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Summary 

Atrial fibrillation (AF) is a common arrhythmia, especially among the elderly. 

However, patients may remain undetected, as it can be asymptomatic (silent AF) or 

occur intermittently (paroxysmal AF). Due to possible serious consequences such 

as a stroke, it is important to find patients with AF in an early stage. The detection 

of undiagnosed AF is the topic of this dissertation.  

 

Chapter 1 gives a general introduction into the subject. It describes the 

pathophysiology of AF, the importance of early diagnosis, and the difficulties health 

care workers face in the detection.   

 

Clarifying current practice could give more insight in how to improve AF detection.  

Both general practitioners (GPs) and cardiologists are key players in the detection 

of AF. They can diagnose and treat patients with AF independently or collaborate in 

the process.  In chapter 2 we focus on the diagnostic choices of cardiologists. We 

developed an online survey with six case vignettes, which is a concise way of 

presenting a situation to evoke judgement. One case vignette covered a patient 

without signs or symptoms of AF, but with cardiovascular risk factors from the 

CHA2DS2VASc score. Performing diagnostic tests if no signs or symptoms are 

present, is called (opportunistic) screening. Nearly half of the cardiologists 

answered that they would perform diagnostic tests in this case. The other five case 

vignettes covered patients with various signs and symptoms of different 

frequencies. All but one cardiologist would perform tests in these cases. However, 

monitoring duration was shorter then recommended in patients with symptoms 

less than once daily. Following the case vignettes, we inquired after the availability 

of diagnostic tools; cardiologists had many different ambulatory monitoring tools 

at their disposal, but only 10% of them had access to a single-lead 

electrocardiography (ECG) device.  

 

After exploring cardiologists’ choices regarding AF detection, we focus on GPs in 

chapter 3. We modified the survey to fit the situation of GPs but retained the core of 

the six case vignettes. One out of three GPs would perform diagnostic tests in the 

patient without signs and symptoms of AF but with cardiovascular risk factors, in 

contrast to nearly half of the cardiologists. This reflects the lower prior probability of 

pathology in primary care compared to secondary care. All GPs would perform 
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diagnostic tests in the other case vignettes, which is consistent with the actions of 

cardiologists. GPs showed the same tendency as cardiologists to perform shorter 

monitoring than recommended in the guidelines. As GPs might not have the same 

confidence as cardiologists in performing the diagnostic work-up of AF, we inquired 

after their own perceived competence. Nearly all GPs declared they had enough 

knowledge and experience to diagnose AF. Almost all GPs could order a 12-lead ECG 

without the interference of a cardiologist. Four out of five GPs would support 

screening for AF, should it prove to be effective.  

 

After the fictional patients of the case vignettes, we lay the foundation for our 

screening study in chapter 4. We describe the protocol of the Detecting and 

Diagnosing Atrial Fibrillation (D2AF) study, a cluster randomised controlled trial 

(RCT) on opportunistic screening – or case finding – for AF among patients of 65 

years and over in primary care. We used three screening methods (index tests): 

radial pulse palpation and measurements with two devices with a built-in AF 

detection algorithm, namely an electronic blood pressure monitor (‘eBPM’) and a 

single-lead ECG device (‘handheld ECG’). Patients with at least one positive index 

test received a 12-lead ECG, just as a random sample of patients with three negative 

index tests. All patients without AF on the 12-lead ECG were eligible for home 

measurements for two weeks, with the handheld ECG and a Holter device.  

 

Three other studies in this dissertation were embedded in the RCT. In the ‘usual care’ 

(control) arm of the RCT we performed a cohort study, to explore in what way patients 

with new AF were found in everyday health care. In the ‘intention-to-screen’ 

(intervention) arm we carried out a diagnostic accuracy study to determine and 

compare test characteristics of the three screening methods. A second study in this 

arm explored the yield of AF from home measurements and the test characteristics 

of repeated handheld ECG measurements at home.  

