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Summary and conclusions
Chapter 1
Introduction

Thr aim of the investigations, described in this thesis Is to contribute to oprirtlal
treatlnenz of patients who are admitted to cornnrunity hospitals without a n g i o p l a s ~ ~
facilities. At present, rwo reperhsion techniques have proven their ef&cac)i in the
treatment of acute myocardial infitrcrion; the adminisrrdcion of fibrit~ol~ric
agents
and coronary atlgioplasty. T h e questions to be answered in this thesis were threefold.
T h e first imporrant question was wherlner the angiographic anid cl~nicaloutcorm
differ bemeem rescue and primary PTICA? Secondby, can noninvasive j.uarameters of
reperfusion help us in selecring patients for acute coronary szngiography and subsequent coronary angioplasry?
Thirdly, rnosc patients with acztte myocardial inhrction are initially adnnjltted to
community hospitals without direct access to angioplasty hcilities. Garv patienis wlno
are admitted to a center without PTCA IGcilities benefir from early ~ramsferra a
PTCA center for rescue angioplasty or prirraavy angioplasty and can this be
performed with a favourable relation benveenr cast and effectiveness?
Chapter 2
Mystoric overview

Tn cha eighries, a great deal of clinical research was directed towards safery 2nd efficacy of rt~rurnbolyricagents ill the rrearment of acvlre myocardi,~li n h r c l inn. "l"lae
first steps were rakcn to perform early coronary ang~ograpIiyin acute: myocadi:ll
infarction. Thc vast rnajoriry of tlrc infirct related vessels showcd to be occluldcd
w~ihirr4 hours of syrnp~ocn1on\er. At the
when coronary angiography was
same time, Hartzler was the firs't co rntroduce a rntchat~ica[~pproach E(3 ope11
occluded coronary vessels through coronary ar~gioplasry.11 lasted till clre cai ly 11111~zies before coronary ~n~iop1ast-y
in acute ~nyncardialinfarctiol~waa n ~ c dwidely.
Early st~ndicssltnwed that immcdiaoe P'I'CA afier tlaro~nbol~sis,
iraespcctive of the:
status of ~ororlai-yreperfusion, was not beneficial. T h e results tsfrescuc- IY1*C,A:cor~jn a r y aizgroplasty ' h e r failed t h r o m b r ~ l ~ swere
~ s , equivocal. I-fowever, pri~naryI3TC:A
showed to be a favourable treatment ul~dcrideal circumst~nccswith respect to
imsncdjare and lungterm outcorne.
In the mid-nineties an explosive growth in the use of ineracorona~ysncnrs was
obsewed. Use of inrracoronary srcrats rogetlrel- with antiplatclec tl~crapynppcared to
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be effective in, the rrearrnent of acute nryocardial infarcrion especially with respect to
the number of re-interventions. Masraliry is not influenced.
Throughout the relative shon history in the development oTvery eEective tools
in the crearlment ofacute myocardial infarceion, it seemed to be forgotten tl-tat access
ro angioplasry hcilities in the real-life situation is limited. Thus, rhe excellent results
of mechanical in~t:enrernriononly account for rhose patients who are directly adrnirred
to a hospital with angioplasty facilities. Only a rlew reporrs directed attention towards
the possibility of rans sport at ion of patients with acure myocardial infarction to an
angioplasty center for emergency angioplasty. 'The scarcity and the retrospective
lzarure of these reports wen: rhe incentive for the theme of this thesis:
'"trategies of coronary reperfusion in acute myocardial infarction for patients
admitted to hospitals without angioplasry hcilities".
Chapter J
The angiographic and clinical outcome of rescue and primary PTCA i s similar

Paterucy oftbe infarct related artery improves the pmgnosis of patients with myocar-

dial infarction. Previolus studies have shown that primary PTCA was more effective
than thronbolysis alone. H o w effective is rescue PTCA after failed thrombolysis? A
retrospective aal~alysiswas performed in 176 corlrseclrrtive patients suffering from
acute myocardial infarction with documented TIM1 0-1 flow during angiography.
These patients mndenvent either rescue PTCA after failed thrornl>olysis (n=VO0) or
prinuaiy PTCA (n=76). The angiogcaphic outcome was similar; success c o ~ ~ be
ld
obtained in 86% arid 85.5940 respectively. The clinical ourcame in terms of morraliit~r
(4% versus 6,6%), reinEarction (6% versus 3.3%), and repeat inrenrentions were
comparable. This study confirmed thar failed emergelacy PTCA was the most
important predictor of mortality. Successful PTCA led to a one-yeas n ~ o r t a l i rof
~
4.6% versus 2X%1 mortality for fa'iled PTCA. It was concluded thar the clinical and
arrgsii)g~.aphicoutconie of parienrs with rescue 1)''TCA because offailed cl-rrombu8ysis
rs good and comparable to parients w l ~ eunderwcnz primary PTCA.
Chapter 4
Early transfer for i n t e n t i o n a l rescue angioplasty

For p*itients admitted .with acute myocardial infarction in a corrin~unityhospital
without angioplascy Ficiliries, rhrambolytic trearmenc is the Ereatmerit of choice. In
this chapter tke question was raised wlaether patients with acute myocardial ~nfarc(ion initi;llly admitted txa a coinmstnity hospiral cat] benefit from early transfer for
intentional rescue P'TCA after the adrninbrrat-ion of a ctlrombolytic agent. This srudy
was performed in collaboration with the cornrn~rnityhospital of Sitrard, located
;ipproximately 35 kilonreters from the angiaplasty center. Transport of patienrs with
ongoing rnyocdrdial infarction appeared to be safe and feasible, only 1 of the 165

transferred patients died and 9% sult'Eered haemudynamic or a r r h y h m u ~pn-ublen~s
during transport. 'The median time delay hetween orrser of cl~estpain and arrival at
the carhererisation laboratory was 187 minutes,
In this chapter also the use of non-invasive markers of reperhsion was introduced. Forty percent of the patients in this st~ldywere non-invasively identified to
have successfd reperfi~sionand acute coronaly angiography was withheld. T h e
patients identified as such appeared to have 0% in-hospital mortality versus 7% for
rhe group with angiographic reperfusion and I l Yo for rlre group with rescue PTCA
pe0.051. However, re-infarction rate was highest in the grozlp with non-inrasively
determined reperfusion. Ir was concluded that early transfer after treatment with a
~ t h r ~ r n h o l ~age-ens
t i c from a community hospital to a PTCA center for intentional
rescue PTCA is safe with respect ro complications during transport arid that it can be
donc within therapeutically acceptable rime limits. An additional 33940 of parients
c a ~ ~ l benefit
d
h m early reperfusion through rescue PTCA. Non-invasive
rcpcrfusion criteria allowed the recognition of patients with an excelletlt outcome in
terms of mortality and is usefill to reduce the workload of an angioplas~ycenter. 'This
was prospectively s-rudied in the next chapter.
Chapter 5
Can myocardial repierfusion be diagnosed non-invasively?

