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 VOORWOORD 
 

Al in 2010 publiceerde het KCE een rapport over monitoring op afstand voor patiënten met een geïmplanteerde 
hartdefibrillator. De tijd leek toen nog niet rijp voor het introduceren van medische zorg op afstand, maar intussen 
is er heel wat gebeurd. De digitalisering van onze maatschappij heeft een enorme vlucht genomen, en vandaag 
meten de nieuwste smartwatches je hartslag, het zuurstofgehalte in je bloed, je slaapritme, en zoveel meer. De 
COVID 19-pandemie heeft er bovendien toe geleid dat de vraag naar zorg op afstand sterk toenam. Terwijl 
telegeneeskunde nauwelijks enkele jaren geleden voor velen nog moeilijk in te denken was, werd dit 
noodgedwongen realiteit.   

Tijd dus om ons opnieuw te buigen over de plaats van monitoring op afstand van hartpatiënten met implanteerbare 
hartapparaten, in deze studie met name pacemakers, defibrillatoren en implanteerbare hartmonitoren. Temeer 
daar er intussen in België reeds heel wat patiënten met hartimplantaat op afstand gevolgd worden, hoewel er nog 
geen terugbetaling voorzien is. A priori zou monitoring op afstand heel wat voordelen kunnen hebben... De arts 
volgt je van nabij op en kan veel sneller reageren als er iets mis gaat, kortom, het kan toch haast niet anders dan 
dat je gezondheid erop vooruit zal gaan? En ook je levenskwaliteit, want je hoeft als patiënt geen tijd meer te 
maken om je regelmatig naar het ziekenhuis te verplaatsen voor een routine controle.... 

Toch is het belangrijk de nodige kritische zin te behouden. Is monitoring op afstand wel doeltreffend, betekent het 
inderdaad een meerwaarde voor je gezondheid ten opzichte van de klassieke medische controlebezoeken aan 
het ziekenhuis? Verbetert het inderdaad je levenskwaliteit? Is het veilig, en zijn alle juridische aspecten afgedekt? 
En hoe zit het met de kosteneffectiviteit?  

Het antwoord op deze vragen is genuanceerd, zoals je in dit rapport zal lezen. Vooral de impact van een eventuele 
terugbetaling van deze zorg op de feitelijke zorgorganisatie en de werkbelasting voor de zorgprofessionals zijn 
nog onduidelijk. Verdere opvolging zal daarvoor noodzakelijk zijn. 
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Adjunct Algemeen Directeur a.i. 
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1. INLEIDING 
1.1. Context  
In 2010 publiceerde het KCE een rapport met als titel "Bewaking op afstand 
van patiënten met geïmplanteerde defibrillatoren - Evaluatie van de 
technologie en breder regelgevend kadera". Destijds werd in het rapport 
geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs was voor de klinische voordelen 
en de kosteneffectiviteit van deze technologie; de terugbetaling ervan werd 
dan ook niet aanbevolen.  

Er is meer dan tien jaar verstreken, de techniek is erop vooruitgegaan en 
hartmonitoring op afstand is intussen wijdverspreid ... maar wordt nog 
steeds niet terugbetaald. De Belgische federatie van de industrie van de 
medische technologieën (beMedTech) heeft dan ook een update gevraagd 
van het rapport van 2010, met een uitbreiding naar andere implanteerbare 
hartapparaten, en een algemene reflectie over de 
financieringsmechanismen die overwogen kunnen worden.  

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) werkt 
momenteel overigens ook aan een hervorming van de medische 
nomenclatuur. Het is de bedoeling om nieuwe vormen van zorg op te 
nemen, zoals telegeneeskunde, waar sinds de COVID-19-crisis alsmaar 
meer nood aan is. Het RIZIV zou daarom ook graag zo snel mogelijk over 
een dergelijke update beschikken.  

Het is in antwoord op deze tweeledige vraag dat de huidige Health 
Technology Assessment (HTA) studie werd uitgevoerd. Het betreft de 
monitoring op afstand van patiënten met cardiovasculaire implanteerbare 
elektronische apparaten (CIED voor Cardiovascular Implantable Electronic 
Device), of gewoon "implanteerbare hartapparaten", die wij in de rest van dit 
rapport kortweg "implantaten" zullen noemen. De implantaten die in dit 
rapport aan bod komen, zijn de hartstimulatoren of pacemakers (PM) met of 
zonder cardiale resynchronisatiefunctie (cardiac resynchronization therapy 

 
a  Rapport KCE 136  

– CRT-P), de implanteerbare automatische defibrillatoren (implantable 
cardioverter-defibrillators – ICD), eveneens met of zonder cardiale 
resynchronisatiefunctie (CRT-D), en de implanteerbare hartmonitoren 
(implantable loop recorders – ILR).  

1.2. Onderzoeksvragen  
Het doel van dit rapport is een samenvatting te geven van de bestaande 
klinische en economische evidentie over de monitoring op afstand van 
patiënten met de verschillende soorten implantaten die hierboven zijn 
genoemd, en de terugbetalingsmodaliteiten van deze technologieën in 
andere landen te bestuderen, om vervolgens aanbevelingen te formuleren 
voor de eventuele terugbetaling ervan in België.  

De onderzoeksvragen zijn: 

• Wat zijn de technische kenmerken van systemen voor monitoring op 
afstand van hartimplantaten en voor welke gezondheidsproblemen zijn 
ze geschikt?  

• Wat is het huidige gebruik ervan in België?  

• Wat zijn de klinische voordelen en risico's van monitoring op afstand 
van hartimplantaten?  

• Wat is de kosteneffectiviteit van monitoring op afstand van 
hartimplantaten?  

• Welke vormen van financiering bestaan er momenteel voor medisch 
personeel, uitrusting en diensten in verband met monitoring op afstand 
van hartimplantaten in andere landen? Welke kwaliteitscriteria en 
andere organisatorische aspecten zijn opgenomen in de 
terugbetalingsvoorwaarden?  

https://kce.fgov.be/fr/publication/report/surveillance-%C3%A0-distance-des-patients-porteurs-de-d%C3%A9fibrillateurs-implant%C3%A9s-evalua
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/surveillance-%C3%A0-distance-des-patients-porteurs-de-d%C3%A9fibrillateurs-implant%C3%A9s-evalua
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/surveillance-%C3%A0-distance-des-patients-porteurs-de-d%C3%A9fibrillateurs-implant%C3%A9s-evalua
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• Wat zijn de juridische aspecten (waaronder de belangrijke kwestie van 
het gebruik en de bescherming van de verzamelde gegevens) waar 
rekening mee moet worden gehouden? 

• Wat zijn de mogelijke financieringsmodellen voor België?  

Ethische en maatschappelijke kwesties (bijv. vragen in verband met gelijke 
toegang tot deze nieuwe technologieën) konden in deze studie niet worden 
behandeld. De patiëntgerelateerde aspecten worden hoofdzakelijk 
behandeld in de internationale vergelijking en in de juridische vragen. Wat 
de beoordeling van de kosteneffectiviteit betreft, werd de analyse beperkt 
tot de bestaande literatuur, zonder een model te maken met Belgische 
gegevens (omdat ze niet beschikbaar zijn). 

1.3. Woordenlijst 
Monitoring/opvolging van patiënten op afstand: de monitoring van 
patiënten gebeurt hoofdzakelijk op afstand met behulp van de systemen die 
in dit rapport worden besproken. Deze monitoring omvat de 
geprogrammeerde ondervragingen van het implantaat, de opvolging van de 
onvoorziene alarmmeldingen en de controlebezoeken aan het ziekenhuis.  