 

In chapter 2 and 3 we explored current practice by means of case vignettes. In 

chapter 5 we describe the way real-life patients with new AF were found in everyday 

health care. In the control practices of the D2AF study, we found 285 patients with 

new AF after a mean follow-up of more than two years. Of 258 of them, we reviewed 

the electronic medical files. The irregular pulse was most often first noted in general 

practice, but cardiologists most often diagnosed AF. Although AF diagnosis was 

largely triggered by symptoms, one third of patients had silent AF and was 
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discovered incidentally. Only nine patients were detected after a stroke. Diagnosis 

was based on a 12-lead ECG in most cases. This cohort study showed that 

diagnosing AF is a multidisciplinary process, in which GPs, cardiologists and other 

physicians are involved in various combinations. 

 

A 12-lead ECG is too time-consuming for opportunistic screening for AF in general 

practice. Different simple tests – some more innovative than others – can be 

performed instead. Chapter 6 presents the diagnostic properties of the three index 

tests we used for opportunistic screening of AF in the intervention arm of the RCT. 

A total of 4339 patients was screened with the index tests. If one or more of these 

tests indicated AF, a 12-lead ECG was performed. A random sample of 10% of patients 

with three negative index tests also got a 12-lead ECG. Sensitivity, specificity, and 

predictive values were highest for the handheld ECG (MyDiagnostick), followed by 

the eBPM (WatchBP Home A) and radial pulse palpation. Both devices were more 

accurate screening tools than radial pulse palpation. Different combinations of 

these tests did not improve diagnostic characteristics.  

 

Apart from measurements at the general practice, patients also performed 

diagnostic tests at home. In chapter 7 we describe the results of this study. After a 

negative 12-lead ECG, we asked patients to take home a Holter device and to hold 

the handheld ECG trice daily for two weeks. In total, 291 patients performed home 

measurements, of 205 of them we had simultaneous measurements with both 

devices. We diagnosed new paroxysmal AF with the Holter device in four patients 

(prevalence 1.5%). Diagnostic accuracy of the intermittently used handheld ECG 

device was limited with a high false-positive rate. Quality of the rhythm strips was 

poor.  

 

In chapter 8 we present the results of the cluster RCT on opportunistic screening of 

AF. We recruited 96 general practices, 47 were randomised to opportunistic 

screening and 49 to usual care. In each practice we randomly selected 200 patients 

of 65 years or older, without known AF. When patients in the screening arm visited 

the practice for any reason, they were asked to participate in the trial. Radial pulse 

palpation was performed first, followed by measurements with the eBPM and 

handheld ECG in a pre-set order per practice.  

Follow-up was complete for 8874 patients in the intention-to-screen group and 9102 

in the usual care group. Within the study year, 4106 patients were screened, 30 of 
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whom had new AF. After the study year we compared the percentage of new AF in 

both groups, on an intention-to-screen basis. Unexpectedly, we found no significant 

difference between the two groups; the opportunistic screening arm yielded 1.6% 

(n=144) new AF, compared to 1.5% (n=139) in the usual care arm.  

 

The opportunistic screening we performed did not yield enough new AF for 

implementation in daily practice. However, other methods dan ours can still be 

considered. In chapter 9 we investigate what might be the future of AF detection. On 

the consumer market, there are devices and apps to detect AF in abundance. To 

clarify their role in screening, the AF-SCREEN international collaboration (a group 

promoting discussion and research about screening for AF) conducted a survey 

among health care professionals. The survey was distributed by the AF-SCREEN 

members to 2481 health care professionals, 588 of whom completed it. Fifty-seven 

percent of the respondents indicated to advise devices or apps at least sometimes. 

Almost 70% of respondents believed we are not yet ready for mass consumer-

initiated screening for AF using devices and/or apps. It might cause patient anxiety, 

false positives and negatives, and anticoagulant-related bleeding. Also, there is a 

need for appropriate management pathways before implementation.  

 

The general discussion of this thesis is presented in chapter 10. Here we give an 

overview of our findings and put them in a broader perspective. It handles the 

methodological and practical considerations of our research. A characteristic trait 

of the study was the combination of four sub-studies in one overarching design. 