A simple and reliable non-irrvasive method to identi6 p;~tientswith sucsessfu;ll
prospectively investigated the value ofseven
reperfusion is lacking. In this chapter
non-invasive reperfusion parameters. Previous studies have shown that immediate
angioplasty, of open vessels is nor beneficial. If reperfusion could be ciemonsarared
through the use of rhese markers, acute coronary angiography for su2,sequent angioplasty is not necessary. In the community hospital situation wirhouc angioplasry
hciliues, the cansideration to trans pol*^ a patient: with acute myocardial irtf.~rctintito
an angioplasty center for emergency angiloplas'ty cnwid be guided by these noninvasrve reperfusion markers. Also the recipient a ~ ~ g i o p l a scenter
~ y can re-cvalu,zle
the perfusion sratus of the patient and refrain horn acute coronary angiogl-apl~)rif
repcrFusion is suspected. In an aslgiographicalliy controlled study in 230 p ' ~ t i e ~ ~i t t s
appeared that 'lmlMI2-3 flow could be discrirninared Ei-om 'PIMI 0- 1 flow wi~lr
accuracy. In contrast, TIME 3 flow could not reliably be cliscri~ninatedfrom 'I'IMI 2
flow. Depending 013 local circumnstances rhe goal of acceptable reperf~lsiotl(TIMI
2-3 or '1'4IMT 3 flow) might differ. 'The reperhision parameters slaauld be used
accordingly.

Chapter 6
The LEMl prmtacol

Chaptcr 4 was the bans for a prospecejve rnulticen~ersandomised slcudy addressing
tlue question whether it is safe, feasible, and effecthe to transfer patients with an
acuw myocardial inlrction to an angioplasty center for eirher rescue PTCA or
primaty T'*TCA.
Chaprer 6 deliniates chc prorocol of the Llmiblurg Myocardial Infarction (LIMI)
study. T h e aim of this prospective multicenter randomized pilot sritdy was to evaluate prospecriarely the safety of transportariora and feasibility of inte~venrionsin
pacienrs wit11 excensivc acute myocardial infirction referred for primary or rescue
1TCA in case of failed chrombolysis. 'Three tlrerapeutic regimens in the rreatlnent of
acure myocardial infarction in patients initially admitted to community hospitals
without angioplasoy facilities were evaluated: throlnbolytic therapy, chrombolyric
therapy followed by acute coronary angic~graplrr~
and rescue PTCA if indicated and
primary 1TCA. As secondary endpoints, clinical outcome and cost evaluations were
planncd,
Chapter 7
Acute transport f a r rescue PTCA or priirna~ryPTCA i n patients w i t h exltensiwe
rnyoaardfail infarctlon is feasible and safe

'rhe benefits of primary angioplasty and some what equivocal rhose of rescue
arlgioplastr have been demonstrated in tlie treatment of acute myocardial infarction.
However, the promising resulcs of thc published papers on rhis subject accounred
osily for patients directly admitted to an angioplasty center. In most countries access
ro angioplasry is Lunired, for example in the Netherlands only 10% of hospitals do
im~deedhave in-house angioplasry facilities. For ~llisrecison J, prospecrive randomir.ed
millticenter pilo1 ~ t ~ W,BS
~ d star~ed
y
compsring thrornbollysis (n=753, thrornbolysis
with acute coronary angioaraplay and (if indicated) rescue IsI'CA (n=74) and
gsrit~~ary
P1"CA (n=75) i1-r patients wllo were ~drnirtedwith exrensive nnyocardial
inhrcnio~zin1 011e o f the five cntnrnunicy hospitals wirhout angioplasty hciliries in, the
proviaice or E,imb~lrg, the Nerherlands. None of the pailients who were transferred
For :~nginplastydied during or,lnsporr. 1'hc time delays for rescue PfCA and primary
PTCA were 240k80 rninl~tesand 2153~80minutes respectively. There were no
significant dktilkrences in the early (42 days) and one-year clinical outconre variables.
"I'l~eP-I'CA center was ,~zbleto handle the additional patienr load. One-year mortality
\+,as8% in die thron.mbolysis group, 9% iia the rcscur PTCA group and 12% in the
prinia~yPTGPI group. As rxpec~ed,patients allocated to primary 1'TC:A had the
highest 'l'IM1 3 flow rare and less late reirlterventions than the other 2 groups. T h e
limited ntntnber of patients, however, did not dllovv us to niake concl~usionsin ternis
of ef5cacy.

St was concluded that in patients with exrensive myocardial i~~rasction~
acorr trarisfer
for rescue PTCA or primary PTCA 1s feasible and s&i. The eff3cL~cyor' ~lrese
reperfusion strategies must be rested in a larger series ofpariesirs.
Chapter B
Transfer f o r acute PTCA; Cost effectiveness r a t i o i n Favor o f primary PTEA

In order to adapt new strategies of treatment in cliniical practice, cost eCfccdwness is
becoming more and nnore imporrant to convince policy nldkers to either adapt rhc
proposed treatment or to provide pl-yicians with appropriate funding. Fronu 111s
LEMI trial as described in chapter 6 and 7 w lcar~iedthat 'acute transfer for either
rescue or primary? PTCA is safe and feasible. In rhis study the cosr Tor I~ospiralndmission procedures and ~nedicationwere estimated by nzulriplyitig v o l ~ ~ m ewith
s estimates of unit cost. Mrer one-year follow-up the cost per patient For thrornbolysis,
rescue P'TCA of primary PTCA were respectively EUR 8,704, EUR $1,524 and
EUR 11,661 i(p<0.001). The efficiency of both invasive strategies lor thc treartnent
of acute myocardial infiarction in patients initially admitteci in ltospltals withou~
angioplasry facilities can be addressed by putting foward the incre~i~enral!
costs per
event-free survivor. The clinical results presented irn ~ l ~ sctldy
is
indicare better
tsilrcorne after PTCA. However, the additionaj costs per additional MACF flee
survivor in compalrlson to treatment wit11 thro~nbolysiswas EUR 81,928 f'or rescue
P'TCA and EUR 13,682 in favour of primary P'S'CA. 'The accepribiliry of r[iese
cormsiderable costs are s~lbjectto political debate. The tiara of this study S L Y ~ ~ Gbe~rer
SL
clinical outcome after PTCA but at significanr cost. The results of larger randofari~ed
trials ,Ire r~ecessan-ybefore transfer of' patients in the acute pliase ol'exoensive acute
myocardial infarction for rescue PTCA or primary P'I'CA can be implemented as
routine and cost-effective therapy.

1. 'The clinical and angsograpluc outcome f i ~ patiehilts
r
with acllite ti~yoc,ar4icilIPII.IICt ~ o ~with
a angiograplrically proven ~nadequnrecorrrclasy now 1.5 \ ~ m t l . ~1 r; ~ early
resctle PTCA and primary 1TTCA.
2. Reperfusion parameters arc ol'hclp in identifying parienrs w~irhacute 111yocardid1
~nhrcrjonwrth opcri coronary arteries in wliuch su8xequent ntlgiog-rl,asty is 1301,
taeccssary. TIMI 3 flow cannot reliably be discriminated fionr 'l'lhill 2 Ilow.
However, the prognosis of panients with acure myacardia8 infarctit111 wirh ~ O S I live criteria o r reperfusion is excellent
3. X c ~ ~transfer
te
of pat~eslaswith extensive acure KI yocdrdr~linfarctnon fi-orrr n hasp ~ t a wltllo~lt
l
angioplaszy facilities to a hospital with angiopldsty facilities is safc
and a t leasr 1n our setting feasible ancl can be done In a therapeutically acccpr,lble
time window. Transferring patnenrs to a LJTCh cenrcr may improve clsniic~l

outcome bur ar significant cosr. The add~rionalcost per additional hif3tCE free
surapivut in comparison1 ro rhrombwly~ictreatment seems most favourable for
primary P'I'CA. Thc treatment with "thrornbolysis onlywremains the besr alterrvarlve in an enwironrnent of lLimitedresources.