Klassieke monitoring/opvolging van patiënten: de klassieke monitoring 
van patiënten gebeurt face-to-face, uitsluitend door middel van 
controlebezoeken aan het ziekenhuis, d.w.z. geplande bezoeken en niet-
geplande bezoeken (voor fijnstelling na een voorval). 

Voorval: Er kunnen twee types voorvallen worden gedetecteerd: 
"systeemvoorvallen", die betrekking hebben op de integriteit en de goede 
werking van het implantaat en de elektroden, en "klinische" voorvallen, zoals 
bijvoorbeeld de vaststelling van ritmestoornissen, de toediening van 
schokken, tekenen van hartfalen. 

Alarmmeldingen: Het apparaat voor monitoring op afstand verzendt 
alarmmeldingen zodra een technisch voorval (systeemmelding) of klinisch 
voorval wordt gedetecteerd. 

(Controle)bezoeken aan het ziekenhuis: Deze term wordt gebruikt om te 
verwijzen naar de face-to-face controlebezoeken bij de cardioloog. Deze 
bezoeken vinden meestal plaats in het ziekenhuis, maar kunnen eventueel 
ook plaatsvinden in een andere zorgomgeving. Deze bezoeken kunnen 
gepland of ongepland (naar aanleiding van een voorval) zijn. Hoewel de 
zorgomgeving van land tot land kan verschillen, werd de term 
'ziekenhuisbezoeken' gekozen, omdat in de literatuur "in-clinic visits" de 
meest gebruikte term is en overeenstemt met de Belgische praktijk. 

Geprogrammeerde ondervragingen: De implantaten worden met vooraf 
vastgestelde tussenpozen "ondervraagd" door het apparaat voor monitoring 
op afstand. De tests en geanalyseerde gegevens zijn vergelijkbaar met die 
welke normaal tijdens een bezoek aan het ziekenhuis worden uitgevoerd.  
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2. KORT OVERZICHT VAN DE 
BESTUDEERDE TECHNOLOGIEËN 

2.1. Het hartritme en de stoornissen ervan – een kort 
overzicht 

Figuur 1 – Schema van het hart  

 
Bron: Bigstock 

Ons hart trekt samen in twee fasen: eerst trekken de boezems samen om 
bloed naar de kamers te sturen, die vervolgens samentrekken om bloed 
naar de rest van het lichaam (linkerhartkamer) of naar de longen 
(rechterhartkamer) te pompen. Deze coördinatie is essentieel voor de 
efficiënte werking van de hartpomp. Normaal wordt het ritme van deze 
samentrekkingen aangestuurd door een natuurlijke pacemaker, de 
"sinusknoop", die zich aan de basis van de rechterboezem bevindt (zie 

figuur 1). Dit ritme wordt het "sinusritme" genoemd. Het past zich aan de 
behoeften van het lichaam aan, bijvoorbeeld door tijdens een fysieke 
inspanning de hartslagfrequentie te verhogen, om het lichaam van meer 
zuurstof te voorzien. Het sinusritme wordt ook gemoduleerd door vele 
andere factoren, waaronder erfelijkheid, lichamelijke conditie, stress, 
medicatie, hormonale status, omgeving, enz.  

Verschillende pathologieën kunnen de werking van de sinusknoop 
verstoren. Meestal neemt een tweede knoop, de atrioventriculaire knoop, 
die zich tussen de linkerboezem en de rechterkamer bevindt, het dan over. 
Dit "ectopisch" of "escape" hartritme kan te traag (bradycardie), te snel 
(tachycardie) of onregelmatig (extrasystolen, voorkamerfibrillatie) zijn. 
Een ander soort ritmeprobleem is de blokkering van de elektrische 
geleidingswegen (bundeltakblok), die ook tot hartritmestoornissen kan 
leiden. Sommige van deze problemen kunnen onder controle worden 
gehouden met medicijnen, maar soms is de implantatie van een 
hartstimulator (pacemaker) nodig om weer tot een ritme te komen dat het 
sinusritme benadert. 

Wanneer de ritmestoornissen potentieel ernstig zijn (ernstige ventriculaire 
aritmie) kan een defibrillator worden geïmplanteerd. Dit apparaat kan een 
elektrische schok toedienen (volgens hetzelfde principe als dat van de 
externe defibrillatoren die door reanimatoren worden gebruikt) om het 
sinusritme van het hart te herstellen.  

Een andere mogelijke oorzaak van ritmestoornissen is hartfalen, dat 
meestal optreedt in een hart dat heeft geleden (bijv. na een infarct, 
verhoogde bloeddruk of langdurige voorkamerfibrillatie, valvulaire 
problemen, enz.). Vaak verliezen de boezems en de kamers de coördinatie 
van hun samentrekkingen en wordt de pompfunctie minder efficiënt. 
Hierdoor wordt het voor de hartspier (myocardium) steeds moeilijker om 
voldoende bloed toe te voeren om in de behoeften van het lichaam te 
voorzien. Symptomen van hartfalen zijn kortademigheid bij de geringste 
inspanning, overmatige vermoeidheid en gezwollen voeten en benen. 
Kortademigheid verergert meestal bij inspanning of als men gaat liggen. Er 
is niet noodzakelijk sprake van pijn op de borst.  
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De behandeling van hartfalen hangt af van de ernst en de oorzaak van de 
ziekte. Wanneer de ziekte mild, chronisch en stabiel is, is de behandeling 
meestal gebaseerd op veranderingen in levensstijl (stoppen met roken, 
matige lichaamsbeweging, verandering van eetgewoonten) en medicatie. In 
sommige gevallen kan cardiale resynchronisatietherapie (CRT) 
aangewezen zijn.  

2.2. De verschillende types implanteerbare apparaten 
De verschillende hartimplantaten die in het kader van deze studie over 
monitoring op afstand zijn onderzocht, worden onder de huid ingebracht 
(meestal onder het linker sleutelbeen) en werken op een batterij, die 
momenteel een gemiddelde levensduur van 5 tot 10 jaar heeftb. Ze worden 
voorzien van elektroden die op verschillende plaatsen op het hart worden 
ingebracht, afhankelijk van de functie die men wil uitvoeren (behalve bij 
ILR's, waarvoor geen elektroden nodig zijn, omdat het passieve apparaten 
zijn).  

Deze implantatie is meestal definitief (met uitzondering van ILR's - zie 
hieronder). De implantaten zijn extern programmeerbaar (na implantatie), 
waardoor voor elke patiënt de optimale parameters kunnen worden 
gekozen, die na verloop van tijd ook kunnen worden aangepast. Om 
redenen van veiligheid van de patiënt kan deze (her)programmering niet op 
afstand worden uitgevoerd (risico van hacking), ook al is dit technisch 
mogelijk. De parameters van het implantaat kunnen alleen worden gewijzigd 
tijdens een bezoek van de patiënt aan het ziekenhuis, en met behulp van 
een leverancier-specifieke apparatuur. 

 
b  Recente studies wijzen uit dat de levensduur van batterijen op de meest 

recente implantaten een twaalftal jaren bedraagt. In België legt het RIZIV een 
levensduurgarantie aan de batterijen op gaande van 2 jaar (ILR) tot 8 jaar 
(bepaalde PM).  

2.2.1. Implanteerbare hartstimulatoren (pacemakers – PM) 
Wanneer de intrinsieke hartstimulatie tekortschiet en een behandeling met 
geneesmiddelen niet doeltreffend genoeg is, kan een hartstimulator, beter 
bekend als een pacemaker (PM), worden geïmplanteerd. Dit apparaat 
bewaakt de hartslag en genereert, wanneer nodig, kleine elektrische 
impulsen (laagspanning) om een hartslag te handhaven die aangepast is 
aan de fysiologische behoeften van de patiënt. Er zijn pacemakers met één 
elektrode (één kamer) of met twee of drie elektroden (twee of drie kamers).  

