klasse 
III, geen bewijs van voordeel; 
bewijsniveau C). 



Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en) en 
duur van follow-up 

Resultaten Bewijs 
niveau  

Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
imprecision?) 

Ng 2012 Prevalentie studie 18476 
dienstplichtige 
mannen, 16-27 
jaar, Singapore 

ECG als 
onderdeel van 
verplichte 
medische 
keuring 

Nvt Aanwezigheid van ECG 
afwijkingen volgens van 
te voren vastgestelde 
criteria.  
Groep A: afwijkingen 
passend bij 
hypertrofische 
cardiomyopathie. 
Groep B: andere 
afwijkingen (zoals 
Brugada, WPW, lang QT-
interval). 

Varianten als 
incompleet rechter 
bundeltakblok, sinus 
bradycardie, sinus 
arrhythmie, en 
eerstegraads 
atrioventriculair (AV) 
blok werden beschouwd 
als niet afwijkend. 

7% (1285) had afwijkingen op ECG.  
19 (0,10%) had een Brugada 
patroon, 25 (0,14%) had een WPW 
patroon, en 31 (0,17%) had een lang QT 
interval op het ECG. 
Op transthoracale echo werd bij 90/1203 
personen (7,5%) een afwijking gevonden. 
De prevalentie van ECG afwijkingen was 
hoger in Chinezen dan in Zuid-Aziaten: 
7,2 vs. 5,7%, P = 0,003. 

 

C - Burgers met 
ernstige 
psychische of 
lichamelijke 
beperking zijn 
tevoren 
geëxcludeerd. 
- Degenen met 
‘normaal’ ECG 
niet verder 
onderzocht. Vals-
negatieven dus 
niet bekend. 
 

Ostman-Smith 
2013 

Review (wrsch. niet 
systematisch) 

   - Risico op plotse (hart) 
dood voor patiënten met 
hypertrofische 
cardiomyopathie (HCM) 

- Zijn criteria voor 
plaatsen defibrillator 
voor volwassenen van 
toepassing op kinderen 
(niet in deze tabel 
opgenomen) 

- Verschil in aanpak 
Europa-USA beschrijven 
(niet in deze tabel 
opgenomen)  

Het risico op plotse (hart)dood bij HCM is 
niet constant gedurende de kinderjaren. 
Het risico is significant hoger gedurende 
de prepuberteit en de puberteit groeispurt 
(8-16 jaar oud), vergeleken met jong 
volwassenen. Risico is 7,2% van 9-13,9 
jaar, en daalt naar 1,7% na de leeftijd van 
16 jaar. 
Kinderen met een ouder met HCM 
moeten voor de leeftijd van 6 jaar worden 
gescreend.  

D  



Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en) en 
duur van follow-up 

Resultaten Bewijs 
niveau  

Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
imprecision?) 

Perry 2012 Retrospectieve 
dataanalyse 

1997 patiënten 
kindercardiolog
ische praktijk 
met klacht ‘pijn 
op de borst’. 
12,7±3,9 jaar, 
Atlanta USA. 

Anamnese, 
familieanamne
se, lichamelijk 
onderzoek en 
ECG 

nvt Indicatoren voor cardiale 
pathologie. 
 

Bij univariate analyse bleken 16 vragen 
een significant verband te hebben met 
het al dan niet bestaan van cardiale 
pathologie.  
Bij multivariate analyse werden 15 
voorspellers van cardiale pathologie 
gevonden. De sterkste voorspellers 
waren syncope (OR 2,93) en 
hartkloppingen (OR 3,52). Een 
voorspellend model op basis van deze 15 
voorspellers had een matige 
voorspellende waarde (AUC 0,726). 
Pijn op de borst zou een negatieve 
associatie met cardiale pathologie 
hebben volgens het model, de auteurs 
benoemen dat dit niet overeenkomt met 
de mening van clinici. 

C  

Vetter 2013 Review (wrsch. niet 
systematisch) 

Gericht op 
situatie in USA. 

Screening op 
oorzaken van 
plotse 
hartdood. 

Nvt Meerwaarde ECG bij 
screenen ter preventie 
van (oorzaken van) plotse 
hartdood. 