!&herePo go from here?
Every answer to a question raises n e w questions. In orher words every ahesls is the
kck-off for the ncxt one. Reperfusion strategies in acute myocardial infarctron are in
a continuous f l u . T h e "optimal" ttseatrnent is guided by rhe resultant of continuous
forces beween the development. of new techniques, local circumstances and health
care budgets. Depending on the preference, capabilities and facilities of physicians, a
certain strl~te~ywill
be folCowed. At this moment it is ass~lrnedby many cardiologists
that the clinical outcome in patients who are transferred for slthrr rescue or primary
PTCA i s in favour of primary PTCA. Does this imply char every patient with an
acure myocardial i~~farcrion
should be rrailsported to an1 angioplasry center for
primary PTCA? In the Netherlands approximately 27,000 patlents are admiteed
yearly with rhe diagnosis of myocardial infarction. Assumnng that in 4Q0/0the electrocardiogram is nor: diagnostic for acute myocardial inEarction, at lcasr the
rerliaialing 6 0 % of patients (approximarely 16.000) are calldidaces for SdnIe sort of
reperfitsion treatment. In the Netherlands, approximately 1~0%-115?4~
of tlnese
patients are immediately adrnicted to hospitals wirh an existing infrastr~ictusefor
intervotition?al cardiology where prlnnary coronary angioplascy can be considered.
T h e remaining patients (approximately 14.10100) will be admitted to hospitals
witl~ouat angioplasty facilities. If indications would extend to transfer all these
patients for primary PTCA an erlorrnous logistic burden Ibr the angioplasty centers
will be rhe consequence. I n the LIMI trial, transfer oCpatieni.ts was limited to patients
wit1.i clectrocardliograptric cvidence of extensive myocardial infarcrion. Assuming
that 210% trf rhe patients will raneec these criteria, apgroxin~drely2800 patients arc
carididales for trar~slerI;ar primary P'TCA. For r01e s~tuationin the Netherlands, wherc
IS Olospicals dtr have an ince~ventionalnnfrastrvccure, rhis means an additional wselond
of npptoxinwarely 210 emergency nrugioplasties lbr each center yearly. Are we willing ro
rnatch diis increCtsein caseln~d,0 2 should we decrease the rvurnber of intervcneions by
gre-transportation thrornbolytic therapy? IFrl~isstrategy is to be followed it will take
rsfl' the steam of logistically dificulr emergency L~ngioplasties
since reperf~nsionduring
transportation will limit the number of acute angioplasties with dppruxim~rely60%.
'I'he price to pay is a co~zsiderablcnumber of lare P T W C A B G in h i s patlent group.
*
P 11c rhrrd option is to accept that tllrombolytic therapy is reasonably effective making
it nor worthwile to transport the patient to a PTCA center. Also in the patienrs wit11
open vessels after rhrombolysi,e a considerable group of patienrs necds late internenitial~s,bur this cat1 potentially be ~ndnagedin a logistically more eficient way.
Y

Implications for emergescy PTCA
I n order to iinnplement around the clock mgioipIasq* sesvices, suflicsent staff and
fdcilities are needed. With an increasing workload of emergency angioplasty, it is
required to train a sufiffent amount of physicians with an interventional subspecktalisation. Sirnilarllrr, appropriate nurrrbers of nursing s~&>cardiac rech~ricians
and Caciliries are needed. Additional catheterisarialz rooms are necessary as well as
hospitd beds and CCU beds to receive an additional caseload ofvery ill padents who
require a high level of case. Some patients may need ventilation, intra aortic bL~lloon
pumping or emergency CABG requiring support ofan experienced and c-ooperati"ire
s~trgicalteam and a high quality nursing staff. Transferrirzg patients with acute
myocardial infarction requires a well-motivated ambulance service char can be
responsibfe for safe and rapid interhospital transfer. Central an~bulancem i r s nlrisr
have adequate capacity an3 staff to transfer critically ill patients prepared for full life
support. More importantly is the estatnlishmenr of
and gilidelines for
hospitals without angioplasty facilities who refer parienrs for emergency angioplasry.
Prorocals enhance the recognition of the appropriate patient: in an eGcient \*rap
thereby minimising rinse delays. Also prosocals for the follow-zip care in the hospitals without alagiap1ast-y facilities should be established especially in respect to sheatlr
removal and the increasing use of drugs intervening with coagulation.
Where should infarct arrgirsplasty be performed

If infarct angioplasty is limited to the current tertiary angiopiasy cenlers, sufficient
ambulance services are needed for rapid, safe and swift transfer to these censers. It has
been shown t h a regionalisation of angioplasty facilities is cost-effective 111 high
voielrne centers. Infaarcr angioplasry is nut easy, therefore transfer of ia~k~rct
patients
to a regioi~altertiary center implies an appropriate caseload of emergency angmplnsty
per individual operator thereby increasing changes of good ourcolrrc.
Anorher option is to provide around the clock ;ingioplasty in every dis~rict
hospital. Such a development is not likely to s~lccccdbecacisc o f rhc high cos~sin
capital goods and human resources.
However, in areas wl~ereprehospital throsnbolysis is implen1enrcd it W C J L Ibe
~~
interesting to triage patients with extensive ~nyocardiali n k ~ r c t i oim~rredearel~
~~
to
hospitals with angioplasty facilities w ~ t hor without pre-rra~~sporra~ion
rhrornbolysi~
in order to reduce the time to reperfusion even ftlrther. Studies addressing this issue
are currently b e ~ n gperformed.
'The results o l a large multicenter trial are required before transfer of patienrs with
extensive ~ n ~ o c a r d i infarction
al
in rhe acute phase to a 12*1*C3P,
center can be irnpPemented as routine therapy. At this moment studies are ongoing trying to answer this
important question.

Samenvatting en conclusies
Hlaafdstuk 1
Hntraductie

D i t proefschrift heeft tot doel cen bijdrage te leveren aan de verbetering van het
inzicht In de behandeling van patiënten die initieel worden opgeriomen in een
ziekenhuls zonder inogelijkheden voor een percurane rranalumiizale carocrajrangioplastiek (PTCA) o h e l dotrerprocedure. Hedcn ten dage zijn er bij dc belrarrdeliïig
van het acute hartinfarct m e c technieken beschikbaar die kunnen leiden tar her
opnieuw doorgankelijk maken van de geoccli~deerdekransslagader. De toedleiiing
van een stalseloplossend geneesmiddel of het verrichten wan l'TCA. Het merendeel
van de patiënten met een acuut rnyocardinhrcc wordt opgenomen in zickenhiiizen
zondcr PTCA faciliteiten. Derhalve werd in dit proefschrift tot doel gesteld een
a ~ ~ w o o r re
d i geven op een drietal vragen. Alereerst werd onderzocht of dat de kliiiische en angiografische uitkomsten van rescue FTCA (dotterpracedure na hel falen
van een stolseloplossend middel) en primaire PTCA (dotterprocedure bij een geoceludeerde kransslagader zonder voorbehandeli~zgmet ecn stnlseloplosseizd middel)
vergelijkbaar waren. Op de meede plaats werd nagegaan of non-invasieve pararnerers
waarmee we zonder hartcatheterisatie reperfusie (herstel van doorbloedirig) kunnen
aantonen van n u t zouden kunnen zijn o m patienten met reperfusie te idenlificereiz
zodanig dat acute coronair angiografie gevolgd door eventuele 1'TCA iaiet nodig is.
O p de derde plaats werd die vraag gesteld of het gunstig is, om patiënten rnet een
uitgebreid ~n~ocardinfarct
vroegtijdlig te veiwijzcn naar een P"I'CA centrum voor een
acuie l3'I'CA procedure al dan niet voorafg*legarandoor de bchandcling mnen Ceih stolseloplossend geneesmiddel. Tevens werd oirderzocht of de cost-elFecc a i rsIyse wan teil
dergelijke reperfusiesrrategie acceptabel was.
Hoofdstuk 2
Historisch overzicht