Pacemakers met een derde elektrode hebben als extra functie de cardiale 
resynchronisatie (Cardiac Resynchronisation Therapy – CRT) die 
de samentrekkingen van de verschillende hartholten coördineert, om 
de algehele werking van het hart te optimaliseren. Deze functie is vooral 
nuttig bij hartfalen. Studies tonen aan dat ze de symptomen kan 
verminderen, de levenskwaliteit van de patiënten kan verbeteren en de 
mortaliteit kan doen dalen. CRT is beschikbaar op sommige pacemakers 
(CRT-P genoemd, waarbij de 'P' staat voor Pace = ritme), maar ook op 
sommige implanteerbare defibrillatoren (zie volgend punt).  

Volgens BeMedTech zijn pacemakers goed voor meer dan 70% van de 
ongeveer 15 000 jaarlijkse implantaties van hartapparaten in België. 

2.2.2. Implanteerbare defibrillatoren (ICD) 
Implanteerbare defibrillatoren (implantable cardioverter defibrillators – ICD) 
zijn apparaten die een pacemaker en een defibrillator combineren. Als een 
levensbedreigende aritmie wordt ontdekt (ventriculaire tachycardie, 
ventriculaire fibrillatie), dienen zij een elektrische schok (hoogspanning) 
toe om het normale hartritme te herstellen.  

Net als bij pacemakers wordt het onderscheid gemaakt tussen eenkamer-, 
tweekamer- en driekamer-ICD's, afhankelijk van het aantal elektroden. De 
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3de elektrode is ook hier een apparaat voor cardiale resynchronisatie 
(CRT), dat de samentrekkingen coördineert, zoals bij pacemakers met de 
resynchronisatiefunctie. Deze apparaten worden CRT-D genoemd, waarbij 
de 'D' staat voor defibrillatorfunctie.  

De ICD's zijn nuttig bij het voorkomen van plotse dood bij patiënten met een 
gekend risico op levensbedreigende ventriculaire aritmie.  

Volgens BeMedTech zijn defibrillatoren goed voor meer dan 15% van de 
ongeveer 15 000 jaarlijkse implantaties van hartapparaten in België. 

2.2.3. Implanteerbare hartmonitoren (Implantable Loop Recorder – 
ILR) 

Wanneer sporadische hartritmestoornissen worden vermoed (bijv. 
onverklaarbare syncope of CVA met onbekende oorzaak), laat het klassieke 
elektrocardiogram (ECG) vaak niet toe om een diagnose te stellen. Men kan 
dan voor de registratie gebruik maken van een apparaat dat een 
'Holtermonitor' wordt genoemd, en dat de patiënt (vaak aan een riem 
bevestigd) gedurende 24 of 48 uur (soms zelfs een hele week) continu 
draagt. Dit apparaat registreert de hartslag en eventuele ritmestoornissen. 
Maar zelfs deze Holtermonitor kan bepaalde hartritmestoornissen missen, 
als ze zeer zelden voorkomen. In dat geval kan een hartmonitor (Implantable 
Loop Recorder – ILR) worden geïmplanteerd, die het hartritme continu 
registreert gedurende maximaal drie jaar (tot de batterij leeg is). Na deze 
periode wordt het implantaat verwijderd (minimale chirurgische ingreep). In 
tegenstelling tot de andere implanteerbare hartapparaten zijn ILR's dus 
geen permanente implantaten. 

Volgens BeMedTech zijn hartmonitoren goed voor meer dan 10% van de 
ongeveer 15 000 jaarlijkse implantaties van hartapparaten in België. 

 

 

 

 

 

Kader 1 – Samenvatting van de verschillende mogelijke functies van 
de implanteerbare hartapparaten 

Stimulatie (pacemaker): het handhaven van een adequate hartslag door 
elektrische stimulatie op laagspanning. 

Defibrillatie: het toedienen van een elektrische schok op hoogspanning 
in geval van levensbedreigende ventriculaire aritmie.  

Cardiale resynchronisatie: coördinatie van de samentrekkingen van de 
boezems en kamers. Deze functie kan worden aangetroffen in een 
pacemaker  
(CRT-P) of in een defibrillator (CRT-D).  

Registratie (hartmonitor of loop recorder): registratie van het hartritme 
over een lange periode (om zeldzame ritmestoornissen op te sporen) 
zonder  
de mogelijkheid van interventie (passief apparaat).  

De eerste drie functies hebben een therapeutisch doel, terwijl de laatste 
(registratie) wordt gebruikt voor het stellen van een diagnose. 

2.3. Het principe van monitoring op afstand 
Lange tijd moesten patiënten met implanteerbare hartapparaten regelmatig 
naar het ziekenhuis voor controlebezoeken. De door het implantaat 
geregistreerde gegevens werden daar uitgelezen en geanalyseerd. Indien 
nodig kon het implantaat worden geherprogrammeerd aan de hand van de 
resultaten van deze analyse. Tegenwoordig kan deze informatie aan de 
hand van systemen voor monitoring op afstand op regelmatige tijdstippen 
en via beveiligde communicatiekanalen worden doorgestuurd naar het 
medische team. Dit kan (in theorie) de controlebezoeken aan het ziekenhuis 
gedeeltelijk vervangen. Hierdoor kan ook snel worden ingegrepen in geval 
van (hart- of technische) problemen die op afstand worden ontdekt (het is 
echter geen "spoeddienst" die 24/24 uur beschikbaar is). De patiënt kan ook 
op eigen initiatief contact opnemen met het medische team in geval van 
problemen.  
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2.3.1. De overdracht van de gegevens 
Figuur 2 beschrijft de weg die de informatie aflegt tussen de patiënt en het 
hartmonitoringcentrum.  

Figuur 2 – Schema van de gegevensstroom tussen de patiënt en de 
arts 

 
Bron: KCE 

 
c  MICS = Medical Implant Communication System. Dit specifieke 

communicatiesysteem voor medische implantaten verbruikt weinig stroom, 
heeft een kort bereik (2 tot 3 m), een hoog datadebiet, en werkt op de 401-

De implantaten sturen de geregistreerde gegevens met vooraf vastgestelde 
tussenpozen en/of bij een onverwacht voorval naar een (draagbare of vaste) 
zender bij de patiënt thuis (of in zijn mobiele telefoon). Deze 
gegevensoverdracht vindt plaats via radiosignalen op een specifieke 
frequentieband, MICSc genaamd. Deze communicatie is versleuteld en 
maakt gebruik van een uniek identificatienummer voor elk apparaat. 
Zodra de zender de gegevens van het implantaat heeft opgehaald, stuurt hij 
deze door naar het beveiligd datacentrum van het bedrijf dat de 
apparatuur levert. Deze transmissie verloopt altijd versleuteld via het 
telefoonnet of het internet, en maakt gebruik van hetzelfde unieke 
identificatienummer voor het apparaat. 

Ten slotte zendt het datacentrum van de leverancier de gegevens door naar 
de technici en artsen in het hartmonitoringcentrum. Ook deze 
communicatie verloopt via beveiligde kanalen (internet) met het unieke 
identificatienummer. Bij een ongewenst of onverwacht voorval kan de 
melding ook per e-mail, sms of voicemail worden verstuurd. Alle 
leveranciers bevestigen dat ze bijzonder veel aandacht besteden aan de 
beveiliging van gegevens (zowel voor overdracht als voor opslag) en dat ze 
de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) 
naleven. 

