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For an extended summary, in relation to international literature, referral is made to 
chapter 11, section 11.2 - section 11.8.  

In chapter 1, the general introduction of this thesis, the diagnostic dilemmas in as-
sessing chest pain in primary care are outlined. The difficulty in distinguishing patients 
with acute coronary syndrome (ACS) from chest pain patients with a mild underlying 
problem is described. In an important part of these patients referral is needed to finally 
exclude ACS, leading to patient discomfort and high costs. The main themes addressed 
in this thesis are formulated. These are: the expression of diagnostic dilemmas in daily 
practice, the quantitative and qualitative aspects of chest pain in primary care, the pos-
sible cost reduction after the introduction of future diagnostic tools, the optimal cut-off 
value for a point-of-care (PoC) Heart-type fatty acid binding protein (H-FABP) test in 
patients presenting with chest pain, the performance of a PoC H-FABP test in chest pain 
patients in primary care and the derivation of signs and symptoms that are of added 
value in assessing these patients.  

In chapter 2 and 3, we illustrate the diagnostic dilemmas in daily practice. In several 
case descriptions, the risk of missing cases of severe underlying disease, the need for 
biomarker testing to definitely rule out ACS, and the dilemmas following a marginally 
elevated troponin result are elaborated. In chapter 4, the results of an observational 
study of chest pain patients in primary care are discussed. For this study, we asked 118 
general practitioners (GPs) in the Netherlands and Belgium to record all patient con-
tacts during two weeks. Furthermore, patients presenting with chest pain were regis-
tered extensively and a follow-up form was filled in after 30 days. Finally, 22,294 patient 
contacts were registered. 281 patient contacts (1.26%) were about chest pain. In this 
cohort of 281 patients presenting with chest pain, in 38.1% of patients ACS was sus-
pected at least temporarily during consultation, 40.2% of patients were referred to 
secondary care, and 512 diagnostic tests were performed by GPs and consulted special-
ists. Musculoskeletal pain was the most frequent working (26.1%) and final diagnosis 
(33.1%). Potentially life-threatening diseases as final diagnosis (such as myocardial in-
farction) accounted for 8.4% of all chest pain cases. This seems reflected in the magni-
tude and wide variety of diagnostic tests performed in these patients by GPs and spe-
cialists, in the (safe) overestimation of life-threatening diseases by GPs at initial assess-
ment and in the high referral rate we found. Retrospectively looking at the differences 
between the working diagnose of the GP at initial assessment and the final diagnose 
after at least 30 days, we found a major difference between working and final diagnosis 
in 23.1% of chest pain cases. In only 0.7%, a severe disease was initially missed by the 
GP. Therefore, chapter 4 emphasises the magnitude ánd relevance of chest pain presen-
tation in primary care.  

In chapter 5, by conducting a semi-structured, face to face interview based study, we 
found that the 27 participating Belgian and Dutch GPs agreed about their experience 
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that the number of patients having an ACS among chest pain patients is decreasing, 
whereas the presentation of atypical complaints increases, together leading to more 
uncertainty. The overall incidence of chest pain in primary care is not decreasing ac-
cording to the GPs. GPs stated to rely on their own judgment above all, and are willing 
to work with new diagnostic tools only when these tools are of proven added value. GPs 
do not seem afraid or reluctant to refer a considerable number of chest pain patients 
without ACS, as over-referral is safe and uncertainty is regarded as a substantial ele-
ment of their profession.  