Tn de jaren tacl~cigwas een aanzienlijk deel van klinisch under~ockgeiiclit np de
veilighemd en effcctiwiireir wan stolseloplossende geneesimiddelen bij de l~ehanclelling
van het acute rnyocardinhrct. Schaowoercnd werden er acute Iiarzcatherensnties
verraclir b ~ hei
j acute myocardinfarct waarbij werd aangetoor-ncl dal het merendeel
van de kransslagvaten waren afgesloren wanneer de hastcat~etermmebinnen 4 u u r
na de aanvang van de Machten werd verricht. De vroege jaren tachtig luidde clan oalc
her begin in van onderzoeken naar de waarde wan lYTCBt,ram her afgesltateri kranss i a ~ a re
r openen. Het Iieefi eclnter 10 jaar geduurd alvorens deze techniek I i i j het

rnoi~diteitsterk toe te nemen. Die mor.tdiiteit bedroeg 28% bij een mislukte PTCA
procedure versus 4,6% na een geslaagde procedure. De uitkomsrm art deze srudle
suggereren vergeliikbare kiinlsche en atigiogsafische resultaten bij patiënten die
worden behandeld ~niddelsrescue of primaire PTCA.
W olofdstu k I
Vroege overplaatsing naar een PTCA centrum voaa eventuele rescue PTCA

Voor patiënten iner een hartinfiarct die worden opgenomen in een ziekenhuis zander
PTGA faciliteiten is behandeling met een srolsdloplosseild geneesmiddel de behandeling van eerste keus. Bij het ontbreken van rekenen van herstel van doorbloeding
(reperfusie) kan rescue PTCA overwogen worden. In dit hoofdstuk is de vraag aan de
orde gekomen of het zinnig is o m patiënten met een uitgebreid myocardinfarct na
bel-iandeling met thrombolyse over te plaatsen naar een PTCA centrum voor eventuele rescue FTCA in de acute fase van het myocardinfarct.
Deze studie heeh pIaarsgcvonden in samenwerking met l.iet Maasland Ziekenhuis
in Sittard gclegen op ongeveer 32 kulometer afscand van het Acadeinisch Ziekenhuis
Maastricht. 'Tijdens het transport waren de complicaties relatief laag (30Jo), telwijl 1
patsnr overleed bij aanvang va11het transporr. De rijd die nodig was tussen het begin
van de klachten en aankornst op het catheterlsatielaboratoriu~~~
bedroeg mediaan
187 minuten.
111dit hookisruk werd tevens het gebruik geïntroduceerd van ei~lceleniet invasieve criteria, voor her herstel van doorbloeding van het hansslagvar. Middels
toepassing van deze criteria werd bij 40% van de pahC;nten dit IiersteP, op
niet-invasieve wijze aannemelijk gemaakt. Hierdoor lion worden afgezien van acute
hartcathererisarie of PTCA procedure. Deze patiënten werden veelal met dezesfde
amb~ilariceterugvenvezen naar her verwijzend centrum. Ze haddera ima vergrlijk rot
de patientengroep waarbij de crireria onduidelijk warcrri, maar die bij Izaricatlie~erisacie toch herstel van doorbloeding hadden en de patliintengroep met i-escue P'TCA,
een gunstige prognose; de morralireir was 0% versus 7% eli E 1 OrO bij j,atienren uvaar
alsnog gedorterd moest worden wegens een afgesloten hansslagader (p<W,IOS).
Echter her aantal recidief inrarcten was zoals verwacl-ir liet hoogst in d e ~ egroep.
Concluderend kan worden gesteld dat vroege vewijziiig voor eventiliele rescue
PTCA na beharrdelir~~
met eeir stolseloplossend geneesmiddel in een ziekenhuis
zonder 13'l'GA iaciliceiten veilig is en een haalbare therapie blijkt bi1wie11 een therapeucisch acceptabel tiidsbesrek. Dankzij deze behaildclingsstrategle kon loch nog in
33'?/o vaia de pariënten vroeg herstel van doorbloeding worden bereikt inidclels rescue
PTCA. Het gebruik van niet-iiivasieve crrëeria Voor herstel vaal doorbloeding inaakte
het mogelijk een patiëntengroep te identificeren met ecui uitstelcende prognose
waarbij acute hartcatheterisatie niet noodzakelijk was. In de praktijk kan dit Lenden
tot een amzieiilijke reductie voor de werklaso van het P7'CA centrum. Uit. werd
prospectief anderzochi in het volgende hoofdstirk.

Hoofdstuk 5
Kan nryocardrepaafusfe nlolninvasief worden vastgesteld?
Een simpele en be~rauwtraremethode voor de identificatie van patiënten met een
geslasts;d hentel van de doorbloeding [reperfusie) is nog niet geheel voorhanden. In
dit hoofdstuk wordt ondenochr war de irudividuele en gecombineerde waarde is van
7 niet-invasieve criteria voor reperfusie, samengesteld uit ECG gegevens en de
Wachten wan de parienc. Uit eerder onderzoek is &bleken dat hei verrichten van een
I?TCA procedure bij een open kransslagvat na een voorbehandeling met een stalseloplossend geneesmiddel bij geslaagde reperfusie weinig zinvol is. Acute hartcathererisacie is vermijd baas indien herstel van doorbloeding door nier-invasieve criteria kan
worden aamgetoond. I n ziekenl-iuizen zonder PITCA hciliceiren m u het besluit
omtrent eventuele overplaatsing voor bijvoorbeeld rescue PTCA op grond van deze
criteria keirinen worden genomen. Ook her ontvangend PTCA centrum kan nadat er
door l-iet transport tijd over heen is gegaan, nogmaals de pariënt evalueren op bersrel
van doorbloeding en zo nodig ahien van acute hartcatheterisatie. Uit middels hartcachererisatie gecontroleerd onderzoelc bij 230 patienren bleek dat patiënten mei trage
doorbloeding- (TBMI 2 Row) of normale ctoorbloeding (TIMI 3 fl04van het
iiifarccgerelateePde kransslagvat goed kon worden onderscheiden van patiënten met
geen of geringe doorbloedin- (respectievelijk 'TIMI 0-1 flow). Echter TILMI 3 flow
kan niet met grote bearoi~wbaarheidwarden onderscheiden van TIMI 2 flow. Het
accepteren van redelijke inaar niet perfecte doorbloedirig hangt af van localc
inzichten en mogelijkluedei~.M-iainlcclijk hiervan, kunnen de niei-invasieve criteria
voor reperfusie al dan niet worden toegepast.
Hoofdstuk 6
De LIMI t r i a l
Het retrospectieve onderzoek zoals beschreven in Iioofcisreilu 4 heeft de aanzet
gegeven rat een prospccrieve gerandoiniseesde muilticenter stildie met de vraagstelling «f her veijig en i-iaallrarir is om patii7ncen met een ui~gehreiciacuLnr I-iartitihrct Le
veawiizen cariar een P"SC1A ceeiltriirn voor rescue P'ITCAof primaire lSrCA.
Hookisruk G beschrijft het prcitocoU van de LIinSurg Myocard Infarct (LIMJ)
trial. Deze studie heeft t.en1 doel nin drie handelirugssrrategieën oe evalueren voor de
bclirnndeliiig vama een groot acuut harcinf&~,irct
bij patienten dic initieel wciordem opgenomen in ziekenhuizen zonder P'I'CA faciliteiten. 111 deze pilot studie worden
patiënten prospectief gerandoniiseerd tot eer1 helnandeling mer een stalseloplossend
gmxeesrniddel, tot b e h a n d e l i i ~mec
~ stollselop8ossende medicatie en rescue I'TCA
indien noodzakelijk, of tot primaire PTCA. In deze studie is prospectief nagegaan of
lier vervoer vanuit niet-PTCA cei-itrai naar het Academisclil Ziekenhuis Maastriclut
haalbaar c11 veilig- was. ']Tevens is gekeken naar de effectivi~eitei1 de kosten van de
verschillende benaderingen.
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Hoofdstuk 7
Acute xnvierplaatsing voor rescue o f primaire PTCPI van patlikmiten miet e e n
uitgebreid myo~ardi~nfaact
i s veilig en haalbaar

