Instantaneous waitinglist free revascularisation (iFR) (Instantane wachtlijstvrije
revascularisatie)
SAMENVATTING
1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelingsen/of instellingsniveau?
Kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de electieve coronaire re-vascularisatie strategie d.m.v.
verhoogde efficiëntie van hartteambesprekingen en capaciteit van de hartcatheterisatiekamer (HCK)
met daarnaast gelijkwaardige winst voor de patiënt.

2) Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie,
professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer getraind door het opzetten en uitvoeren
van het doelmatigheidsinitiatief?
Het project vereist inzicht in intra- en transmurale processen rondom verwijzingen voor electieve
coronaire revascularisatie. Het inventariseren en realiseren van de beoogde verbeterslagen vereisen
management skills, samenwerking en communicatie. De potentiële financiële en immateriële impact
bieden mogelijkheden om het maatschappelijk belang te ontwikkelen.

3) Hoe kan het doelmatigheidsinitiatief geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?
Door toewijzing van eigenaarschap aan cardiologen i.o. met een bijzondere interesse in de interventie
cardiologie en/of leiderschap.
Vakgroep:

Cardiologie

Probleemstelling:

De vergrijzing leidt tot een verdere stijging van atherosclerotische ziekten,
waaronder coronair lijden. Hierdoor stijgt de vraag naar electieve invasieve
coronair diagnostiek en behandeling en de daarmee.
Het revascularisatie beleid wordt meestal via het Hartteam besloten. Een efficiënt
proces is hierbij essentieel, m.n. gezien bovenstaande groei.

Doel van het
initiatief:

Kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het proces rondom de electieve
coronaire revascularisatie strategie

Plan van aanpak:

Een steekproefsgewijze inventarisatie van de Hartteam besprekingen t.a.v.
coronair lijden wat betreft de besluit slagvaardigheid, incl. eventueel hieruit
voortvloeiende proces vertraging.
Tijdens het eerste kwartaal van 2017 werden alle besprekingen van de eerste
week (maandag t/m vrijdag) van iedere maand geëvalueerd op: verwijzer,
wel/geen direct besluit mogelijk, aan- en afwezigheid van relevante klinische
gegevens en onderzoeken (bv. coronairangiografie, iFR metingen,
echocardiografie), noodzaak en datum evt. herbespreking, advies Hartteam.
Concrete kwantificatie van het aantal casus waarin het Hartteam een 1) definitief
vs. 2) geen definitief advies kan geven. Met de onderverdeling dat additioneel
aanvullend onderzoek (bv. FFR meting) hiervoor niet (1a) of wel (1b) noodzakelijk.
I.g.v. 2) wordt naast de gevraagde noodzakelijke aanvullende gegevens tevens uit
de herbesprekingsdatum de procesvertraging geschat.

Beoogde
resultaten:

Inzicht verkrijgen in het beloop van de Hartteam besprekingen:
a) het aantal Hartteambesprekingen waaruit geen direct advies kan
volgen en de impact hiervan,
b) de belangrijkste factoren die hiervoor verantwoordelijk zijn
Om o.b.v. hiervan aanpassingen te bedenken om de efficiëntie van de
Hartteambesprekingen te verhogen.
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Behaalde
resultaten:

In één op de vier (42/127) Hartteambesprekingen kan t.g.v. onvoldoende klinische
gegevens en/of diagnostiek geen definitief besluit genomen worden. Ontbrekend
waren echocardiogram (n=19), klinische gegevens (n=9), FFR meting (n=7) en
ischemie detectie (n=7). De gemiddelde vertraging bedroeg 15 dagen tot
herbespreking, met een gemiddelde van 25 dagen i.g.v. een FFR meting nodig
was.
In de groep (n=85) waar wel een definitief advies kon worden gegeven was er in
42 gevallen een FFR meting nodig om dit advies vorm te geven. De uitslag van
deze FFR bepaalde in 19 gevallen of er wel of niet een PCI noodzakelijk was, in 8
casus of het een PCI of een CABG moest worden en in 8 gevallen of er een
additionele PCI plaats moest vinden.

Borging:

De opzet en resultaten zijn te vertalen naar ‘geheel’ Limburg gezien de regionale
functie van het MUMC+ Hartteam hierin (Zuyderland Heerlen/Geleen-Sittard,
Roermond en Venlo)

Evaluatie:

Continue evaluatie van het aantal definitieve hartteam beslissingen, met:
- voor de korte termijn als doel de reductie van het aantal niet-definitieve
beslissingen o.b.v. ontbrekende gegevens m.u.v. FFR metingen.
- voor de lange termijn als doel de reductie van definitieve beslissingen waarbij
nog FFR metingen noodzakelijk zijn

Rol AIOS:

Bijwonen en inventariseren van Hartteam bespreking.
Verzamelen en analyse van de data.
Procesevaluatie en aandragen verbeterpunten.

Begeleiding AIOS:

Directe begeleiding vanuit
planbureau invasief en CTC.

interventiecardiologen,

ondersteuning

Ik ga akkoord dat deze informatie via de OOR ZON website openbaar gemaakt wordt.
(aankruisen voor akkoord)

[01.01.17-01.04.17] / [contactpersoon prof.dr. H.J.G.M. Crijns]

vanuit