406 MHz-band. Het is wereldwijd erkend voor de overdracht van gegevens 
ter ondersteuning van diagnostische of therapeutische functies in verband 
met implanteerbare medische hulpmiddelen. 



 

12 Evaluatie van hartmonitoring op afstand KCE Report 345As 

 
2.3.2. De geprogrammeerde ondervragingen en de technische 

meldingen  
De implantaten voeren met geprogrammeerde tussenpozen periodieke 
"systeemtests" uit, die vergelijkbaar zijn met de tests die normaal worden 
uitgevoerd bij controle in het ziekenhuis (batterijstatus, elektrode-
impedantie, detectie- en stimulatiedrempels enz.), en sturen via het 
datacentrum van de dienstverlener een rapport naar het 
hartmonitoringcentrum. De implantaten verzenden ook 
"systeemmeldingen" wanneer een technische storing wordt gedetecteerd, 
op voorwaarde dat de patiënt zich in de onmiddellijke nabijheid van de 
zender bevindt. Deze meldingen hebben een kleurcode zodat ze gesorteerd 
kunnen worden op urgentie.  

2.3.3. De geprogrammeerde ondervragingen en de medische 
meldingen 

Naast de rapporten en meldingen over de integriteit van het systeem 
versturen de implantaten op dezelfde manier periodiek de 
elektrocardiografische tracés van de patiënt naar het monitoringcentrum. In 
geval van een melding vanwege aritmie wordt het rapport op dezelfde 
manier verzonden. Ook hier hebben deze meldingen een kleurcode zodat 
ze gesorteerd kunnen worden op urgentie. 

In het geval van defibrillatoren kan het systeem voor monitoring op afstand 
waarschuwen voor ongepaste schokken, vaak als gevolg van overdetectie 
van elektrocardiografische afwijkingen. De inschakeldrempels kunnen dan 
in het ziekenhuis worden bijgesteld om verdere ongepaste schokken te 
voorkomen. Deze meldingen hebben een kleurcode zodat ze gesorteerd 
kunnen worden op urgentie. Monitoring op afstand kan de reactietijd op 
voorvallen die de herprogrammering van het apparaat of de aanpassing van 
de medicatie vereisen aanzienlijk verkorten, wat eventueel zou kunnen 
leiden tot minder ziekenhuisopnames voor deze patiënten. 

2.3.4. De routinecontrole 
De routinecontrole van patiënten met een hartimplantaat omvat gewoonlijk 
een geplande controle elke 3 tot 6 maanden (met een hogere frequentie in 
de maanden na de implantatie en tegen het einde van de levensduur van 
de batterij). De frequentie van deze controles hangt uiteraard sterk af van 
de toestand en de pathologie van de patiënt. Als de klinische toestand van 
de patiënt stabiel is, is het bij monitoring op afstand meestal niet nodig dat 
de patiënt fysiek aanwezig is voor de controle. 
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3. GEBRUIK VAN HARTMONITORING OP 
AFSTAND IN BELGIË 

3.1. Apparaten voor monitoring op afstand die beschikbaar 
zijn in België  

Op het ogenblik dat dit rapport wordt opgesteld, bieden vijf leveranciers van 
hartimplantaten opties voor monitoring op afstand: 

• Abbott® (voorheen St Jude Medical) met het systeem Merlin@home™ 
(www.abbott.com en www.sjm.com/merlin) 

• Biotronik® met het systeem Home Monitoring® (www.biotronik.com) 

• Boston Scientific® met het systeem Latitude® 
(www.bostonscientific.com) 

• Medtronic® met het systeem CareLink® (www.medtronic.com) 

• Microport® (voorheen LivaNova) met het systeem Smartview™ 
(www.microport.com en www.livanova.com) 

De eerste vier waren al actief in België ten tijde van het vorige rapport van 
het KCE (2010). Microport is een nieuwe speler, maar zijn marktaandeel in 
België is nog klein.  

Elke leverancier biedt zijn eigen apparaat voor monitoring op afstand aan, 
dat alleen kan worden gebruikt met alle implantaten van zijn merk 
(defibrillatoren, pacemakers en implanteerbare hartmonitoren). De analyse 
van de (subtiele) verschillen tussen de verschillende apparaten voor 
monitoring op afstand valt buiten het bestek van dit rapport. De belangrijkste 
kenmerken worden echter wel samengevat in de bijlage bij het 
wetenschappelijke rapport. 

3.2. Aantal patiënten die opgevolgd worden en gemiddeld 
aantal ziekenhuisbezoeken 

3.2.1. Aantal patiënten met hartimplantaten  
Naar schatting worden in België jaarlijks ongeveer 15 000 apparaten 
geïmplanteerd (of vervangen), waarvan meer dan 70% pacemakers zijn, 
meer dan 15% defibrillatoren en meer dan 10% hartmonitoren (ILR's); deze 
laatste nemen sinds enkele jaren gestaag toe. 

3.2.2. Totaal aantal patiënten die opgevolgd worden 
Voor de beoordeling van het aantal patiënten die opgevolgd worden, hebben 
wij ons gebaseerd op de cijfers van het RIZIV (nomenclatuur). Voor het jaar 
2019 (het laatste volledige beschikbare jaar) legden ongeveer 90 000 
patiënten ten minste één controlebezoek af voor het nazicht (en eventueel 
de herprogrammering) van een hartimplantaat. Dit cijfer heeft enkel 
betrekking op pacemakers en defibrillatoren, aangezien er geen specifieke 
code bestaat voor de opvolging van de monitoren (die als een normale 
cardiologische raadpleging wordt beschouwd). Van deze 90 000 patiënten 
had ongeveer 18% een defibrillator (met of zonder CRT-D); de rest had dus 
een pacemaker (met of zonder CRT-P). 

Er zijn echter geen betrouwbare gegevens over hoeveel van deze 
patiënten op afstand worden opgevolgd. Op basis van de door de 
bedrijven aan BeMedTech verstrekte informatie zou ongeveer 58% van de 
patiënten met een defibrillator op afstand worden opgevolgd, tegenover 
slechts 3,5% van de patiënten met een pacemaker (zie ook hieronder de 
cijfers die uit onze enquête naar voren komen – Tabel 1). 

http://www.abbott.com/
http://www.sjm.com/merlin
http://www.biotronik.com/
http://www.bostonscientific.com/
http://www.medtronic.com/
http://www.microport.com/
http://www.livanova.com/
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3.2.3. Aantal controlebezoeken aan het ziekenhuis 
Het gemiddelde jaarlijkse aantal controlebezoeken aan het ziekenhuis 
bedroeg 2,1 voor defibrillatoren en 1,7 voor pacemakers (1,5 voor 
eenkamerpacemakers en 1,8 voor tweekamerpacemakers en CRT-P-
pacemakers). Deze gemiddelden moeten echter met de nodige 
voorzichtigheid worden gebruikt, aangezien sommige patiënten in hetzelfde 
jaar voor verschillende implantaten werden gecontroleerd, bijvoorbeeld als 
gevolg van een verandering van implantaat of een coderingsfout. De 
gegevens van de permanente steekproef (EPS) stelden ons in staat de 
patiënten die voor verschillende implantaten werden gecontroleerd, meer in 
detail te analyseren. Het gemiddelde jaarlijkse aantal controlebezoeken 
voor deze patiënten was 2,7. 

Bovendien omvat dit gemiddelde aantal controlebezoeken aan het 
ziekenhuis zowel patiënten die op afstand als patiënten die op de klassieke 
manier worden opgevolgd. Het gemiddelde aantal bezoeken volgens het 
type opvolging is ons niet bekend. 