Van de behandeling van het acute hartinfarct zijn in de literatuur gunstigc resultaten
beschreven van primaire PTCA, minder duudelijk is dit voor rescue FTCA. Echter,
deze resultaten zijn in feiice alleen van mepassing voor patiënten die reclitstreeks
w-orden opgenocnen in een ziekenhuis met P'P'CA faciliteiten. ]Inde meeste westerse
landen is de beschikbaarheid van P T U facilireiieni, beperkt. I n Nederland beschikt
slechts 10% van de ziekenhuizen over dergelijke faciliteiten. Dit was de reden voor
het starten van het prospectief gerandomiseerd mulricentes LImburg Myocardial
Infarction onderzoek waarbij rhsornbolyse (seolseloplossend riiiddel) zonder rransport naar een dotrercentrum (n=75) wordt vergeleken met thronibolyse met transport naar een dortercentrum voor rescue PTCA (n1=74) en transpor7 naar een
dottercentrum voor primaire PTCA (n=75).Hei betreft patiënren die werden opgenomen met een uitgebreid acuut hartinfarct in een van de 5 deelniemeiide 'ielzenhuizen zonder PTCA fadireiten in de provincie Limburg. Geen van de patienten
overleed tijdens het transport. De tijd (gemiddeld) tussen het begin wan CIC
klaclilten
cn haritcaahererisaiie bedroeg in de rescue PTCA groep 240f$0 minuten, en 21 5080
minuten in de primaire P I T A groep. Er werden geen signifìcanre verscl.iillen
gevonden in morbiditeit en mortaliteit tussen de 3 groeperi gedurende de eerstc. 42
en 11a 1 jaar follow-up. De mornralineit na een jaar was 8% in de groep die werd
behandeld met een stolseloplossend geneesnniddcol, 9% in de patientengroep mer
rescue PTCA en 12% in de groep met primaire PTCA. De één-jaars morbiditeit en
mortaliteit was relatief laag in deze patiëntengroep met behandeling voor een eiitgebreid myocardinhrcr. De pariënten die werden beha~~deld
middels primaire PTCA
hadden gemiddeld a1 vroeg een betere doorblloeding van het kransslagvat en vertoonden daarom ook miilder noodzaak zot laiere inuerveniies. Concltiderend hlijlct
de behandeling middels rescue of primaire P'TCd bij patiënten met een uitgebreid
inyocardiiiahrct na acuut transport goed ~iirvoesbaarei1 veilig. De omvang va11deze
studie was te klein om een ferme ~titspraakte doen over de effectiviteit. Ren grolr
multicenter studie is noodzakelijk oin deze vraag te beannnroorden.
Hoofdstuk 8
Overplaatsing voor acute PTCA. Cost-effectiveness ratio meest gu~nstigvoor
primaire PTCA

Voor het implementeren wan nieuwe ibehandeliilgsmethodiekeii en her verkrijgen
van steun voor wetenschappelijk ondcrzoek zijn kosten-effectiviteit analyses van
toenemend belang. Van dc LIME stlodie weten wij i(hoofdstuk 7) dat ovcrplaaësing
voor nescue en prirnaire P'TCA veilig eri haalbaar is. 111 deze studie werden prospectief gegevens verzameld en werden de kosten voor opname, ondcmneken cn medi-
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Hoofdstuk 5
Kan mya~irardreperfusicnianiinvaáief warden vastgesteld?

Een simpele en berrauwbare methode vaar de identificatie van piarieneen met een
Msldagd-herstel van de doorbloeding (reperhsie) is nog niet gcheeQvoorhanden. In
dit hoofdstuk wordt onderzacht wat de individuele en gecombineerde waarde is van
7 niet-invaieve criteria voor reperfusie, sainengesteld uit EGG gegevens en de
klachten van de patiënt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het verrichten van een
DTCA procedure bij een open kransslagvat na een voorbehandeling met een stolseloplossend geneesmiddel bij $eslaagde reperfusie weinig zinvol is. Acute hartcarjieterisacie is vermijdbaar indien herstel van doorbloeding door niet-invasieve criteria kan
worden aangetoond. i n ziekenhuizen zonder PTCA faciliteiten zou het besluit
ornirerrr eveniuele overplaatsing voor bijvoorbeeld rescue PTCA op grond van deze
criteria kunnen worden genomen. Wok het o n m a n ~ e n dFTCA centrum kan nadat er
door het transport rijd oxer heen is gegaan, nogmaah de patiënt evalueren op herstel
van doorbloeding en zo nodig akzien van acuce harrcarheterisatie. Uit middels harrsatheterisaicie gecontroleerd onderzoek bij 230 patiënten bleek dar patiënten met trage
doorbloeding (SIMI 2 flow) of normale daarbloeding (TIMI 3 flow) van her
infar~r~erelateerdc
krainsslagvar goed kan worden onderscheiden van patiënten met
geen of geringe doorbloeding (respectievelijk TIME 0-1 flow). Echter *Q["IMI
3 flow
kan niet met grote berrouwbaarlieid worden onderscheiden van TIMJ 2 flow. Met
accepteren van redelijke maar niet perfecre doorbloeding haligt af van locale
inzichten en rrrogelijkheden. Afhankelijk hiervan, kunnen de niet-invasieve criteria
voor reperfusie al dan niet worden toegepast.
Hoofdstuk 6
De L I M I t r i a l

Edel retrospectieve ondeixoek zcials besclireven in hoofdstuk 4 heeft de aanzet
gegeven tot een prospccrieve gerandoiniseea.de mwlticrnrer studie rner de vraagstel-

ling of het veilig en ha;ilb:iar is o m patiënitcn mer een ~iiigebreidacuut harrinfarct re
veiwijz.en naar een PTCA centrum vaor resciie PTCA of primaire P'i'GA.
Hoofdsiuk 6 Iieschrijfi her proiocol van de LInnbwitg Myocard Infarct (LIMI)
trial. Deze stridie IaeeiFr ten doel orrr drie haridcliingsstrategic~aite evalueren voor de
betrandrrling van een groot actnut hartinfarct bij patiënten die initieel worden opgenomen in ziekenliuizen zonder PLCA faciliteiten. In deze pilor srudie worden
paticnteii prospectief geraiidlomiseerd tot een behaildelitzg met een stolscloplossend
geneesnridclel, tot bel-iandeling niet stt~lscloplossendmedicatie en rescue PTCA
indien iuaodzakelijk, of rot primaire PTCA, In dezc studie is prospectief nagegaan of
het vewoer vail~iitniet-PSCA ceritra naar het Academisch Ziekenhuis Maastriehr
Izanlbaar en veilig was. 'Tevens is gekelren naar de effectiviteit en de kosten van de
versclrillende benaderingen.