This design came with practical challenges, concerning for instance the study 

period and population. However, it also enabled us to determine diagnostic test 

characteristics in a large population without known AF. Moreover, we were able to 

test the MyDiagnostick in different settings; it turned out to perform well in the 

consultation room, but not when handled by patients at home.  

Next we reflect on the implications for general practice and future research. The 

many devices for AF detection that are currently on the market, are not yet ready for 

mass screening. More research is needed to validate them. We found no effect of 

opportunistic screening, therefore we do not recommend implementing it in the 

Netherlands. Future research could focus on screening in a population with a higher 

risk of AF and on monitoring with user friendly tools,  

 



Summary 

211 
 

In chapter 11 we reflect on how our research can influence the world around us. It is 

split up in two parts, discussing societal and scientific impact. We place the 

negative results of our trial into the context of the research field of AF-screening. 

Several previous studies did find a positive effect of screening. It would be 

interesting to perform a meta-analysis in the future, which combines the results of 

these different studies. Furthermore, we discuss the impact this thesis may have 

on policy making, industry, health and on international collaboration. AF diagnosis 

was often the result of a multidisciplinary approach. We therefore recommend to 

facilitate this process, for instance by means of short referral routes or the option 

to share an ECG with a cardiologist. Different devices for AF detection are already 

available, this is a rapidly developing industry. Especially for rhythm monitoring at 

home patient friendly and reliable devices are still lacking.   

 

Our aim was to find ways to detect AF in an earlier stage. Unfortunately, our 

opportunistic screening protocol did not yield more AF cases than usual care. 

However, our research does contribute substantially to the knowledge of AF-

detection and will give guidance to future research.  
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Samenvatting 

Atriumfibrilleren (AF) komt veel voor, vooral onder ouderen. Patiënten kunnen echter 

lang onontdekt blijven, omdat AF asymptomatisch kan zijn of intermitterend 

(paroxysmaal) kan optreden. Het is belangrijk om het in een vroeg stadium vast te 

stellen, omdat het ernstige gevolgen kan hebben zoals een cerebrovasculair 

accident (CVA). De detectie van onontdekt AF is het onderwerp van dit proefschrift.  

 

Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie in het onderwerp. Het beschrijft de 

pathofysiologie van AF, het belang van vroege diagnose en de problemen die 

medische professionals tegenkomen in de detectie ervan.  

 

Een beschrijving van de huidige zorg kan leiden tot inzichten om AF detectie te 

verbeteren. Zowel huisartsen als cardiologen zijn centrale figuren in de detectie van 

AF. Ze kunnen patiënten met AF beiden diagnosticeren en behandelen, 

onafhankelijk of in samenwerking. In hoofdstuk 2 focussen we op de diagnostische 

keuzes van cardiologen. We ontwikkelden een online enquête met zes vignetten, 

waarin een casus beknopt gepresenteerd werd. Eén vignet beschreef een patiënt 

zonder symptomen of afwijkingen bij lichamelijk onderzoek die bij AF passen, maar 

met cardiovasculaire risicofactoren uit de CHA2DS2VASc score. Het verrichten van 

diagnostiek in afwezigheid van symptomen of afwijkingen bij lichamelijk 

onderzoek, is (opportunistische) screening. Bijna de helft van de cardiologen 

antwoordde bij dit vignet dat ze diagnostiek zouden verrichten. De andere vijf 

vignetten beschreven patiënten met verschillende symptoomfrequenties en 

afwijkingen bij lichamelijk onderzoek. Op één cardioloog na, zouden alle 

respondenten diagnostiek uitvoeren in deze cases.  De monitorduur was korter dan 

de richtlijnen aanraden bij patiënten die minder dan eenmaal daags symptomen 

hadden. Na de vignetten, inventariseerden we de beschikbaarheid van 

diagnostische apparatuur; cardiologen hadden veel verschillende apparaten voor 

ambulante monitoring, maar slechts 10% van hen had toegang tot een 1-kanaals 

elektrocardiografie (ECG) apparaat. 