Het toevoegen van ECG aan anamnese 
en lichamelijk onderzoek levert hogere 
sensitiviteit. 
De testkarakteristieken (aantal vals 
positieven) van ECG kunnen worden 
verbeterd door referentiewaarden volgens 
leeftijd, geslacht, ras en etniciteit vast te 
stellen. 
In de USA bestaat al een infrastructuur 
voor screening voorafgaand aan 
deelname aan sport. Het toevoegen van 
een ECG aan deze screening is om deze 
reden haalbaar. 
Het 1 of 2 maal screenen in de 
leeftijdscategorie van 10-19 jaar, wanneer 
de risico’s voor plotse hartdood het 
hoogst zijn, is mogelijk kosteneffectief in 
de USA. 
Er bestaan kennislacunes op het gebied 
van de incidentie van plotse hartdood, het 
effect van screening op deze incidentie, 
prevalentie van oorzaken voor plotse 
hartdood, timing en frequentie van 
screening, en het natuurlijk beloop van de 
aandoeningen die met screening worden 
ontdekt. 

D  



Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en) en 
duur van follow-up 

Resultaten Bewijs 
niveau  

Opm. 
(aanwijzingen 
indirectness/ 
imprecision?) 

Vetter 2011 Cohortstudie 400 gezonde 5-
19-jarigen in 
Philadelphia, 
USA. 

Screening op 
aandoeningen 
die plotse 
hartdood 
kunnen 
veroorzaken. 

Nvt Haalbaarheid van 
toevoegen ECG aan 
anamnese en lichamelijk 
onderzoek. 
Vergelijken van 
opbrengst van anamnese 
en lichamelijk onderzoek, 
ECG en echo hart. 

Bij 23 jeugdigen (5,8%) werd een niet 
eerder gediagnosticeerde hartafwijking 
gevonden, daarnaast hadden 20 
jeugdigen (5%) hypertensie. ECG-
afwijkingen passend bij ernstige 
hartafwijkingen bij 7 jeugdigen (1,8%). 
Mogelijk ernstige hartafwijkingen werden 
bij 10 jeugdigen (2,5%) gevonden, 7 op 
basis van ECG en 3 op basis van echo 
hart. Slechts 1 van de 10 had 
symptomen, geen had een positieve 
familieanamnese. 

C  

Wilson 2008 Cohortstudie 1074 sporters, 
gemiddelde 
leeftijd 15,8 (SD 
0,7) jaar, range 
10 tot 27 jaar. 
1646 lichamelijk 
actieve 
schoolkinderen 
gemiddelde 
leeftijd 16,1 (SD 
2,1) jaar, range 
14 tot 20 jaar. 
Londen, 
Verenigd 
Koninkrijk. 

Anamnese, 
familieanamnes
e, lichamelijk 
onderzoek en 
ECG. 

Nvt Aanwezigheid van 
aandoeningen die kunnen 
leiden tot plotse hartdood 

In 4% van jeugdigen was verder 
onderzoek nodig i.v.m. afwijkend ECG of 
antwoorden vragenlijst. 
Sporters hadden vaker afwijkingen op 
ECG (2,3% vs 0,9%). Prevalentie 
hartafwijkingen bij sporters 0,5%, bij 
schoolkinderen 0,2%. In totaal 9 kinderen 
(0,7%) met hartafwijking. Geen van deze 
kinderen had symptomen of een positieve 
familieanamnese. Auteurs beschrijven 
geen resultaten lichamelijk onderzoek. 
Auteurs concluderen dat anamnese en 
familieanamnese niet voldoende zijn om 
jeugdigen op te sporen met 
aandoeningen die kunnen leiden tot 
plotse hartdood.  

C  
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Tabel Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies 
 Interventie Diagnostisch accuratesse onderzoek 

 

Schade/bijwerkingen*, etiologie, prognose 

A1 Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau 

A2 Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend 

klinisch onderzoek van goede kwaliteit van 

voldoende omvang 

Onderzoek ten opzichte van een referentietest 

(een 

‘gouden standaard’) met tevoren 

gedefinieerde afkapwaarden en 

onafhankelijke beoordeling van de resultaten 

van test en gouden standaard, betreffende 

een voldoende grote serie van opeenvolgende 

patiënten die allen de index- en referentietest 

hebben gehad 

Prospectief cohort onderzoek van voldoende 

omvang en follow-up, waarbij adequaat 

gecontroleerd is voor 

‘confounding’ en selectieve follow-up 

voldoende is uitgesloten. 

B Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle 

kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder 

valt ook patiënt-controle onderzoek, cohort-

onderzoek). 

Onderzoek ten opzichte van een 

referentietest, maar niet met alle kenmerken 

die onder A2 zijn genoemd 

 

Prospectief cohort onderzoek, maar niet met 

alle kenmerken als genoemd onder A2 of 

retrospectief cohort onderzoek of patiënt-

controle onderzoek. 

C Niet-vergelijkend onderzoek 

D Mening van deskundigen 

* Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials niet mogelijk zijn. Zijn die wel 
mogelijk dan geldt de classificatie voor interventies. 
 
Niveau van conclusie: 
 Conclusie gebaseerd op  

1 Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2  

2 1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B  

3 1 onderzoek van niveau B of C  

4 Mening van deskundigen  

 
 



Evidence tabel uitgangsvraag 7: coarctatio aortae 
 

 
Referentie  Type studie Populatie Interventie Controle Uitkomstma(a)t(en) en 

duur van follow-up 
Resultaten Bewijs 

niveau  
Opm. (aanwijzingen 
indirectness/ imprecision?) 

Liberman 2014 Een retrospectief 
cohort onderzoek 
 naar CCHD 
(kritische 
aangeboren 
hartafwijkingen) 
cases in een 
cohort 
levendgeboren 
kinderen in 
Massachusetts. 
 

 

Onder 460 467 
levendgeborenen 
in Massachusetts 
tussen 2004 en 
2009, werden 
916 kinderen met 
CCHD gevonden 
van wie 126  
(13.8%) met een 
vertraagde 
diagnose. 

Kinderen met 
CCHD opgespoord 
door middel van the 
Massachusetts 
Birth Defects 
Monitoring 
Program. 
 

nvt Congenitale 
hartafwijkingen werden 
kritisch genoemd als het 
kind geopereerd werd, of 
als interventie per 
catheter plaats had of 
palliatieve zorg of bij 
sterfte op grond van de 
afwijking binnen 12 
maanden na de geboorte. 
Het moment van 
diagnose werd 
geclassificeerd als 
prenataal, postnataal, 
voor ontslag of vertraagd. 

Prenatale CCHD diagnose 
nam toe van 44.9% in 2004 
tot 63.8% in 2009, terwijl 
vertraagde diagnose afnam 
van 17.1% tot 10.6% in 
diezelfde periode.  
Onder de hartafwijkingen 
met een vertraagde 
diagnose waren de meest 
voorkomende afwijkingen 
coarctatio aortae, 
pulmonaire klep stenose en 
de tetralogie van 
Fallot. 
Vertraagde diagnose hing 
samen met type 
geboortekliniek, meeste 
missers bij ‘tertiaire kliniek’ 

C In Verenigde staten door 
ander systeem verschillende 
typen kliniek waar bevallingen 
worden geleid. In de zgn 
Tertiaire kliniek wordt de 
minste zorg gegeven. Het kan 
zijn dat voor de invoering van 
verplichte oximetrie (2011) 
deze niet consequent is 
uitgevoerd in die klinieken.  
 

Kenny 2011 Review, narratief Foetaal tot 
adolescentie re 
aangeboren 
hartafwijking m.n. 
coarctatio aortae; 
fysiologie, 
anatomie, 
klinische 
verschijnselen, 
interventies, 
uitkomsten. 

 nvt De aortaboog blijkt op 
verschillende manieren 
door de vernauwing 
beïnvloed te worden. 
CoAo komt met andere 
laesies van het linker hart 
voor. 
Vaatletsel van het 
arteriële stelsel voor de 
coarctatio kan al 
hypertensie geven in de 
adolescentie met risico 
op vroege ziekte en 
sterfte. 