In chapter 6, we estimated the possible cost effects of a future clinical decision rule 
(CDR) incorporating a point-of-care test (PoCT) as compared to current practice. We 
estimated the annual incidence of chest pain, referrals and ACS in primary care, based 
on a literature review ('international data') and on the data obtained in chapter 4 ('NL 
and B data') separately. We developed a health economic model to calculate the poten-
tial impact of a future CDR on costs and effects in several scenarios with varying correct 
referral decisions. We performed one-way, two-way, and probabilistic sensitivity anal-
yses to test robustness of the model outcome to changes in input parameters. Current-
ly, referral of eventual ACS negative patients (false positives, FPs) is estimated to cost 
€1,448 per FP patient, with total annual cost exceeding 165 million Euros in the Nether-
lands. Based on ‘international data', at least a 29% reduction in FPs is required for the 
addition of a PoCT as part of a CDR to become cost-saving, and an additional €16 per 
chest pain patient (i.e. 16.4 million Euros annually in the Netherlands) is saved for every 
further 10% relative decrease in FPs. Sensitivity analyses revealed that the model out-
come was robust to changes in model inputs. Costs outcomes were mainly driven by 
costs of FPs and costs of PoCT. We concluded that - if triage aided by a CDR incorporat-
ing a PoCT could improve exclusion of ACS - this CDR could lead to a considerable reduc-
tion in annual healthcare costs as compared to current practice.  

In chapter 7, we describe in detail the current literature on biomarker testing in sus-
pected ACS. Heart-type fatty acid-binding protein (H-FABP) is thought to be among the 
earliest available plasma markers for myocardial injury. We evaluate the clinical utility of 
H-FABP for suspected ACS. Reviewing current literature, H-FABP shows added value in 
addition to cardiac troponin, especially in the early hours after onset of symptoms. 
However, contemporary high-sensitive troponin assays are becoming more accurate in 
the first hours after onset of complaints as well. H-FABP identifies patients at increased 
risk for future cardiac events. We conclude that measuring H-FABP along with troponin 
shortly after onset of symptoms improves risk stratification of patients suspected of 
having ACS.  

In chapter 8 we determined the optimal cut-off value for a PoC H-FABP test in patients 
presenting to the emergency department and we evaluated a possible future role of H-
FABP in safely ruling out ACS in primary care. Serial plasma H-FABP-values (index test) 
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and high sensitivity troponin T (hs-cTnT) values (reference test) were determined in 
patients with any new-onset chest complaint. For 202 consecutive patients (prevalence 
ACS 59%), the receiver operating characteristic (ROC) curve based on the results of the 
first H-FABP was equal to the ROC curve of hs-cTnT (area under the curve (AUC) 0.79 
versus 0.80).The optimal cut-off value of H-FABP for ACS was 4.0 ng/ml. Furthermore, 
we found that the sensitivity for ACS of the H-FABP (hs-cTnT) tests was 73.9% (70.6%). 
Negative predictive value (NPV) of H-FABP for ACS in primary care thus could reach 
90.8%. Therefore, we concluded that PoC H-FABP measurement and a score of signs 
and symptoms should be studied in primary care, to learn if such an algorithm could 
safely reduce referral rate by GPs.  

In chapter 9 and 10, we present the methodology and results of our main study. Partici-
pating GPs provided regular care when assessing patients presenting with new onset 
chest pain suspected of ACS. Besides, they registered signs and symptoms in all patients 
presenting chest complaints possibly due to ACS. Point of care H-FABP testing was per-
formed. We derived signs and symptoms that have diagnostic value in a CDR using lo-
gistic regression analysis and we assessed the diagnostic value of PoC H-FABP testing, 
alone and combined with a CDR, in order to predict or exclude ACS and acute myocardi-
al infarction (AMI) in primary care. The final diagnosis was assessed by an expert panel, 
at least 30 days after initial presentation. 303 patients were included in the study and 
ACS was found in 32 (10.6%) patients, whereas 75.2% of all patients suffered from non-
cardiac disease. For ACS, sensitivity and negative predictive value (NPV) of the PoC H-
FABP test was 25.8%, 91.6% respectively for all patients, and 36.8%, 92.7% respectively 
for patients with a duration of complaints > 3 hours. For AMI, sensitivity and negative 
predictive value (NPV) of the PoC H-FABP test was 26.9%, 93.1% respectively for all 
patients, and 40.0%, 94.5% respectively for patients with a duration of complaints > 3 
hours. Area under the receiver operating curve of a CDR combining presence of ST-
depressions, ST-elevations, dyspnea, a feeling of pressure on the chest, absence of left 
sided lateral chest pain and PoC H-FABP test result was 0.78 for ACS. As compared to a 
GP's unaided judgment, the false negativity count for ACS was lower, whereas the false 
positivity count was higher when using the CDR. Altogether, the sensitivity of the cur-
rent H-FABP PoC test as a stand-alone test is poor. The efficiency of using a CDR derived 
from these results is doubtful: the CDR could be of use in reducing the number of ACS 
cases missed by the GP, however as a consequence, more ACS negative patients would 
be referred. Additional studies should focus on large primary care populations present-
ing with chest pain to validate future PoC tests and to derive signs and symptoms pre-
dicting ACS.  