Hoofdstuk 7
Acute overplaatsing nroar resrue of primaire PTCA van patiënten m e t een
ailitge breid myacandlinfarrt Is veilig cn haalbaar

Van de behandeling van heir acute hartinfarct zijn in de literatuur gunstige resulraren
beschreven van primaire Pl'CA, minder duidelijk is dit voor rescue PTCA. Echter,
deze resuItaten zijn in feite alleen van toepassing voor patiënten die rcrhtscreeks
worden opgenomen in een ziekenlruis met P'SCA faciliteiocir. In de meeste wesrerse
landen Es de beschikbaarheid van PTCA faciliteiten beperkt. In Nederland beschikr
slechts 10% van de ziekenhuizen over dergelijke hcilïteiteri. Dit was de reden voor
het starten van het prospectief gerandomiseerd multiceniser LIrnburg Myocardia1
Inafarcrioil onderzoek waarbij thrombolyse (stolseloplossend middel) zonder transport naar een dot~ercentruni(n=75) wordt vergeleken mer chrornbolyse met transport eiaar een dottercentrum voor rescue PTCA (n=/'4) en trarisport naar een
dottercentrum voor primaire PTCA (n=75).Het. betrefi patienten die werden apgenomen snet een uitgebreid acuut hartinfarct in een vat1 de 5 deelnemende ziel~eanhuizen zonder PTCA faciliteiten in de provincie Limburg. Geen van de paricnten
overleed tijdens het transport. De tijd (gemiddeld) tiusser-i liet begin va11 de klachten
en hartcatheterisatie bedroeg irr de rescue PTCA groep L40+$0 minuten, en 215k80
minuten in de primaire PTCA groep. Er werden gecn significante versclzille~~
gevonden in1 morbiditeit en mortalirei~tussen de 3 groepen gedurende de eerne 42
en na 1 jaar follow-up. De mortaliteit na een jaar was 8% In de groep die w r d
behandeld mec een srolseloplossend geneesmiddel, !?%o in de patientengroep met
rescue PTCA en 12% in de groep met primaire PTCA. De 6th-jaars inorbiditeit en
mortditeir was relatief laag in deze patitintengroep met behandeling voor een uitgebreid myocardinfarct. D e patienten die werden behandejd inidclels primaire PTCA
hadden gemiddeld al vroeg een betere doorbloeding van hei kriiolsslagvat en vertoondesi daarom ook minder noodzaak tot lalere ii~ten~ea~ties.
Coi~cludeie~ïíl
blijltr
de behandeling middels rescue of prii~~aire
PTCA bij paaienien mcc een ~~irgebreid
myocardinfarct na acuut tranisport- goed uitvoerbaar en veilig. De omvaiig v;in d u e
studie was te klein om een ferme uitspraak tc doen over de effcciiviteii. Een grote
rnulricenrer studie is noodzakelijk oan deze vraag [c beaaltwuordcn.
Hoafdistuk 8
Oiwerplaatsing voor acute PTCA. Cast-effectivenesr ratio meest gunstig voor
prim~airePTCA

Voor her implementeren van nieuwe behandclii~gsinethodiekenen licr verkrijgen
van steun voor wetenschappdijk onderzoek zijn kosten-efÇectivIteit ailalyses van
toenemend belang. Van de LIMI studie weten wij (hoofd~dstuk7) dar overplaatsing
voor rescue en primaire PTCA veilig en haalbaar is. In deze crudie werden prospexrrief gegcvens veizarneld en werden de kosten voor opnaimc, onderzoekeii en inedi-

Hoofdstuk 5
Kan myoéardreperfuslru nioninvasief worden vastgesteld?

Een simpele en betrouwbare methode voor de identificarie van patienten rnet een
geslaagd herstel van de doorbloeding (regierf~esie)is nog niet geheel voorhanden. In
dit hoofdstuk wordt onderzochr war de individuele en -gecombineerde waarde is van
7 niet-invacicve criteria voor reperfusie, samengesteld uit ECG gegevens en de
Wachten van de patiënt. Uit eerder onderzoek is &bleken dat het verrichten van een
ITCA procedure bij een open kransslagvat na een voorbehandeling met een scolseloplossend geneesmiddel bij geslaagde reperfusie weinig zinvol is. Acure hartcatheterisarde is vermijdbaar indien herstel van doorbloeding door niet-invasieve criteria kan
worden aangetoond. Bn ziekenhuizen zonder PTCA faciliaeiten m w het besluit
omtrent eventuele overplaatsing voor bijvoorbeeld rcscue PTCA op grond van deze
Ook het ontvangend PTCA centrum kan nadat er
criteria kunnen worden genomerr.
door l.iet transport tijd over heen is gegaan, nogmaals de pari& evalueren op herstel
van daorbloeding en zo nodig af~ienvan acute hartcatheterisatie. Wit middels haercarheterisatie gecontroleerd onderzoek bij 230 patienren bleek dat patiënten met rrage
doorbloeding (TIMI 2 flow) of normale doorbloedln~r,(TIMI 3 Aow) van het
inhscrgerelateerde. kn-~nsslagvatgoed Iton worden onderscheiden van patiënten met
geen of geringe doorbloeding (respectievelijk TIMI 0-1 t10w). Echter TIMI 3 f l o ~ r
kan niet met grote betrouwbaarheid worden ondeaschcidcn van T'IMI 2 flow. Het
accepteren van redellijke maar niet perfecte doorbloeding hangc af van locale
inzichten en ~no~elijkheden.
Afhankelijk hiervan, kunnen de niet-invasieve criteria
voor rcperfiisie al dan niet worden toegepast.
Hoafclstuk 61
De L I M I t r i a l

Het retrospeccicvvc onderzoek zoals beschreven i11 hoofdstuk 4 kieefi de aarwier
gegeven tot ccn prospectieve gcrandorniscerde multicerrter stzidie rnet de vraagstelling o l lzer veilig en Izaialba~rris oiir patiënten met een uitgebreid acuzir hartinfarct te
vcrwij~ennaar een P'SCA ceiltrunn voor rescue I'TCA of priinairc PTCA.
Hoofdsriik 6 beschrijft het protocol van de LImbmrg Myocard Infarct (1,IMl)
trial. Deze studie Ereelt ten duel c ~ mdrie lilaindelirigsstr~~tegieëi~
re evalueren voor de
behandeling va11 een grom ~ C L I L I Thartinhrct bij patiënten die initieel worden opgenoirien in ziekenhuizeiz zonder PTCA facili~citen.In deze pilor studie worden
patiëriteil prcispeetief gerandomiseerd tor een behan-ideling met een stolseloplossend
geliees~lziddel,tot behandeling naet scolseloplossende medicatie en resciie PTCA
indien naodzakelijk, OE tot primaire PTCA. In tieze studie is prospectief nagegaan of
het vervoer vanuit nier-PTCA cenrra naar het Academisch Ziekerilhuis Maastricht
h.aalbaiir en veilig was. 'Teveiis is gekeken naar de eifTectiviceit en de kosten van de
verschillende benaderingen.
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Hoofdstuk 7
Acute overplaatsing vaar rescue of primairie PTCA vami patiënten met een
uitgebreid myocardfnifarct i s r e f l i g eln haalbaar