3.3. Enquête naar de praktijken inzake monitoring op afstand 
in België 

Aangezien er momenteel in België geen terugbetaling is voor hartmonitoring 
op afstand, bestaat er ook geen gecentraliseerde registratie van de 
prestaties die in het kader van dit type opvolging worden verleend. De enige 
beschikbare informatiebronnen voor onze studie waren de door BeMedTech 
verstrekte gegevens en de verkennende gesprekken die wij hebben gevoerd 
met enkele geselecteerde centra en met leden van de Belgian Heart Rhythm 
Association (BeHRA).  

Om deze informatie te vervolledigen, hebben wij dan ook een enquêted 
gehouden bij de 23 ziekenhuizen die met het RIZIV een overeenkomst 
hebben gesloten voor de implantatie van hartdefibrillatoren. Negentien 
ziekenhuizen hebben geantwoord. Twee van de vragenlijsten waren echter 

 
d  De gedetailleerde vragenlijsten (Nederlands en Frans) zijn te vinden in de 

bijlage bij het wetenschappelijke rapport.  

te onvolledig om te kunnen worden gebruikt. Onze analyse is dus gebaseerd 
op 17 antwoorden. Ook al is dit een redelijke participatiegraad voor dit soort 
enquête, moet erop worden gewezen dat een aantal van de 6 ontbrekende 
instellingen belangrijke academische centra zijn. Hoewel ze onvolledig en 
zelfgerapporteerd zijn, geven de door middel van deze enquête verzamelde 
gegevens een indicatie van de huidige trends in het gebruik van 
hartmonitoring op afstand, en verschaffen ze ons inzicht in de 
belemmerende en bevorderende factoren voor het gebruik ervan.  

De belangrijkste bevinding van deze enquête en de interviews is dat alle 
hartmonitoringcentra die hebben geantwoord, gebruik maken van 
monitoring op afstand, zij het in verschillende mate. Sommige centra 
maken er gebruik van voor de totale opvolging, andere alleen voor de 
alarmmeldingen. Alle centra zijn het erover eens dat ze er veel intensiever 
mee zouden werken indien de terugbetaling van de extra kosten (bijv. 
verplegend personeel, tijd die de arts eraan spendeert) mogelijk zou 
worden gemaakt.  

3.3.1. Hoe worden patiënten geselecteerd voor opvolging op 
afstand, en voor welk type implantaten?  

Weinig centra zijn van mening dat monitoring op afstand voor bepaalde 
patiënten ongeschikt is, en zes centra vinden zelfs dat het voor alle 
patiënten geschikt kan zijn. Voor de andere centra zijn de redenen waarom 
het niet aangewezen zou kunnen zijn, voornamelijk de specifieke bezwaren 
van de patiënt (omdat hij/zij zijn/haar eigen arts wil zien, om redenen van 
vertrouwelijkheid ...), omdat de patiënt gedesoriënteerd is, de taal niet 
begrijpt of niet genoeg computervaardigheden heeft, of vanwege technische 
problemen zoals een slecht netwerk. Ook de aanwezigheid van de zender 
in huis, die voortdurend aan de ziekte herinnert, wordt genoemd. 

Veel artsen melden ook dat monitoring op afstand niet erg nuttig is voor 
patiënten met een pacemaker, omdat de voordelen van deze technologie 
niet opwegen tegen de extra werkbelasting die dit voor het ziekenhuis 
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betekent. Bovendien gaat het vaak om oudere patiënten die 
desoriëntatieproblemen kunnen hebben. 

In de praktijk wordt de keuze van het type implantaat gemaakt door de arts 
die het apparaat implanteert. De beslissing om over te gaan tot monitoring 
op afstand kan worden genomen op het moment van implantatie of later. 
Het is niet ongebruikelijk dat een hartmonitoringcentrum patiënten opvolgt 
die in andere ziekenhuizen en met apparaten van verschillende merken 
geïmplanteerd zijn.  

Slechts enkele centra maken gebruik van de vijf leveranciers van apparatuur 
voor monitoring op afstand die in België actief zijn. De meeste centra volgen 
twee of drie leveranciers. De belangrijkste reden is dat de IT-systemen 
onderling niet compatibel zijn, waardoor meerdere platformen nodig zijn. De 
meeste centra gebruiken zowel Biotronik als Medtronic, sommige ook nog 
eens Abbott en/of Boston Scientific. Microport wordt minder vaak genoemd. 
De meeste centra maken hoofdzakelijk gebruik van de webapplicatie van de 
leverancier, maar sommige hebben een eigen opvolgapplicatie ontwikkeld 
die compatibel is met verschillende merken. 

3.3.2. Welk aandeel van de patiënten met implantaten wordt op 
afstand opgevolgd? 

De 17 centra die aan onze enquête hebben deelgenomen, hebben verklaard 
dat ze in totaal 36 231 patiënten met een hartimplantaat volgen, waarvan 
33 642 met een pacemaker of defibrillator (wat, op basis van het cijfer van 
89 048 patiënten die ten minste één controlebezoek hebben gehad voor de 
controle van een pacemaker of defibrillator (RIZIV), dus neerkomt op 
ongeveer 38% van deze patiënten). De monitoring op afstand had 
betrekking op ongeveer 30% van deze patiënten. Als we de 'eenkamer- of 
tweekamerpacemakers', die zelden op afstand worden opgevolgd, buiten 
beschouwing laten (3%), stijgt het percentage tot 68% voor alle andere 
implantaten. Er dient te worden benadrukt dat de verschillen tussen de 
ziekenhuizen zeer groot zijn. Deze resultaten moeten echter met grote 
voorzichtigheid worden behandeld, aangezien het gaat om 
zelfgerapporteerde benaderingen die van de werkelijkheid kunnen afwijken. 

Tabel 1 – Benadering van het aandeel patiënten dat het voorwerp uitmaakt van door de centra zelf gerapporteerde monitoring op afstand 
Type implantaat Aantal opgevolgde 

patiënten 
Aantal patiënten die opgevolgd 

worden op afstand 
Percentage 

ICD (met of zonder CRT-D) 10 501 7 639 73% 
PM (één of twee kamers) 21 169 708 3% 
CRT-P 1 972 970 49% 
ILR 2 589 1 610 62% 
Totaal 36 231 10 927 30% 
Totaal zonder de PM's 15 062 10 219 68% 
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3.3.3. Wat is de invloed van monitoring op afstand op het aantal 
controlebezoeken? 

Uit tabel 2 blijkt dat er geen fundamenteel verschil is tussen het 
jaarlijkse aantal opvolgingsraadplegingen met of zonder monitoring 
op afstand. Op basis van deze benaderingen kan worden vastgesteld dat 
het totale aantal prestaties in de groep met monitoring op afstand zelfs hoger 
is wanneer de ziekenhuisbezoeken en de ondervragingen van apparaten op 

afstand bij elkaar worden opgeteld, opnieuw met een groot verschil tussen 
de ziekenhuizen. Het hoge aantal ondervragingen op afstand is ook te wijten 
aan het feit dat sommige centra geantwoord hebben dat het systeem 
standaard één rapport per maand (en dus 12 ondervragingen op afstand per 
jaar) programmeert. Dit betekende echter niet dat al deze rapporten werden 
geanalyseerd (sommige centra beperken zich immers tot het beheer van de 
alarmmeldingen). We benadrukken nogmaals dat deze resultaten met grote 
voorzichtigheid moeten worden behandeld, aangezien het gaat om 
zelfgerapporteerde benaderingen die van de werkelijkheid kunnen afwijken. 