In chapter 11, we discuss all findings in the light of available literature. We describe the 
development of CDRs and potent biomarker-based rule-out regimes in secondary care 
facilities. Probably, these developments make assessment in secondary care faster and 
less expensive in the future. The question is whether these technologic innovations 
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become available for the GP to safely rule out ACS. Moreover, it is questionable if avail-
ability in primary care is the highest good, when very safe rule-out regimes make as-
sessment in secondary care faster and less expensive. Furthermore, several aspects of 
performing acute medicine studies in primary care in general, and studies specifically 
focusing on biomarkers and CDRs are outlined. An effort should be made to keep such 
studies free from unnecessary paperwork and to guarantee seamless evolution of bi-
omarker tests from 'bench' to 'bedside'.  
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Voor een uitgebreide samenvatting van dit proefschrift in het licht van de internationale 
literatuur: zie hoofdstuk 11, paragraaf 11.2 - 11.8.  

In hoofdstuk 1, de algemene introductie van dit proefschrift, zetten we de diagnostische 
dilemma’s bij het beoordelen door de huisarts van patiënten die zich presenteren met 
pijn op de borst uiteen. We beschrijven hoe lastig het is om patiënten met een acuut 
coronair syndroom (ACS) te onderscheiden van patiënten met pijn op de borst zonder 
ernstige oorzaak. In een belangrijk deel van deze patiënten is verwijzing noodzakelijk 
om uiteindelijk ACS uit te sluiten. Dit is veelal onprettig voor de patiënt en leidt tot hoge 
kosten. In hoofdstuk 1 formuleren we vervolgens de hoofdonderwerpen van dit proef-
schrift. Deze zijn: de diagnostische dilemmas die de huisarts ervaart bij patiënten met 
pijn op de borst, kwantitatieve en de kwalitatieve aspecten van de aan de huisarts ge-
presenteerde klacht pijn op de borst, de potentiële kostenreductie na de introductie 
van toekomstige diagnostische hulpmiddelen, de optimale afkapwaarde voor een point 
of care (PoC) sneltest gebaseerd op Heart-type fatty acid binding protein (H-FABP) bij 
patiënten met pijn op de borst, de diagnostische prestaties van een PoC H-FABP test bij 
pijn op de borst patiënten bij de huisarts en het definiëren van symptomen en bevin-
dingen die bij de huisarts van waarde zijn voor het voorspellen van ACS .  