CoAo staat op 5e plaats als 
meest voorkomende 
aangeboren hartafwijking, 
incidentie 1:2500 
Jongens: meisjes = 1,74:1 
Meestal alleen vernauwing 
v.d. aorta. Vaak met vele 
variaties. Etiologie 
speculatief/ onbekend. 
Foetale diagnose moeilijk. 
Presentatie postnataal 
hartfalen, snel interventie. 
Gevolgen re-stenosering 
aneurysma, hypertensie. 
Onbehandeld: sterfte 

D Ook na behandeling is risico 
groot op hypertensie, hiermee 
dus rekening houden. 
Medicamenteus bij 
hypertensie. 

Dawson 2013 
 

Retrospectieve 
cohortstudie 

In de staat 
Florida alle 
neonaten met 
CCHD, geboren 
in periode 1998-
2007 opgespoord 
via de Florida 
Birth Defects 
Registry 

Aandacht voor 12 
aangeboren 
hartafwijkingen, 
waarop Pols-
oximetrie focust. 
 
Analyse dmv 
Poisson op 
associaties tussen 

nvt Gemiste CCHD bij 
ontslag was 22,9%, 
afhankelijk van het type 
kliniek en het type 
aangeboren hartafwijking: 
defecten die zich niet 
(niet altijd) presenteren 
met hypoxie, o.a. CoAo. 

CCHD had een prevalentie 
van 19 op 10.000 
levendgeborenen. 
CoAo en hypoplasie vd 
aortaboog werden het 
meest gemist: 33,3% 

C Verbetering van oximetrie 
screening in de klinieken met 
de minste zorg geeft 
waarschijnlijk minder gemiste 
diagnoses  



o.m. type 
hartafwijking, type 
kliniek en late 
detectie CCHD 

Peterson 2014 cohortstudie 
 
National Birth 
Defects 
Prevention Study  
(deelname 10 
Staten, 
population-based 
case control 
studie)  

Data van populatie 
onderzoek \USA 
naar 
geboorteafwijkinge
n, NBDPS. Alle 
levendgeborenen 
tussen 1 jan1998 
tot 31 dec 2007 
klinisch 
vastgestelde cong 
hartafw (geen 
syndroom) die 
dmv pols-oximetrie 
kunnen worden 
ontdekt n=3746 

Diagnose door 
team v clinici met 
expertise 
kindercardiologie 
en klinische 
genetica 
 
Late detectie van 
cong hartafw 
gedefinieerd als 
diagnostische 
echo > 3 dagen 
postpartum 
 
Exclusie als geen 
echo is gedaan, 
autopsie < 3 
dagen.  
 
Analyse is gedaan 
van d.m.v. ECG 
gediagnosticeerde 
kinderen in eerste 
levensjaar. 

nvt Statistische analyse 
Aantallen en 
corresponderende 
95%Wald CI. 
Geschatte prevalenties 
(PR) en 
corresponderende 95% 
CI voor late ontdekking 
Poisson regressiemodel. 
Bijkomende variabelen uit 
de NBDPS studie. 
Analyse d.m.v. SAS. 

3746 / 9441 kinderen met 
niet-syndromaal 
aangeboren hartafwijking 
geïncludeerd in de analyse. 
 
Hiervan 801 CoAo, < 3dg 
ontdekt 304;  
Tussen 3 en 7 dagen 95 
kinderen en na 7 dagen 
400. 
 
29,5% vd levendgeborenen 
met cong hartafwijking 
zonder syndroom kregen 
diagnose later dan 3

e
 dag. 

Van alle gevallen van CoAo  
in 62% sprake van late 
detectie. 