 

Tabel 2 –Het door de centra zelf gerapporteerde jaarlijkse aantal controlebezoeken (monitoring op afstand vs. klassieke opvolging in het ziekenhuis) 
Type implantaat Controlebezoeken 

in ziekenhuis 
voor patiënten die 

niet op afstand 
worden 

opgevolgd 

Controlebezoeken in ziekenhuis voor patiënten die op 
afstand worden opgevolgd 

Geplande ondervragingen 
op afstand (zonder 
ziekenhuisbezoek)  

Totaal aantal bezoeken en 
ondervragingen voor 
patiënten die op afstand 
worden opgevolgd 

ICD (met of zonder 
CRT-D) 

2,3 1,9 4,9 6,8 

PM (één of twee 
kamers) 

1,9 1,7 3,8 5,5 

CRT-P 2,2 1,8 3,8 5,6 
ILR 1,8 1,1 4,5 5,6 

  



 

KCE Report 345As Evaluatie van hartmonitoring op afstand 17 

 

 

3.3.4. Wat zijn de belangrijkste obstakels voor het gebruik van 
monitoring op afstand? 

Het belangrijkste obstakel voor het gebruik van monitoring op afstand 
is het gebrek aan financiering, dat door alle deelnemers werd 
genoemd. Aangezien deze dienst niet wordt terugbetaald, moeten de 
ziekenhuizen (en vooral de afdelingen cardiologie) deze rechtstreeks 
financieren.  
Andere genoemde obstakels zijn onder meer de technische en 
informaticaproblemen (gebrek aan interoperabiliteit), de werkbelasting die 
gepaard gaat met de opvolging van de alarmmeldingen, de kostprijs van de 
apparatuur en het verlies van contact met de patiënten.  
3.3.5. Wat zijn de belangrijkste voordelen van monitoring op 

afstand in de praktijk? 
Het belangrijkste voordeel dat door de respondenten wordt genoemd, 
is de snelheid waarmee technische of medische problemen worden 
opgespoord en aangepakt, wat de kwaliteit van de zorg verbetert en kan 
bijdragen tot een vermindering van het aantal ziekenhuisopnames. Andere 
positieve punten die worden genoemd, zijn onder meer een toename van 
het comfort en de veiligheid voor de patiënt, minder bezoeken aan de 
spoeddienst en de mogelijkheid van een nauwere opvolging van bepaalde 
risicopatiënten zonder dat de cardiologische raadplegingen overbelast 
raken.  

3.3.6. Wat zijn de geschatte middelen die de centra nodig hebben 
om hartmonitoring op afstand mogelijk te maken? 

Alle respondenten zijn het erover eens dat monitoring op afstand extra 
personeel vereist in vergelijking met een klassieke opvolging. Het aantal 
personeelsleden hangt uiteraard af van de grootte van het centrum. Het 
vaakst worden gespecialiseerde verpleegkundigen gevraagd, voor het 
beheer van de alarmmeldingen.  

De mediane schatting van de jaarlijkse kosten per patiënt van de 
prestaties in verband met monitoring op afstand, zoals geraamd door 
de ziekenhuizen die geantwoord hebben, bedraagt ongeveer 130 €, met 
een Q1-Q3-spreiding van 59 tot 163 € (zie Figuur 3) 

Figuur 3 – Door de centra zelf gerapporteerde schattingen voor de 
jaarlijkse kosten van monitoring op afstand per patiënt 

 
Y-as: geraamde jaarlijkse kosten voor monitoring op afstand (€); de zwarte lijn in 
het midden vertegenwoordigt de mediaan, de blauwe rechthoek de Q1-Q2-Q3-
distributie. De horizontale lijnen aan de uiteinden geven minimum en maximum 
weer. NB: verschillende gegevens ontbreken en meestal gaat het om ruwe 
schattingen.  
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4. DOELTREFFENDHEID EN VEILIGHEID 
VAN HARTMONITORING OP AFSTAND: 
LITERATUURONDERZOEK 

4.1. Methodologie  
In dit hoofdstuk worden de resultaten voorgesteld van ons systematisch 
onderzoek van de literatuur over de klinische doeltreffendheid en veiligheid 
van monitoring op afstand van patiënten met een pacemaker (PM) met of 
zonder CRT-P, een implanteerbare hartdefibrillator (ICD) met of zonder 
CRT-D, of een permanente hartmonitor (ILR). We hebben in Medline (via 
OVID), EMBASE, CINAHL en de Cochrane Library (Cochrane Reviews and 
Trials) gezocht naar systematische reviews en gerandomiseerde klinische 
studies (RCT) die monitoring op afstand (al dan niet gecombineerd met 
ziekenhuisbezoeken) vergelijken met opvolging die uitsluitend gebeurt via 
bezoeken aan het ziekenhuis. Wij hebben ook in de databanken van 
EUnetHTA (European network of Health technology agencies) en INAHTA 
(International Network of Agencies for Health Technology Assessment) 
gezocht naar systematische reviews. Wij zijn in twee stappen te werk 
gegaan: na een recente systematische review van goede kwaliteit te hebben 
gevonden, hebben wij dit geactualiseerd aan de hand van later 
gepubliceerde RCT's. 

Alle details over de zoekstrategie en de resultaten zijn te vinden in hoofdstuk 
4 van het wetenschappelijke rapport.  

4.2. Resultaten  

4.2.1. Defibrillatoren en pacemakers 
Wat de defibrillatoren (19 RCT's) betreft, blijkt uit onze studie dat de 
combinatie van monitoring op afstand met ziekenhuisbezoeken de tijd 
tussen het opduiken van een technisch of cardiologisch probleem en de 
behandeling ervan korter maakt. Het risico op ongepaste schokken (-4 
procentpunten) en het aantal ziekenhuisbezoeken nemen eveneens af bij 

deze combinatie. Ze heeft echter geen significant effect op de andere 
outcomes (levenskwaliteit, cerebrovasculaire accidenten, 
ziekenhuisopnames om cardiovasculaire of andere redenen, 
cardiovasculaire of algemene mortaliteit, ernstige ongewenste voorvallen). 
Voor de pacemakers toont de analyse van de 8 geïdentificeerde RCT's 
soortgelijke resultaten als die voor de defibrillatoren. Men stelt een 
verkorting van de tijd vast voor het opsporen en behandelen van 
voorkamerfibrillatie (maar geen daling van het aantal patiënten met 
ritmestoornissen) en een vermindering van het aantal ziekenhuisbezoeken. 
Er is geen effect op de andere parameters. 

Afgezien van een matige vermindering van het risico op ongepaste 
schokken werden dus weinig klinische voordelen aangetoond voor de 
monitoring op afstand van defibrillatoren en pacemakers bij patiënten die, 
naargelang de studie, tussen de 12 en 42 maanden werden opgevolgd. We 
wijzen erop dat er ook geen negatieve bijwerkingen werden vastgesteld.  

De daling van het aantal ziekenhuisbezoeken, wat vaak naar voren wordt 
geschoven als een belangrijk voordeel van monitoring op afstand, is 
overigens niet onverwacht, aangezien de onderzoeksprotocollen in deze 
studies voorschreven dat het aantal geplande ziekenhuisbezoeken lager 
moest zijn in de groep van de patiënten die opgevolgd werden op afstand. 
In de meeste studies werd weliswaar niet het totale aantal controles 
(ondervragingen op afstand + alarmmeldingen + ziekenhuisbezoeken) 
gerapporteerd. Indien echter de geprogrammeerde ondervragingen en de 
opvolging van de alarmmeldingen aan de ziekenhuisbezoeken worden 
toegevoegd, kan worden verwacht dat monitoring op afstand de 
werkbelasting van de betrokken ziekenhuisdiensten aanzienlijk kan 
verhogen.  