In hoofdstuk 2 en 3 illustreren we de diagnostische dilemma’s rond pijn op de borst 
klachten in de dagelijkse praktijk van de huisarts en cardioloog aan de hand van een 
aantal casus-beschrijvingen. We gaan in op het risico van het missen van een ernstige 
ziekte, op de noodzaak om biomarkers (meestal troponine) te testen om een ernstige 
ziekte uit te sluiten en we gaan in op de dilemma’s bij een marginaal verhoogd tropo-
nine. In hoofdstuk 4 bespreken we de resultaten van een observationele studie naar 
patiënten die zich bij de huisarts presenteren met pijn op de borst. Voor deze studie 
hebben we 118 huisartsen in Nederland en België gevraagd om gedurende twee weken 
álle patiëntencontacten te registreren. Patiënten met pijn op de borst werden daarbij in 
detail geregistreerd én gevolgd tot minimaal 30 dagen na het consult. Aldus registreer-
den de huisartsen samen 22,294 patiëntcontacten. Tijdens 281 patiëntcontacten 
(1,26%) ging het om pijn op de borst. In dit cohort van 281 patiënten, dacht de huisarts 
in 38,1% van de patiënten op zijn minst tijdelijk aan ACS. 40,2% van de patiënten werd 
naar de tweedelijn verwezen en huisartsen en specialisten voerden in deze groep van 
281 patiënten 512 diagnostische tests uit. Musculoskeletale pijn was de meest voorko-
mende werkdiagnose (26,1%) en einddiagnose (33,1%). Potentieel levensbedreigende 
aandoeningen als einddiagnose (zoals myocardinfarct) werden gevonden bij 8.4% van 
alle patiënten met pijn op de borst. Dit lijkt ook tot uiting te komen in (a) de grote hoe-
veelheid van - en diversiteit aan – diagnostische tests die bij deze patiënten door huis-
artsen en specialisten werd uitgevoerd, in (b) de (veilige) overschatting van levensbe-
dreigende problemen door de huisarts bij de initiële beoordeling en in (c) het hoge 
verwijspercentage dat we vonden in deze studie. Achteraf kijkend naar de verschillen 
tussen de werkdiagnose door de huisarts bij de aanvankelijke beoordeling en de einddi-
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agnose na minimaal 30 dagen, kunnen we vaststellen dat de werk- en einddiagnose in 
23,1% van de gevallen van pijn op de borst in belangrijke mate verschilden. In slechts 
0,7% van de gevallen (twee gevallen) miste de huisarts een ernstige ziekte. In hoofdstuk 
4 illustreren we aldus de omvang én relevantie van het aan de huisarts gepresenteerde 
probleem pijn op de bors .  

In hoofdstuk 5 constateren we na het doen van semi-gestructureerde interviews dat de 
27 participerende Belgische en Nederlandse huisartsen het eens zijn over het feit dat de 
incidentie van pijn op de borst als reden voor consultatie van de huisarts niet afneemt. 
Wel geven zij aan dat ACS onder patiënten met pijn op de borst minder dan voorheen 
lijkt voor te komen. Omdat tegelijkertijd het percentage patiënten met ‘atypische klach-
ten’ toe lijkt te nemen, neemt de diagnostische onzekerheid onder huisartsen toe. De 
huisartsen verklaarden vooral op hun eigen klinisch oordeel te varen. Nieuwe diagnosti-
sche middelen achten zij alleen nuttig, wanneer de diagnostische meerwaarde ervan is 
bewezen. Huisartsen lijken niet bang of terughoudend te zijn om een aanzienlijk aantal 
patiënten met pijn op de borst dat uiteindelijk geen ACS heeft, te verwijzen. Zij stellen 
dat over-verwijzing veilig is en dat diagnostische onzekerheid een belangrijk onderdeel 
van het huisartsenvak is.  

In hoofdstuk 6, schatten we het effect van een toekomstige klinische beslisregel (KBR) - 
waarvan een PoC sneltest deel uitmaakt - op zorgkosten. We vergelijken daartoe een 
dergelijke KBR met de huidige, reguliere zorg. Gebaseerd op een literatuurstudie ('in-
ternationale data') én op de in hoofdstuk 4 beschreven onderzoeksresultaten ('NL and B 
data'), hebben we de jaarlijkse incidentie van pijn op de borst als gepresenteerde klacht 
bij de huisarts, van verwijzingen van deze patiënten naar de tweedelijn en van de dia-
gnose ACS in de huisartsenpraktijk geschat. We ontwikkelden een gezondheidsecono-
misch model om de potentiële effecten van een KBR op zorgkosten te berekenen. Daar-
bij hanteerden we diverse scenario’s, waarin we de percentages correcte verwijsbeslis-
singen lieten variëren. Om het model te testen op haar robuustheid voerden we één-
weg-, tweeweg- en probabilistische sensitiviteitsanalyses uit. Momenteel schatten we 
de gegenereerde kosten van uiteindelijk ACS negatieve patiënten met pijn op de borst 
(de zogenaamde ‘valspositieven’ of VP’s) op € 1,448 per VP-diagnose, met aldus een 
totale jaarlijkse kostenlast van meer dan € 165 miljoen in Nederland. Wanneer we ons 
op de ‘internationale data' baseren is er een minimale reductie van 29% aan VP-
diagnoses noodzakelijk, om een KBR inclusief PoC sneltest kosteneffectief te laten zijn. 
Een additionele €16 per patiënt met pijn op de borst (d.w.z. € 16,4 miljoen jaarlijks in 
Nederland) wordt bespaard met elke verdere 10% daling aan VP-diagnoses. Sensitivi-
teitsanalyses toonden tevens aan dat het model robuust blijft na variaties van de inge-
voerde parameters. De uiteindelijke geschatte kosten worden met name beïnvloed 
door de kosten van iedere VP-diagnose en door de kosten van de PoC sneltest. We 
concluderen dat – mits triage met behulp van een KBR met daarin een PoC sneltest leidt 
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tot het beter uitsluiten van ACS – deze KBR de jaarlijkse zorgkosten aangaande patiën-
ten met pijn op de borst aanzienlijk reduceert ten opzichte van de huidige zorg.  