 

Na de uiteenzetting over de keuzes van cardiologen m.b.t. AF detectie, focussen we 

op huisartsen in hoofdstuk 3. We maakten de enquête passend voor de situatie van 

huisartsen, maar handhaafden de kern van de zes vignetten. Eén op de drie 

huisartsen zou diagnostiek verrichten bij de casus met enkel cardiovasculaire 
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risicofactoren, ten opzichte van bijna de helft van de cardiologen. Dit is een reflectie 

van de lagere priorkans op pathologie in de eerste lijn vergeleken met de tweede lijn. 

Alle huisartsen zouden diagnostiek verrichten in de andere vignetten, wat 

overeenkomt met de cardiologen. Huisartsen lieten dezelfde trend als cardiologen 

zien, om korter te monitoren dan aangeraden in de richtlijnen. Aangezien huisartsen 

minder routine hebben dan cardiologen in het uitvoeren van diagnostiek naar AF, 

vroegen we hen om hun eigen competentie op dit vlak te beoordelen. Bijna alle 

huisartsen gaven aan dat ze genoeg kennis en ervaring hebben om AF vast te 

stellen. Bijna alle huisartsen konden een 12-kanaals ECG aanvragen zonder 

tussenkomst van een cardioloog. Vier van de vijf huisartsen zouden screening naar 

AF ondersteunen als het effectief zou blijken.  

 

Na de fictieve patiënten van de vignetten, beschrijven we nu de basis van ons 

screeningsonderzoek in hoofdstuk 4. We presenteren het protocol van de ‘Detecting 

and Diagnosing Atrial Fibrillation’ (D2AF) studie, een cluster gerandomiseerd 

gecontroleerd onderzoek (RCT) naar opportunistische screening naar AF onder 

mensen van 65 jaar en ouder in de eerste lijn. We pasten drie methoden 

(indextesten) toe: radiale pols palpatie en metingen met twee apparaten met een 

ingebouwd AF detectie algoritme, namelijk een elektronische bloeddrukmeter en 

een 1-kanaals ECG-apparaat. Bij minstens één positieve indextest, onderging de 

patiënt een 12-kanaals ECG, net als in een willekeurige steekproef van patiënten met 

drie negatieve indextesten. Alle patiënten zonder AF op het 12-kanaals ECG werden 

uitgenodigd om thuismetingen te verrichten voor twee weken met het 1-kanaals 

ECG en een Holter apparaat.  

 

Drie andere studies uit dit proefschrift waren ingebed in de RCT. In de ‘reguliere zorg’ 

(controle) arm van de RCT voerden we een cohortstudie uit, om uit te vinden hoe 

patiënten met nieuw gediagnosticeerd AF gevonden worden in de dagelijkse 

praktijk. In de ‘intentie-om-te-screenen’ (interventie) arm, voerden we een 

onderzoek uit naar de diagnostische accuratesse van de drie screening methoden. 

Een tweede studie in deze arm bekeek de opbrengst van nieuw AF uit de 

thuismetingen en de testeigenschappen van herhaalde metingen met het 1-

kanaals ECG in de thuissituatie.  

 

In hoofdstuk 2 en 3 bestudeerden we de reguliere zorg met behulp van vignetten. In 

hoofdstuk 5 beschrijven we hoe echte patiënten met nieuw gediagnosticeerd AF 
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gevonden werden in de praktijk. In de controlepraktijken van de D2AF studie vonden 

we 285 patiënten met nieuw AF, na een gemiddelde follow-up van meer dan twee 

jaar. Van 258 van hen bekeken we de elektronische medisch dossiers. De 

onregelmatige pols werd het vaakst gevonden in de huisartspraktijk, maar 

cardiologen stelden de diagnose AF het vaakst vast. Hoewel het stellen van de 

diagnose vooral getriggerd werd door symptomen, werd een derde van de patiënten 

per toeval gevonden. Slechts negen patiënten werden gediagnosticeerd na een CVA. 

