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Heeft u 16 maart 2019 ook alvast gereserveerd in de agenda? Het 35e NHV congres vindt dan plaats en uiteraard is 
Itémedical er ook dit jaar weer bij. Wij hopen iedereen te zien op de hele speciale locatie! 

Newtonstraat 13, 4004 KD Tiel   0344 68 38 19   0344 66 39 30   info@itemedical.nl www.itemedical.nl 

Geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden van de Spacelabs Healthcare? Neem voor contact met ons op. Wij komen 

graag eens langs om de mogelijkheden te laten zien 

Joke Rouw is werkzaam in het Rijnstate ziekenhuis en volgt de opleiding tot hartfunctielaborant. Als uitstroomrichting heeft 

ze gekozen voor holteranalyse, wij hebben Joke gevraagd om alle NHV leden hier iets over te vertellen. 

 

“Tijdens mijn opleiding ontdekte ik dat er ook een apneu module bestaat in het holter-analyse-systeem PathfinderSL. Deze 

is, bij ons, echter niet actief. Daarom heb ik als onderwerp  “wat is de meerwaarde van de functie “apneu”  in het holter-

analyse-systeem” voor mijn afstudeerscriptie gekozen. Navraag bij andere firma’s leerde dat er nog geen holter-analyse-

systeem bestaat met deze module erin, of anders nog niet gebruikt wordt. 

Een vergelijkend onderzoek met de gemeten AHI-waarden bij een polygrafie onderzoek op de longfunctie afdeling van het 

Rijnstate ziekenhuis en de AHI-waarden gemeten bij de holter-analyse op de hartfunctie afdeling van het Rijnstate zieken-

huis heeft laten zien dat er bij 73,7% een juist positieve 

waarde is gevonden en bij 50% een foutieve waarde. Lite-

ratuuronderzoek geeft aan dat OSAS ondergediagnosti-

seerd is en ernstige hartritmestoornissen kan veroorzaken, 

met name atriumfibrilleren. Dit zal leiden tot comorbidi-

teit. De prevalentie van OSAS met AF is 21% - >80%. 

Als er op tijd een behandeling met CPAP start kunnen ern-

stige ritmestoornissen worden voorkomen. 

Hieruit blijkt dat apneu-registratie via het holter-analyse-

onderzoek zeker meerwaarde heeft. Een nadeel is dat AF 

ook een exclusiecriteria is voor het opsporen van apneu. 

Als patiënten met een positieve AHI-waarde worden door-

verwezen naar de longfunctie afdeling voor een polygrafie-

onderzoek, kan er tijdig een behandeling met CPAP wor-

den gestart. Er zal dan een afname van AF en verlaging op 

het risico van andere ritmestoornissen te zien zijn. 

Groter onderzoek en mogelijk in meerdere ziekenhuizen 

zou een betrouwbaarder resultaat opleveren.” 

 

De slaapapneu functie is een extra functionaliteit binnen PathfinderSL die onderzoek naar slaapapneu vereenvoudigd. De 

functie kan indien gewenst bij iedere PathfinderSL applicatie worden toegevoegd.  
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