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IntroductieIntroductie

�� Pijn op de borst is een veelvoorkomende Pijn op de borst is een veelvoorkomende 

klacht op de spoedeisende hulpklacht op de spoedeisende hulp

�� Absolute criteria UA/NSTEMI ontbrekenAbsolute criteria UA/NSTEMI ontbreken

�� Bekende risico scores: TIMI en GRACE Bekende risico scores: TIMI en GRACE 

voor CCUvoor CCU

�� Nieuw ontwikkelde HEART score Nieuw ontwikkelde HEART score 

voor spoedeisende hulpvoor spoedeisende hulp

�� Gedachtengang van de Gedachtengang van de clinicusclinicus

�� GeschiktGeschikt voor voor helehele scalascala pijn op de borstpijn op de borst



TotalTotal

00≤≤ normal limit normal limit 

1111--3x normal limit 3x normal limit 

22≥≥ 3x normal limit3x normal limitTTroponinroponin

00No risk factors knownNo risk factors known

111 or 2 risk factors1 or 2 risk factors

22≥≥ 3 risk factors 3 risk factors oror treated atherosclerosistreated atherosclerosisRRiskisk factorsfactors

00≤≤ 45 year 45 year 

1145 45 –– 65 year 65 year 

22≥≥ 65 year 65 year AAgege

00NormalNormal

11Non specific rep disturbance / LBTB / PMNon specific rep disturbance / LBTB / PM

22Significant STSignificant ST--deviation deviation EECGCG

00Slightly suspicious Slightly suspicious 

11Moderately suspiciousModerately suspicious

22Highly suspiciousHighly suspiciousHHistory istory 

HEART score voor patiHEART score voor patiëënten met POBnten met POB



Hoe bereken ik een HEART score?Hoe bereken ik een HEART score?

�� History (anamnese)History (anamnese)

�� TypischTypisch: drukkende, : drukkende, retrosternaleretrosternale pijn, uitgelokt pijn, uitgelokt 

door inspanning of koude, uitstraling naar door inspanning of koude, uitstraling naar lili arm arm 

of kaken, reagerend op nitroglycerine, soms met of kaken, reagerend op nitroglycerine, soms met 

vegetatieve verschijnselenvegetatieve verschijnselen

�� AtypischAtypisch: stekende pijn, over gehele borst of : stekende pijn, over gehele borst of 

specifiek op specifiek op éééén plek, vast aan de ademhaling, n plek, vast aan de ademhaling, 

lokaal opwekbaar, geen uitstraling, geen reactie lokaal opwekbaar, geen uitstraling, geen reactie 

op nitroglycerine, secundair aan ritmestoornisop nitroglycerine, secundair aan ritmestoornis

�� DubieusDubieus: elementen van beide: elementen van beide



Hoe bereken ik een HEART score?Hoe bereken ik een HEART score?

�� ECGECG

�� PathologischPathologisch:: evidente ST segment elevaties of evidente ST segment elevaties of 

depressies, negatieve T toppen, gewijzigde depressies, negatieve T toppen, gewijzigde 

repolarisatierepolarisatie tovtov eerder ECGeerder ECG

�� DubieusDubieus: moeizaam te beoordelen ECG : moeizaam te beoordelen ECG agvagv

pacemakerritme of een LBTB, pacemakerritme of een LBTB, 

repolarisatiestoornissen secundair aan LVH, repolarisatiestoornissen secundair aan LVH, 

minimale ST segment / T top veranderingenminimale ST segment / T top veranderingen

�� AtypischAtypisch: normaal ECG (sinusritme of : normaal ECG (sinusritme of AfibAfib))



Hoe bereken ik een HEART score?Hoe bereken ik een HEART score?

�� Risk factorsRisk factors

�� PathologischPathologisch:: meer dan 2 klassieke meer dan 2 klassieke 

risicofactoren (hypercholesterolemie, risicofactoren (hypercholesterolemie, 

hypertensie, DM, roken, obesitas, belaste FA) hypertensie, DM, roken, obesitas, belaste FA) 

danweldanwel een reeds behandelde atherosclerose een reeds behandelde atherosclerose 

(CVA/TIA, MI, CABG, PCI, perifeer vaatlijden)(CVA/TIA, MI, CABG, PCI, perifeer vaatlijden)