C Veel additionele data uit grote 
NBDPS.   
Beperking vd studie: alleen 
diagnose door ECG, 
autopsie, catheterisatie of 
operatie. 
Informatie hierover kan 
wisselen omdat follow-up niet 
gestandaardiseerd is. Alleen 
kinderen met cong hartfaw in 
de analyse van wie moeders 
zijn geïnterviewd in NBDPS. 
Niet mogelijk te vergelijken 
met moeders/kind uit niet 
geïnterviewde groep. 
Kracht vd studie is grootte, 
klinisch vaststellen v 
diagnose. Data uit deze 
diagnoses. En data van 
interventie 

Thoele et al 
1987 

Dossieronderzoe
k   

Vraagstelling: 
Aantal kinderen 
met CoAo en 
reden van missen 
van de diagnose. 
Alle voor CoAo 
verwezen 
patiënten (n=106) 
naar 
kinderhartcentrum 
Chicago USA, 
leeftijd 0-16 jaar. 
Uitsluiten van 
additioneel 
ernstige afw 
(transpositie, 
hypoplasie li ventr) 
 
Dossier onderzoek 

Medisch dossier, 
aangevuld met 
informatie bij 
verwijzers. 
Onderzoek door 
kindercardioloog 
vóór chirurgie 
diende als 
referentie 

nvt Symptomen reden voor 
verwijzing.  
Femorales pulsatie 
aanwezig/verminderd 
Tensiemeting rechter 
arm. 

Diagnose CoAo werd in 
28% van de verwezen 
kinderen gesteld. 
Bij de kinderen met 
hartfalen (45/106) werd 
CoAo in 16% herkend, bij 
asymptomatische patiënten 
in 39%. 
Bij hartfalen sprake van 
jongere leeftijd en 
symptomen. Bij oudere 
kinderen verwezen op 
grond van souffle (69%), 
verminderde 
femoralispulsatie 43% en 
systemische hypertensie 
18%. 

C Oud onderzoek.  
Hoewel verwijzers 
kinderartsen waren was toen 
mogelijk minder aandacht 
voor tensiemeting (zeker bij 
de jongste categorie) en/of art 
femoralis. 
Uit de informatie van de 
verwijzers bleek dat 
bloeddrukmeting slecht of niet 
werd gedaan, en dat 
polsmeting soms niet werd 
gedaan. Een grote open 
ductus kan verschijnselen 
maskeren.  



jan 1980- dec 
1985 

Ward et al 1989 Patiënt dossier 
onderzoek 

5 jaars-periode,  
N= 74 
Kinderen ¸6 
maanden, 
Children’s Hospital 
Oklahoma USA.  

Review van 
verwijzers dossier 
en 
kinderziekenhuis 
(KZH)dossier: 
diagnose referral 
plus afwijkende 
polsen; diagnose 
KZH; leeftijd 
eerste 
symptomen, leeft 
KZH onderzoek; 
bloedonderzoek; 
type en leeftijd 
operatie; sterfte 

nvt Nagaan: voelen van 
polsen, inspectie (kleur, 
algeheel aspect) 
hartgeruis 

51 % vd verwezen baby’s 
‘simpele’ CoAo 
Rest complexe CoAo 
Met bijkomende 
intracardiale defecten. Helft 
vd verwijzingen op grond 
van cardiale versch, andere 
helft respiratoir, hartgeruis, 
cyanose, sepsis, failure to 
thrive. 
1 dag tot 13 mnd na 1

e
 

onderzoek chirurgie (80% < 
1 week) 
6 sterfgevallen complexe 
CoAo. 

C Ouder onderzoek. 
In 12 % geen afwijkende 
femoralispols. 

Scheppink et al 
2012 

Vragenlijst 
onderzoek 

Jeugdartsen en –
verpleegkundigen 
Icare in 2010 

Gebruik JGZ-
richtlijn 
vroegtijdige 
opsporing van 
aangeboren 
hartafwijkingen 0-
19 

nvt Respons jeugdartsen 
56% 
jeugdverpleegkundigen 
35%  
N=104 
 
Vragenlijst TNO 
implementatie en 
naleving JGZ-richtlijn. 
Met Statistical Package 
for the Social Sciences 
(SPSS) versie 18.0 
uitgewerkt 

85% werkt volgens JGZ-
richtlijn 
Jeugdartsen: 
43% vd niet volledig 
auscultatief onderzoek. 
21% palpeert bij afwijkende 
femoralispols ook 
radialispols ; 
Jeugdverpl: 
92% ontbloot bovenlijf kind 
bij HBZ. 
85% bij twijfel Jeugdarts 
mee laten kijken. 
Verwijzing werd in iets 
meer dan helft vd gevallen 
nagegaan. 