Van de behandeling van het acutc hartinfarct zijn in de Iiterat~iilrgunstige resultaten
beschreven van primaire FTCA,minder ~iluidelijkis dit voor rescue P T U . Echter,
deze resultaten zijn in feite dleen van toepassing voor pauienten die rechtstreeks
worden opgenomen in een ziekenhuis met PTCA faciliteiten. 111rie meeste westerse
landen is de beschikbaarheid van PTCA faciliteiten beperkt. In Nederland besclaikt
slechts 10% van de ziekenhuizen over dergelijke hciliteiten. Dit ~wn'asde reden vaar
het starten van het prospectief gerandomiseerd inulticeiiter Llsnbrtrg Myocardia1
Infarction onderzoek waarbij thrornbolyse (stolseloplossend middel) zonder rransporr naar een dottercentrum (n=75) wordt vergeleken met thrombolyse inet transport naar een dottercentrum voor rescue P'TCA [ei=74) en: transport naar ecn
dotrercentrum voor primaire PTCA (n=75). Het berrefr patienten die werden opgenomen met een eiirgebreid acuut. harrinhrct in een van de 4 deelnemende ziekenhuizen zonder PTCA faciliteiten in de provincie Limburg, Geen van de patiihteri
overleed tijdens het transport. De tijd (gemiddeld) tussen bet begin van de Machten
en harrcathecerisaaie bedroeg in de rescuc PTCA groep 240+80 niiniiten, en 2 15k80
minuten in de primaire P'TCA groep. Er werden geen significante verschillen
gevonden in morbiditeit en mortaliteit tussen de 3 groepen ged~ireiidecle eerste 42
en na 1 jaar follow-up. De mortaliteit na een jaar was 8% in de groep die werd
behandeld met een stolseloplossend geneesmiddel, 'JYo in de patiëntengroep iauet
rescue PTCA en 12% in de groep met primaire P T U . De één-jaars morbiditeir en
mortaliteit was relatief laag in deze patiëntengroep met behandeling voor een eiitgebreid myocardinfarcc. De patiënten die werden behandeld middels primaire PTCA
hadden
al vroeg een betere doorbloeding wan het kransslagvat en verrooriden daarom ook minder noodzr~akcoé latere inreu-venties. Canncludrarnd blijkt
de behandeling middels rescue of primaire 13TCA bij parianten me[ een iiitgel-~rci~d
myocardinfarct ria acuut transport goed uinirueshaar en veilig. Ds omvang v.lil dele
studie was re Mein oin een ferme uitspraali; rcr doen over de cfftctivitcii. Eci3 ~ F E ) I C
rncilricenter studie ns noodzakdijk om deze vraag te beantwoordcri.
Hwfdstuk 8
Overplaatsing voor acute P K & . Cost-effectiveness ratio meest gunstig voor
primaire PTCA

Voor het implementeren van iiieuwe behandelingsniechoclieken en her verkniljgen
van steun voor wetenschappelijk onderzoek ij n kosten-effecriui&t
analyses van
toenernierid belang. Van de LIMI s~udieweten wij (hoofdstuk 7")dan overplatatsjing
voor rescue en primaire I'TCA veilig en haalbaar is. In deze studie werden prospecriefgegevens verzameld eiz werden de kosten voor opname, onderzoelten ei1 medi-

catie berekend door her gebmih.sro8mmere vermenipraldip met een unit kosrprijs.
Na een jaar follow-up bedroegen de kosten voor .etirombolyse, rescue PTCA of
primaire FTCA respectievelijk EWR 8.7014, EUR 11.524 en EUR 11.661 (p<0,001).
De additionele kosten per additionele ewnt-vrije overleving met- inbegrip van alle
rcvdscu1arisatil-r;was in ver-lijkng tot een behancleling n e t een srolseloplossend
middd in het voordeel van primaire PTCA; EUR 13.682 versus EUR 81.328 voor
de behandeling met rescue PTCA. In het algemeen h n gesteld worden, dat overplaatsing naar een PTCA centrum voor acute interventie leidt ter een verbetering
van de klinische uitkomsten maar het gaat gepaard met aanzienlijke kosten. D e
bereidheid om deze kasten te accepteren Iljkt een a a k voor poliitieke beschouwing.
De resultaten van grote gerandomiseerde studies moeten worden afgewachr alvorens
de strategie van het overplaatsen van een pacienr in de acute h e van het grote hartinfarct kan worden geïmplementeerd als zijnde een routine en kosrien-effectieve behandeling.
Conclusies

1. Resciue I'TCA en primaire FTCA leiden tot een vergelijkbare uitkomst met
betrekking tot doorbloedinig van de kranss8agaderen en Sclinische resultaten bij
patikkiten met angiugrafisch aangetoonde afwezige of slechte doorbloeding
(TIMI 0-1 Row) bij het acute myocardinfarct.
2. Niet-invasieve parameters voor het herstel van doorbloeding blijken nuttig ter
identificering van patiënten met een open kransslagvat zadaa acure Iiartcatheterisatie niet nooclzaklijk is. Echter, normale doorbloeding (TIMI 3 flow)
kan niet berrau~vbaairworden onderscheiden van tragere doorbloeding van het
hansslagvat (TIMI 0-2 flow).
De prognose van patiënten met positieve criteria voor het herstel van doorbloeding is uitstekend.
3 . Acute wetvij~xingvoor r e s c ~ ~ofe primaire I'TCA vanuit een ziekenh~iiszonder
PTCA h~Qliteitenis veilig, haalbaar, en h r u worden verricht binnen een éherapeurisch acceptabel tijdsinterval.
Verwijzing van patienten nxar een P T U centrum leidt tor een verbeteriiig vari
k8inische uitkomsten maar regen aanzienlijke kosten. De additioi~elekosten per
addirici~aeleMAGE-free overleving, lijkt in het voordeel van. primaire PTCA
vergelekeil met rliromliiolytische therapie. In een omgeving met beperkoe financiele
en Iiogisrieke middelen, blijk t1iromholytische therapie Biet besre alternatief.