De diagnose was in de meeste gevallen gebaseerd op een 12-kanaals ECG. Deze 

cohortstudie liet zien dat de diagnose van AF een multidisciplinair proces is, waarbij 

huisartsen, cardiologen en andere artsen betrokken zijn in verschillende 

combinaties.  

 

Voor opportunistische screening in de huisartspraktijk kost het verrichten van een 

12-kanaals ECG te veel tijd. Verschillende testen – sommige innovatiever dan andere 

– kunnen in plaats daarvan gebruikt worden. In hoofdstuk 6 presenteren we de 

diagnostische eigenschappen van de drie indextesten die we gebruikten voor 

opportunistische screening naar AF in de interventiearm van de RCT. In totaal 

werden 4339 patiënten gescreend met de indextesten. Als één of meer van deze 

testen op AF wees, werd een 12-kanaals ECG verricht. Een willekeurige steekproef van 

10% van de patiënten met drie negatieve indextesten onderging een 12-kanaals ECG. 

De sensitiviteit, specificiteit en voorspellende waarden van het 1-kanaals ECG 

(MyDiagnostick) waren het hoogste, gevolgd door de elektronische bloeddrukmeter 

(WatchBP Home A) en radiale polspalpatie. De diagnostische karakteristieken 

verbeterden niet als we de indextesten combineerden.  

 

Naast de metingen in de huisartspraktijk, verrichtten patiënten ook thuis 

metingen. In hoofdstuk 7 beschrijven we de resultaten daarvan.  Na een negatief 12-

kanaals ECG vroegen we patiënten om een Holter apparaat mee te nemen en om 

twee weken lang drie keer per dag het 1-kanaals ECG apparaat vast te houden. In 

totaal verrichtten 291 patiënten thuismetingen, van 205 van hen hadden we 

simultane metingen met beide apparaten. We stelden bij vier patiënten 

paroxysmaal AF vast op de Holter (prevalentie 1.5%). De diagnostische accuratesse 

van intermitterend gebruik van het 1-kanaals ECG was beperkt, er waren veel fout-

positieven. De kwaliteit van de ritmestroken was slecht.  
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In hoofdstuk 8 presenteren we de resultaten van de cluster RCT over 

opportunistische screening naar AF. We rekruteerden 96 huisartspraktijken, 

waarvan er 47 gerandomiseerd werden om opportunistische screening te verrichten 

en 49 gebruikelijke zorg. In elke praktijk selecteerden we willekeurig 200 patiënten 

van 65 jaar en ouder, niet bekend met AF. Als patiënten om welke reden ook de 

huisartspraktijk bezochten in de screening arm, dan werden ze gevraagd voor 

deelname aan de studie. Eerst werd polspalpatie verricht, gevolgd door metingen 

met de elektronische bloeddrukmeter en het 1-kanaals ECG apparaat in een vooraf 

vastgestelde volgorde per praktijk.  

De follow-up was compleet voor 8874 patiënten in de interventiegroep en 9102 in de 

controlegroep. Binnen het studiejaar werden er 4106 patiënten gescreend, waarvan 

er bij 30 mensen nieuw AF gediagnosticeerd werd. Na het studiejaar vergeleken we 

het percentage nieuw AF in beide groepen. Onverwacht vonden we geen significant 

verschil tussen beide groepen; in de opportunistische screening arm vonden we 

nieuw AF bij 1.6% (n=144), vergeleken met 1.5% (n=139) in de controlearm.  

 

De door ons uitgevoerde opportunistische screening leverde onvoldoende nieuwe 

AF gevallen op om in de praktijk toegepast te worden. Echter, andere methodes dan 

de onze kunnen nog steeds overwogen worden. In hoofdstuk 9 werpen we een blik 

op wat de toekomst van AF detectie zou kunnen zijn. Op de consumentenmarkt zijn 

er apparaten en apps in overvloed voor het vaststellen van AF. Om de rol hiervan in 

screening te verhelderen, verrichtte de ‘AF-SCREEN international collaboration’ (een 

groep die onderzoek naar AF en de bespreking ervan promoot) een enquête onder 

zorgprofessionals. De enquête werd verspreid door leden van AF-SCREEN onder 2481 

medische professionals, waarvan 588 de vragenlijst compleet invulden. 