In hoofdstuk 7 gaan we aan de hand van de literatuur in detail in op de diagnostische 
waarde van biomarkertests voor ACS. H-FABP staat bekend als één van de vroegst de-
tecteerbare plasmamarkers bij myocardschade. We evalueren in hoofdstuk 7 de klini-
sche bruikbaarheid van H-FABP bij een verdenking op ACS. Met name in de eerste uren 
na aanvang van klachten zoals pijn op de borst lijkt H-FABP van waarde voor de diagnos-
tiek te zijn. Anderzijds komt naar voren dat hedendaagse hoog-sensitieve troponine-
bepalingen tevens onderscheidend vermogen hebben in de eerste uren na aanvang van 
de klachten. H-FABP identificeert eveneens patiënten met een verhoogd risico op toe-
komstige cardiale aandoeningen (prognostische waarde). We concluderen dat het me-
ten van H-FABP plus een troponine-bepaling kort na aanvang van acute klachten, de 
risicostratificatie van patiënten die verdacht worden van ACS verbetert.  

In hoofdstuk 8 beschrijven we de resultaten van onze studie naar de optimale afkap-
waarde van een PoC H-FABP sneltest voor myocardinfarct, bij patiënten die zich op een 
spoedeisende-hulpafdeling van het ziekenhuis presenteren met pijn op de borst. We 
evalueerden in deze studie daarmee tevens de mogelijke rol van H-FABP bij het veilig 
uitsluiten van een acuut myocardinfarct (AMI) of ACS in de eerstelijn. Seriële plasma H-
FABP-waardes (de index test) en hoog-sensitief troponine T (hs-cTnT) waardes (de refe-
rentie test) werden bepaald bij patiënten die zich met nieuw ontstane klachten op de 
borst presenteerden op de spoedeisende-hulpafdeling van het ziekenhuis. Voor 202 
opeenvolgende patiënten (prevalentie ACS = 59%), was de receiver operating characte-
ristic (ROC) curve gebaseerd op resultaten van de eerste H-FABP-meting gelijk aan de 
ROC curve van hs-cTnT (de oppervlaktes onder de curve waren 0,79, respectievelijk 
0,80). De optimale afkapwaarde van H-FABP voor ACS was 4,0 ng/ml. Voorts vonden we 
dat de sensitiviteit van de H-FABP (hs-cTnT) tests voor ACS 73.9% (70.6%) was. De nega-
tief voorspellende waarde van H-FABP voor ACS in een eerstelijnspopulatie zou aldus 
tot 90,8% kunnen reiken. Daarom concluderen we dat PoC H-FABP meting gecombi-
neerd met nader te bepalen specifieke symptomen en bevindingen onderzocht moet 
worden in de eerstelijn, om te evalueren of een dergelijk diagnostisch algoritme het 
aantal verwijzingen door de huisarts naar de tweedelijn veilig kan reduceren.  