Elke vraag staat aan de basis van nieuwe vragen. Met andere woorden, een voltooid
proefsclirift behoort de afrrap voor een nieuw onderzoek re zijn. Strategieën voor hct
bewenksre8ligru varr goede doorblloeding van de kransslúmgaderen zijn voortdurend in

beweging. De behandeling die wordr toegepast is een resultarrte van krachteli rwisseir
de ontwikkeling wan nieuwe technieken, lokale gebruiken en de budgerterirrg in de
ge-mndheidszorg. Pilllhankelijk van de voorkeur, bekwaamheid en die faciliteiten die
ter beschikking sltaan van de belaandelend ~ ~ ~ r d i o l omlo geen bepadde behandeling
worden ingezet.
Dit proefsrhrifi heeft laren zien dat het mogelijk is om parienten met een liingr'Breid hartinfarct over te plaatsen naar een P T U centrum voor acute PTCA w;a~rbij
primaire PTCA, hoewel niet in alle opzichten slgi~ificant,iets g~instigerlijkz. Werekent dit nu dar elke patiënt met een acuut hartinfarct in aanmerking komt vnot overplaatsing voor een acute PTCA
Iia. Nederland worden jaarlijks 27.000
patienten opgeiwrnea onder de diagnose hartinfarct. Aangenc~mendat her elecrrocardiogram i11 40% van de patienten onvoldoende reden is voor het toepassen van
een stolseloplossend geneesmiddel of acute PTCA, dan heeft dit tot gevolg dal. circa
16.000 patiënten in aanmerking koine11 voor een dergelijke behandeling. Primaire
PTCA moet sterk overwogen in de patiënten ( l 0-1 5%) die worden opgenaornen in
ziekenhuizen met mogelijkheden voor PTW. Wat te doen bij de andere circa
14.OOO patiënten die warden opgenomen in ziekenhuizen zonder PTCA faciliteiten?
Het betekent een enorme belasting voor de PTCA centra indien de ii~dic,itiestelling
voor het verrichten van primaire PTCA zou worden uitgebreid voor elk harrinfiarct.
In de LIMI studie werd overplaatsing beperkt rot de electrocardiografisclze uitgebreide hartinfarcsen. Aangenomen dar in 20% er sprake is van een uitgebreid la,irtinfascr, dan blijven er bij benadering 2.800 pariienten over die in aanmerking Itomen
voos primaire P S U . In de Nederlandse situatie met 13 PTCA centra betekent dit
een additionele last van ongeveer 210 acute PTCA's per jaar per centrum. I-let is de
vraag of Srsiek aan deze vraag kan worden voldaan, of d21 een strategie bestaande uit
een stolseloplossend geneesmiddel voor transport met een vrijwel identieke uitkomst
nier een practischer oplossing is. Dit beperkt her aantal acute inrerventies mer s
60%. Een dergelijk bemadering EOLI de logistieke druk van de iJ'S'U-crcrrtrrt kus-rr~ers
beperken door her herstel van d<sorlloedingdie dankzij het saolsei~~lasseiid
geneesmiddel gedurende her transport optreedr. Be kecr~ijidevan de medaille betekeili in
dat geval eeri roename i i liet
~
aantal late PTG$ procedures en CAUG.
ImpLfcaties wan acute infarct PTCA

WOOS de impfen>e~.irarievan een 24-uzrrs service voor infarct P'YCA, zijn voldoende
hcilireireii en i~~ankracht
noodzakelijk. Met het arlp, op een enorme ioerzame in
infircr d~~giopE~srBekC
is her vereist om
geinoriveercle gesubi;pecialiseerde interventiecardiologen up te leiden. Gelijkenvijs, zijn extra Faciliteiten noodzalcelijk
evei~alsui~brtlidirngvat1 verplegend perso~~eel
en Rarrfisnctieiabo~afiren.kdlrbreiding
vast her aanlal athererisatie laboratoria, verpfeeg- en CCU-bedden is vcrcisr om de
ruenarne van her aantal overplaatsingen van ernstig ziekc p;irieirten het hoofd te
bieden ei3 cina haopvaardige zorg te leveren. Enkeiie patienren ~ullerrbe,idemingslsc-

tzoeftig zijn of vereisen her gebruik van een intra-ruortale ballonpomp, a &acute
CAKG waarvoor hoog gekwalificeerd verpleegkundig personeel een vereiste is
menals een mb>peratievc cardiochirurgische staf. Ook de ambulmcediensr: krijg re
rnakcil meic een veranderend wen;vijcparroon. Die ambulancedienst zal middels mankracht en faciliteit moeteir kunnen inspelen o p veilig eri snel rransport van ernstig
zieke pariglilren in ambulances die zijn geëquipeerd voor f~fll-liksupporc. Nog
belangrijker is de irnplernenracitie van protocollen in de ziekenhuizen zonder facilircirei.ii voor PTCA. Onderlinge afstemming tussen d c ~ ecenrra en de PTCA centra
omcrenr overplaatsing van de paciëisten voor infarcrangioplastiek zal resulreren i11
een adequate verwijzing van patiënten met een minimum aan rijdsdelay. O o k de
follow-up van de xorg van dcze parienten in de verwijzende ziekenhuizen aal ln
protocollen moeten worden geïmplementeerd met name teil aanzien vana de
h u w - h o w omtrent shearh verwijdering en de groeiende groep van anticoagulantia.
Localisatie van infarctangioplastiek
Iii

hci geval dar i~ifarctan~ioplasriek
glirnireerd blijk tot de tertiaire PTCA centra is

een goed gemotiveerde ambulan~cediens~
cr~iciaalvoor snel en veilig transport riaar
een kl'T'e_l# centrum. Her is reeds eerder aangeroond dat regionalisatie van PSCA
centra kosten-efictief is in de zogenaamde high-volume centra. I-let dotteren bij een
acuut hartinhrca is niet eenvoudig en vereist veel ervaring. Regionalisarie van I'TCA
ce~irraheefr auromarisch tot gevolg dar de individuele brirerventiecardioloog een
grote individuele casieload I-ieeft waardoor de kans op succes coeneernt.
Eeai andere mogelijkheid sou kunnen ~ i j n0111ieder streehlekenhziis roe te rusten
met PTCA faciliteiten en deslcuridig personeen. Vanwege de hoge kosten van een
dergelijke ontwikkeling i11faciliteit en mankracht, heeft dit weinlg kans van slagen.
Ech{er, in regio's waar prehospirale behandeling met een srolseloplossend geneeszou her interessanr zijn om, ~lrcedsvia de arnbulaiice
middel is gc~rn~lirinenreerd
riag ge van paiiiinteii rncr een tintgebreid myocardinfarct al dan iaiet na rhrombolyse,
nsJr eein ziekenhuis inet 1'l'i:A
hciliteiteri re laten plaatsvinden. Diverse s ~ u d i e
pmmcollen me^ betrekkitlig tot tii~uvenst~i~nde
~ i j momenteel
n
in wording. Het resultaal van dergelijke reperfusiestrategaeën zal kunnen leiden tot verdergn~ndcreductie
in de ïijtl rol (lineclianisclie) reperfusie en een rcducrie van de kosten.
I k resirlïateri van ecri grootschalig onclcr~oek ziin noodzakelijk oan een
definitieve tritspraalc re ktinnen cloen hetreffPndlil de effectiviteit van de diverse
111rr3pieEn alvorens de overplaatsing van patiëncen nriet een uitgebreid hartinfarct
iradr een PTCA cet1trvrn voor acute PTCA kan worden geïmplementeerd als zijncle
'ksu.,indaard rfiierapie". 'Tor die rijd moeren tier stolseloplossend geneesmiddel, rescue
P'LCA cn primaire PTCA worden brLien als zijnde symbiotische reperf~siesrrate~ieen
in plaats valli OP zicluelf staande tl-ierapievormen. Momenreel zijn er sttidies gaande die
tot doel Irebberu meer helderheid te brengen in ;deze materie.