�� DubieusDubieus: 1 of 2 risicofactoren: 1 of 2 risicofactoren

�� NormaalNormaal:: geen risicofactorengeen risicofactoren



De HEART studieDe HEART studie



Validatie van de HEART scoreValidatie van de HEART score

OnderzoeksprogrammaOnderzoeksprogramma::

1.1. PilotPilot retrospectief (n=120)retrospectief (n=120)

2.2. Multicenter retrospectief (n=910)Multicenter retrospectief (n=910)

3.3. PilotPilot prospectief (n=282)prospectief (n=282)

4.4. Multicenter prospectief (n=2440)Multicenter prospectief (n=2440)

5.5. SubanalysesSubanalyses

6.6. InterobserverInterobserver variabiliteitvariabiliteit
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Multicenter Multicenter retrospectieveretrospectieve studiestudie

�� 4 4 NederlandseNederlandse ziekenhuizenziekenhuizen

�� 2161 cardiale SEH/EHH pati2161 cardiale SEH/EHH patiëëntennten

�� 42% (910) pijn op de borst42% (910) pijn op de borst

�� 43% 43% vrouwvrouw

�� 18% 18% eindpunteneindpunten

�� 30 lost to FU30 lost to FU

Totaal verdeling SEH (n=2161)

42,11

13,42

16,84

9,25

18,23

POB/HEART

DYSPNOE

RITME

COLLAPS

OVERIG/NON-CARDIAC
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2161 patiënten op de SEH/EHH

910 pijn op de borst

1251 andere diagnoses

30 niet evalueerbaar

880 patiënten 

158 MACE binnen 6 weken 722 geen eindpunten binnen 6 weken

92 AMI

82 PCI

36 CABG

13 overleden
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DiscriminatiefDiscriminatief vermogen HEART scorevermogen HEART score



HEART score in subgroepenHEART score in subgroepen

Het Het discriminerenddiscriminerend vermogenvermogen blijftblijft

behoudenbehouden in in specifiekespecifieke subgroepensubgroepen

< 0.001< 0.001> 0.> 0.9090VrouwenVrouwen

< 0.001< 0.001> 0.> 0.9090DiabeticiDiabetici

< 0.001< 0.001> 0.87> 0.87> 80 > 80 jaarjaar

PP--waardewaardeCC--statistiekstatistiek



1313

Multicenter Multicenter prospectieveprospectieve studiestudie

�� 10 10 NederlandseNederlandse ziekenhuizenziekenhuizen

�� 2440 pati2440 patiëënten met pijn op de borstnten met pijn op de borst

�� VergelijkingVergelijking HEARTHEART--TIMITIMI--GRACE scoreGRACE score

�� Nu 772 patiNu 772 patiëënten follow upnten follow up

�� 18% 18% eindpunteneindpunten

�� VerdereVerdere analyse in analyse in vollevolle ganggang



HEARTHEART--TIMITIMI--GRACE (GRACE (pilotpilot))
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HEARTHEART--TIMITIMI--GRACE (GRACE (pilotpilot))

< 0.001< 0.001> 0.> 0.7171GRACEGRACE

< 0.001< 0.001> 0.> 0.7272TIMITIMI

< 0.001< 0.001> 0.86> 0.86HEARTHEART

PP--waardewaardeCC--statistiekstatistiek
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Klinische consequenties van de Klinische consequenties van de 

HEART scoreHEART score

HEARTHEART MACEMACE RisicoRisico BeleidBeleid

00--33 3/3033/303 0.99%0.99% OntslagOntslag

44--66 48/41348/413 11.6%11.6% XX--ECGECG

77--1010 107/164107/164 65.2%65.2% OpnameOpname



Conclusie HEART scoreConclusie HEART score

�� HEART is de HEART is de eersteeerste SEH score voor POBSEH score voor POB

�� Toepasbaar op Toepasbaar op allealle POB patiPOB patiëëntennten

�� Geen calculator/computer nodigGeen calculator/computer nodig

�� Vergemakkelijkt communicatie en inschatting van Vergemakkelijkt communicatie en inschatting van 

urgentie van klachtenurgentie van klachten

�� HEART is een HEART is een goedegoede voorspellervoorspeller van MACE van MACE 

éénn van afwezigheid van cardiale van afwezigheid van cardiale oorzakenoorzaken

ProspectieveProspectieve vergelijkingvergelijking met TIMI en GRACE met TIMI en GRACE 

in in vollevolle ganggang



Be smart, think HEARTBe smart, think HEART