In hoofdstuk 9 and 10 presenteren we de methodologie en resultaten van onze hoofd-
studie. Deelnemende huisartsen boden reguliere zorg aan patiënten die zich presen-
teerden met pijn op de borst, verdacht voor de aanwezigheid van ACS. Daarnaast regi-
streerden de huisartsen alle relevante symptomen en bevindingen bij deze patiënten en 
voerden ze de PoC H-FABP test uit. Middels multivariate analyses extraheerden we 
symptomen en bevindingen, gecombineerd in een KBR, die een diagnostische waarde 
voor het aantonen en uitsluiten van AMI en ACS bij de huisarts hadden en we beoor-
deelden de diagnostische waarde van de PoC H-FABP test alleen en als onderdeel van 
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die KBR . De einddiagnose werd vastgesteld door een expert panel, minimaal 30 dagen 
na de initiële presentatie. We includeerden aldus 303 patiënten in deze studie. ACS 
werd vastgesteld bij 32 (10.6%) patiënten, terwijl 75.2% van de patiënten geen cardiale 
aandoening had. De sensitiviteit en negatief voorspellende waarde van de PoC H-FABP 
test waren 25.8%, respectievelijk 91.6% voor ACS, ongeacht de duur van de klachten (0-
24 uur), en 36.8%, respectievelijk 92.7% voor patiënten waarbij de klachten 3-24 uur 
aanwezig waren. Voor AMI waren de sensitiviteit en de negatief voorspellende waarde 
van de PoC H-FABP test 26.9%, respectievelijk 93.1% voor alle patiënten en 40.0%, res-
pectievelijk 94.5% voor patiënten met een klachtenduur van 3-24 uur. De sensitiviteit 
van de huidige PoC H-FABP test als een op zich zelf staande test was dus laag. De op-
pervlakte onder de ROC curve voor een KBR gebaseerd op aanwezigheid op het ECG van 
ST-depressies en/of ST-elevaties, alsmede op aanwezigheid van dyspnoe en/of een 
gevoel van druk op de borst, op afwezigheid van links laterale pijn op de borst en op het 
resultaat van de PoC H-FABP test was 0.78 voor ACS. Vergeleken met het klinisch oor-
deel van de huisarts zónder KBR was het aantal gemiste ACS-diagnoses met de KBR 
kleiner, maar het aantal vals positieven nam juist toe met de KBR. We concluderen dat 
de efficiëntie van het gebruik van een KBR gebaseerd op onze resultaten twijfelachtig is: 
de KBR kan nuttig zijn bij het verminderen van door de huisarts gemiste gevallen van 
ACS, maar tevens tot verwijzing van meer ACS negatieve patiënten. Nieuwe studies 
moeten zich richten op grote eerstelijnspopulaties bestaande uit patiënten die zich 
presenteren met pijn op de borst of anderszins verdacht worden van een ACS, om toe-
komstige PoC tests te valideren en om symptomen en bevindingen te extraheren die 
mede de aan- of afwezigheid van een ACS kunnen voorspellen.  

In hoofdstuk 11 bediscussiëren we alle bevindingen in het licht van de internationale 
literatuur. We beschrijven ontwikkelingen rondom KBR’s en rondom krachtige, op bio-
marker gebaseerde regimes om ACS uit te sluiten, zoals die in de tweedelijn gebruikt 
(gaan) worden. De beschreven ontwikkelingen maken de beoordeling van patiënten 
met pijn op de borst in de tweedelijn naar alle waarschijnlijkheid binnen afzienbare tijd 
sneller en goedkoper. De vraag is wél of dergelijke technologische innovaties ook be-
schikbaar komen voor de huisarts om veilig een ACS uit te sluiten. Bovendien kunnen 
we ons afvragen of bedoelde beschikbaarheid in de eerstelijn het ‘hoogste goed’ is, als 
veilige diagnostische regimes in de tweedelijn het uitsluiten van ACS snel en goedkoop 
maken. Verder bespreken we in hoofdstuk 11 een aantal aspecten rond het uitvoeren 
van studies met als algemeen thema 'acute geneeskunde’ bij de huisarts en van studies 
die gaan over KBR’s en biomarkers in het bijzonder. We concluderen dat eenieder zich 
zou moeten inzetten om dergelijke studies zo veel mogelijk te vrijwaren van onnodig 
papierwerk én om een naadloze evolutie van ‘experiment’ naar ‘patiënt’ te garanderen.  
  