Bovendien is het moeilijk te bepalen hoe de in de studies waargenomen 
vermindering van het aantal bezoeken zich vertaalt in de feitelijke klinische 
praktijk, aangezien clinici bijvoorbeeld monitoring op afstand zouden kunnen 
gebruiken om bepaalde patiënten van dichterbij op te volgen, met name 
patiënten met hartfalen, zonder noodzakelijkerwijs het aantal bezoeken 
sterk te verminderen (zie punt 3.3.3). Het is dus mogelijk dat monitoring op 
afstand de werkbelasting van het zorgpersoneel juist verhoogt, en in dat 
geval zouden aanpassingsstrategieën nodig zijn. Dergelijke strategieën 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_345_Remote_Monitoring_Patients_CIED_Report.pdf
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zouden kunnen bestaan in het uitsluitend vertrouwen op de transmissie van 
alarmmeldingen, het herdefiniëren en beperken van het type melding, het 
daadwerkelijk verminderen van het aantal ziekenhuisbezoeken, of het 
delegeren van een deel van de opvolging van de meldingen aan 
gespecialiseerd verpleegkundig personeel.  

In het algemeen moesten wij een zeer grote verscheidenheid vaststellen in 
de protocollen van de geïdentificeerde studies en in de definities van 
bepaalde resultaten (ongewenste voorvallen, levenskwaliteit). Bijgevolg is 
het niet mogelijk om te bepalen of monitoring op afstand doeltreffender is 
voor bepaalde subgroepen van patiënten, of met specifieke klinische 
beheersprotocollen. Zo leken de klinische resultaten beter te zijn in twee 
studies waarin de opvolging van patiënten met monitoring op afstand 
intensiever was dan in de andere studies. Er moet ook op worden gewezen 
dat de meeste studies niet het nodige vermogen hadden om de meeste van 
deze andere outcomes te detecteren, zelfs niet in meta-analyses, en 
daarnaast dat een aantal studies niet waren gepubliceerd (mogelijke 
publicatiebias) en dat een groot deel van de in ons onderzoek opgenomen 
studies relatief oud zijn en daarom niet noodzakelijkerwijs overeenstemmen 
met de huidige klinische praktijk.  

Ondanks deze beperkingen hebben twee richtlijnen (Heart Rhythm Society 
2015 en European Society of Cardiology 2021), die gebaseerd zijn op 
expertenconsensus en dus niet op een systematische review van de 
literatuur, het gebruik van monitoring op afstand aanbevolen.   

 

4.2.2. Implanteerbare hartmonitoren (ILR) 
Voor de monitoring op afstand van implanteerbare hartmonitoren werden 
geen RCT's geïdentificeerd, maar slechts 5 kleine observationele studies 
met een hoog risico op vertekening. Hoewel een soortgelijk klinisch voordeel 
als voor defibrillatoren en pacemakers mag worden verwacht, waaronder 
een snellere opsporing en behandeling van ritmestoornissen die tot syncope 
of cerebrovasculaire accidenten leiden, wordt een dergelijk voordeel dus 
niet door rechtstreekse evidentie ondersteund. Het is ook mogelijk dat 
monitoring op afstand voorkomt dat het interne geheugen van het implantaat 
overbelast raakt en dat de registratie van sommige episoden van aritmie 
verloren gaat.  



 

20 Evaluatie van hartmonitoring op afstand KCE Report 345As 

 

5. ECONOMISCHE EVALUATIE 
5.1. Methodologie 
Gezien het gebrek aan betrouwbare gegevens voor België, is dit hoofdstuk 
uitsluitend gebaseerd op een onderzoek van de literatuur over de 
kosteneffectiviteit van de monitoring op afstand van hartimplantaten. Ons 
onderzoek bestond uit twee stappen: eerst hebben wij in de databanken van 
EUnetHTA (European network of Health technology agencies) en INAHTA 
(International Network of Agencies for Health Technology Assessment) 
kwalitatieve HTA-rapporten over het betrokken onderwerp geïdentificeerd; 
vervolgens hebben wij deze geactualiseerd met een systematische 
zoektocht in de recentere literatuur in de verschillende databanken (Medline, 
EMBASE, COCHRANE, CINAHL, NHSEED en NHSHTA).  

Alle volledige economische evaluaties van monitoring op afstand van 
patiënten met een hartimplantaat werden in aanmerking genomen. Deze 
zoekactie leverde 9 studies op: 7 met betrekking tot implanteerbare 
defibrillatoren (met of zonder CRT-D) en 4 over pacemakers (met of zonder 
CRT-P). De meeste waren kosten-utiliteitsstudies. Vijf waren Europees, 
geen enkele Belgisch. Bij gebrek aan gegevens werd er geen Belgisch 
economisch model ontwikkeld. Alle details van de onderzoeksstrategie en 
de gedetailleerde resultaten worden toegelicht in hoofdstuk 5 van het 
wetenschappelijke rapport. 

5.2. Resultaten  

5.2.1. Kosten 
Uit de meeste studies blijkt dat het gebruik van monitoring op afstand 
besparingen oplevert in vergelijking met de opvolging die uitsluitend gebeurt 
via bezoeken aan het ziekenhuis. Toch waren er slechts drie 
kosteneffectiviteitsstudies die rekening hielden met de kosten van het 
transmissieapparaat en van de opslag en de transmissie van de gegevens. 
Ze gingen uit van een kostprijs van 450 € voor pacemakers en gaande van 
864 € tot 1 150 € voor defibrillatoren.  

Bovendien waren in alle op klinisch onderzoek gebaseerde studies zowel 
de frequenties van de controlebezoeken aan het ziekenhuis als van de 
ondervragingen van implantaten op afstand vooraf bepaald door het 
protocol, met hogere frequenties in de groep die enkel in het ziekenhuis 
wordt opgevolgd. Sommige onderzoeken lijken ondervragingen op afstand 
op specifieke tijdstippen op te nemen als alternatief voor bezoeken aan het 
ziekenhuis, andere niet. De 'ideale' frequentie van ondervragingen op 
afstand werd niet onderzocht door middel van gevoeligheidsanalyses. Tot 
slot wordt de frequentie van de reacties op alarmmeldingen niet altijd 
gespecificeerd.  

Bovendien wordt algemeen aangenomen dat de kosten van de 
ondervragingen op afstand gelijk zijn aan of lager zijn dan die van de 
controlebezoeken aan het ziekenhuizen, maar dit wordt niet gestaafd. In het 
algemeen is de werkhypothese dat monitoring op afstand geen extra 
personeel vereist. Dit is in tegenspraak met de resultaten van de enquête bij 
de Belgische hartmonitoringcentra (zie hoofdstuk 3).  

5.2.2. Kosteneffectiviteit 
In het algemeen blijkt uit economische evaluaties (kosten-utiliteit of 
kosteneffectiviteit) dat hartmonitoring op afstand (in combinatie met 
ziekenhuisbezoeken) kosteneffectief is in vergelijking met opvolging die 
uitsluitend gebeurt via bezoeken aan het ziekenhuis. Deze gunstige 
kosteneffectiviteit geldt voor implanteerbare defibrillatoren (met of zonder 
CRT-D) en pacemakers. Voor implanteerbare monitoren werden geen 
relevante studies gevonden.  

Uit een gedetailleerde analyse van de enige drie studies met een looptijd 
van meer dan 16 maanden blijkt echter dat één ervan gebaseerd was op 
observationele gegevens (registers), en dat de andere twee hun modellen 
hebben opgesteld met als input de in de literatuur gepubliceerde niet-
significante klinische verschillen ten voordele van monitoring op afstand. 
Deze resultaten worden dus gekenmerkt door een hoge mate van 
onzekerheid. 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_345_Remote_Monitoring_Patients_CIED_Report.pdf
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5.2.3. Overdraagbaarheid van deze resultaten naar de Belgische 
context 

Gezien de verschillende hierboven vermelde beperkingen, blijft de 
overdraagbaarheid naar de Belgische context van de resultaten van de 
economische evaluaties van hartmonitoring op afstand in vergelijking met 
de opvolging in het ziekenhuis twijfelachtig. 