C Lage respons 
verpleegkundigen en soms 
onvolledig ingevuld, kan bias 
zijn (wel of niet tevreden over 
richtlijn); vragenlijst 
rapporteert vaak gunstiger 
dan feitelijk gedrag. 

Thangaratinam 
et al 2012 

Systematisch 
review en meta-
analyse 
 
N=13 studies  
data van 229 421 
neonaten 
 
12 cohort; 1 
case-control 
studie 

Inclusie 
asymptomatische 
open- 
ductusafhankelijke 
pasgeborenen 
gescreend dmv 
oximetrie op 
ernstige 
congenitale 
hartafwijkingen, 
die in de eerste 28 
levensdagen 
leiden tot sterfte of 
chirurgische 
interventie. 

nvt nvt Samenvattend true en 
false positive rates vlgs 
ROC model, uitgezet in 
METADAS SAS macro 
 
Co-variabelen; 
Oximetrie voet 
=postductaal bij 60%, 
rechter hand en voet bij 
de rest; 
Antenatale screening; 
zuurstofsaturatie; 
Moment van oximetrie 
screening <24 uur 
postpartum of >24 uur 

Hoge specificiteit (99.9%) 
van pols-oximetrie voor 
vinden van ernstige 
(kritische) cong hartafw, 
matig hoge specificiteit 
(76,5%). 
Vals positief laag 
0,14%(0,06-0,33) 
 
Geen aantallen gemiste 
hartafwijkingen naar type 
afwijking w.o. CoAo. wel 
dát deze gemist kan 
worden. 

C Verschillende methoden 
gebruikt om de resultaten te 
verifiëren (ECG, nagaan 
sterfteregisters, klinische 
follow-up gegevens) follow-up 
aanwezig maar niet bij alle 
onderzoeken even scherp 
omlijnd. 
De cohort studies zijn apart 
van case-control studie 
geanalyseerd. 1 cohortstudie 
zonder kinderen met cong 
hartafw is geëxcludeerd. 
ECG wel op positieve 
bevinding maar niet op 



Hieronder ook 
CoAo. 
 

 
Positief is dat door 
oximetrie ook sepsis groep 
B streptococcen of 
symptomatische pulmonale 
hypertensie kan worden 
opgespoord 

negatieve, m.a.g. kans op 
gemiste vals-negatieven. 
Moment van oximetrie is van 
invloed op specificiteit vd test 
(>24 uur hogere specificiteit). 
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Tabel Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies 

 Interventie Diagnostisch accuratesse onderzoek 
 

Schade/bijwerkingen*, etiologie, prognose 

A1 Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau 
A2 Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend 

klinisch onderzoek van goede kwaliteit van 
Onderzoek ten opzichte van een 
referentietest (een 

Prospectief cohort onderzoek van voldoende 
omvang en follow-up, waarbij adequaat 



voldoende omvang ‘gouden standaard’) met tevoren 
gedefinieerde afkapwaarden en 
onafhankelijke beoordeling van de resultaten 
van test en gouden standaard, betreffende 
een voldoende grote serie van 
opeenvolgende patiënten die allen de index- 
en referentietest hebben gehad 

gecontroleerd is voor 
‘confounding’ en selectieve follow-up 
voldoende is uitgesloten. 

B Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle 
kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder 
valt ook patiënt-controle onderzoek, cohort-
onderzoek). 

Onderzoek ten opzichte van een 
referentietest, maar niet met alle kenmerken 
die onder A2 zijn genoemd 
 

Prospectief cohort onderzoek, maar niet met 
alle kenmerken als genoemd onder A2 of 
retrospectief cohort onderzoek of patiënt-
controle onderzoek. 

C Niet-vergelijkend onderzoek 
D Mening van deskundigen 

* Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials niet mogelijk zijn. Zijn die wel mogelijk 

dan geldt de classificatie voor interventies. 
 

Niveau van conclusie: 

 Conclusie gebaseerd op  

1 Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2  
2 1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B  
3 1 onderzoek van niveau B of C  
4 Mening van deskundigen  

 

 