Zevenenvijftig procent van de respondenten gaf aan dat ze ten minste soms 

apparatuur of apps aanraden. Bijna 70% van de respondenten gaf aan dat we nog 

niet klaar zijn voor massale consument-geïnitieerde screening naar AF met 

apparatuur en/of apps. Het kan angstklachten veroorzaken bij patiënten, 

foutpositieve en -negatieve uitslagen geven en bloedingen als gevolg van 

anticoagulantia. Daarnaast is er behoefte aan een passend behandelprotocol voor 

er op deze manier gescreend kan worden.  

 

De algemene discussie van dit proefschrift is te vinden in hoofdstuk 10. Hier bieden 

we een overzicht van onze bevindingen en plaatsen ze in een breder perspectief. We 

beschrijven de methodologische en praktische overwegingen bij ons onderzoek.  
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Een karakteristieke eigenschap van de studie was de combinatie van vier 

deelstudies in één overkoepelend design. Dit leidde tot een aantal praktische 

uitdagingen rondom o.a. looptijd en populatiekeuze. Echter het stelde het ons wel in 

staat om diagnostische testeigenschappen vast te stellen in een grote populatie 

zonder gediagnosticeerd AF. Daarnaast konden we de MyDiagnostick testen in 

verschillende situaties; hij bleek het in de spreekkamer erg goed te doen, maar niet 

bij herhaalde metingen door de patiënt thuis.  

Verder reflecteren we op de implicaties voor de huisartspraktijk en toekomstig 

onderzoek. De vele apparaten die momenteel op de markt zijn voor AF-detectie, zijn 

nog niet klaar voor massale screening. Er moet nog meer onderzoek gedaan worden 

om apparaten te valideren. We vonden geen effect van opportunistische screening 

en raden dus momenteel niet aan om dit in Nederland te implementeren. In de 

toekomst zou onderzoek zich kunnen richten op screening in een populatie met een 

hoger risico op AF en op thuismonitoring met toegankelijke apparatuur.  

 

In hoofdstuk 11 reflecteren we hoe ons onderzoek de wereld om ons heen kan 

beïnvloeden. Dit hoofdstuk is in twee parten onderverdeeld, waarin de impact op de 

maatschappij en de wetenschap behandeld wordt. We plaatsen de negatieve 

resultaten van onze trial in de context van het onderzoeksveld van screening naar 

AF. Verscheidene eerdere onderzoeken vonden wel een positief effect van screening. 

Het zou interessant zijn om in de toekomst een meta-analyse te verrichten waarin 

de resultaten van de verschillende studies gebundeld worden. Daarnaast bespreken 

we de impact die dit proefschrift kan hebben op beleidsvorming, industrie, 

gezondheid en internationale samenwerking. De diagnose AF was vaak het resultaat 

van een interdisciplinaire samenwerking. We raden daarom aan om dit proces zo 

veel mogelijk te faciliteren, bijvoorbeeld met korte verwijsroutes of de optie om een 

ECG te delen met een cardioloog. Er zijn al verscheidene diagnostische apparaten 

voor AF detectie, de ontwikkeling ervan staat niet stil. Met name voor het thuis 

monitoren van het ritme ontbreekt nog patiëntvriendelijke en betrouwbare 

apparatuur.   

 

Ons doel was om manieren te vinden om AF in een vroeg stadium vast te stellen. 

Helaas leidde ons opportunistische screeningsprotocol niet tot meer nieuwe AF-

diagnoses dan gebruikelijke zorg. Ons onderzoek draagt echter wel substantieel bij 

aan de kennis rondom AF detectie en zal richting geven aan toekomstig onderzoek.  

  