Ook de kwestie van de extra middelen dient te worden besproken. In de hier 
beschreven economische evaluaties wordt ervan uitgegaan dat het aantal 
personeelsleden dat nodig is voor het uitvoeren van de monitoring op 
afstand kleiner is dan of gelijk is aan het aantal dat nodig is voor de klassieke 
opvolging met ziekenhuisbezoeken (omdat deze minder tijd per patiënt 
vergen). Uit de enquête in de Belgische ziekenhuizen (zie hoofdstuk 3.3) 
blijkt echter dat alle centra het er integendeel over eens zijn dat monitoring 
op afstand extra personeel vereist in vergelijking met een klassieke 
opvolging. Sommige geraadpleegde stakeholders waren ook van mening 
dat men niet onder een minimumaantal controlebezoeken aan het 
ziekenhuis kan zakken – en dat in dit verband dus weinig besparingen te 
verwachten zijn – en dat een optimale opvolging zelfs meer ondervragingen 
op afstand zou kunnen vergen. 

 

 
e  Rapport KCE 136  

6. JURIDISCHE EN WETTELIJKE 
ASPECTEN 

In het vorige rapport van het KCE (2010) over de monitoring op afstand van 
patiënten met geïmplanteerde defibrillatoren ("Bewaking op afstand van 
patiënten met geïmplanteerde defibrillatoren - Evaluatie van de technologie 
en breder regelgevend kadere") werden de vele juridische vragen die deze 
– toen opkomende – technologie oproept, al uitvoerig geanalyseerd. Er werd 
in dit rapport ook op gewezen dat het ontbreken van specifieke regels voor 
nieuwe technologieën en de vaagheid inzake verantwoordelijkheden het 
gebruik van deze zorg bijzonder complex maakt.  

Het doel van dit hoofdstuk is niet om deze analyse over te doen, maar om 
de juridische ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan, in kaart 
te brengen en de invloed ervan op dit gebruik te analyseren. Dit nieuwe 
rapport is dan ook toegespitst op de ontwikkelingen op het gebied van het 
in de handel brengen van medische hulpmiddelen, de bescherming 
van de persoonsgegevens en de kwaliteit van de zorg. Voor de andere 
aspecten (verantwoordelijkheden, rechten van de patiënt in het kader van 
de therapeutische relatie en beroepsgeheim) wordt verwezen naar het 
rapport van 2010. De gedetailleerde analyse van deze ontwikkelingen is te 
vinden in hoofdstuk 6 van het wetenschappelijke rapport; in deze 
samenvatting vermelden we enkel de meest in het oog springende punten. 

https://kce.fgov.be/fr/publication/report/surveillance-%C3%A0-distance-des-patients-porteurs-de-d%C3%A9fibrillateurs-implant%C3%A9s-evalua
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/surveillance-%C3%A0-distance-des-patients-porteurs-de-d%C3%A9fibrillateurs-implant%C3%A9s-evalua
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/surveillance-%C3%A0-distance-des-patients-porteurs-de-d%C3%A9fibrillateurs-implant%C3%A9s-evalua
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_345_Remote_Monitoring_Patients_CIED_Report.pdf
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6.1. Nieuwe Europese regelgeving betreffende medische 

hulpmiddelen 
Aangezien systemen voor monitoring op afstand worden gebruikt om zowel 
de werking van het implantaat als bepaalde gezondheidsparameters van de 
patiënt te bewaken, worden zij beschouwd als medische hulpmiddelen 
van klasse III (f) en vielen zij tot dusver onder de Europese richtlijnen 
90/385/EEG en 92/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen en actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen. Deze richtlijnen worden sinds mei 
2017 geleidelijk vervangen door de nieuwe verordening 2017/745 
(Medical Devices Regulation – MDR), die een aantal eisen voor 
hulpmiddelen van deze klasse verstrengt.  

6.1.1. Op het vlak van evidentie  
De nieuwe MDR-verordening vereist (in principe) voorafgaande klinische 
studies voor het in de handel brengen van alle implanteerbare 
medische hulpmiddelen van klasse III. Dit omvat hartimplantaten en de 
belangrijkste onderdelen van het bijbehorende systeem voor monitoring op 
afstand. De opzet en de outcomes van deze studies moeten significante, 
meetbare en relevante klinische resultaten voor de patiënt of een positief 
effect op de volksgezondheid kunnen aantonen. Er is echter voorzien in 
vrijstellingen voor hulpmiddelen die overeenkomstig eerdere richtlijnen in de 
handel zijn gebracht, op voorwaarde dat een aangemelde instantie (‘notified 
body’) bevestigt dat de klinische evaluatie ervan "op voldoende klinische 
gegevens berust" of equivalent is met hulpmiddelen die al op de markt 
gebracht zijn.  

Voor implantaten en systemen voor monitoring op afstand die al op de markt 
zijn, is het, net als voor alle medische hulpmiddelen, momenteel echter 
moeilijk te achterhalen op basis van welke evidentie ze in de handel zijn 
gebracht en of er nieuwe klinische proeven nodig zijn. De elementen van 

 
f  Dit is de klasse met de hoogste eisen. Er zijn echter enkele verschillen 

mogelijk afhankelijk van de keuze van de fabrikant om het systeem als één 
geheel te beschouwen (alle onderdelen, met inbegrip van de software, zijn 

het certificeringsdossier, die in het bezit zijn van de fabrikanten en de 
aangemelde instanties, worden immers niet openbaar gemaakt.  

6.1.2. Op het vlak van transparantie 
De openbare informatie over medische hulpmiddelen is momenteel 
beperkter dan die over geneesmiddelen. Hierdoor heeft de overheid minder 
mogelijkheden om deze hulpmiddelen te controleren, en de 
gezondheidszorgbeoefenaars om hun patiënten correct te informeren. 

De situatie verandert drastisch met de inwerkingtreding van de MDR-
verordening en de nieuwe versie van de EUDAMED-databank. Deze bevat 
met name een door de fabrikant opgestelde samenvatting bestemd voor 
patiënten, de klinische evidentie die de fabrikant gebruikt heeft om het 
hulpmiddel op de markt te brengen, alsook mogelijke therapeutische 
alternatieven. 

De MDR verplicht de fabrikant ook jaarlijks een algemene 
veiligheidsanalyse (Periodic Safety Update Report – PSUR) van zijn 
hulpmiddel uit te voeren en deze analyse in te dienen bij de aangemelde 
instantie die zijn hulpmiddel heeft gecertificeerd. Deze informatie zal echter 
niet openbaar worden gemaakt; ze blijft in handen van de aangemelde 
instantie, en kan in geval van problemen enkel door de bevoegde 
autoriteiten worden opgevraagd. Patiënten en artsen zullen dus geen kennis 
kunnen nemen van alle incidenten die met een bepaald hulpmiddel zijn 
gemeld.  

De invoering van de nieuwe versie van EUDAMED heeft aanzienlijke 
vertraging opgelopen, en de volledige functionaliteit wordt voor de nieuwe 
hulpmiddelen niet vóór eind 2023 verwacht. De reeds op de markt gebrachte 
hulpmiddelen – waartoe de hulpmiddelen behoren die in dit rapport worden 
bestudeerd – zullen tegen mei 2024 aan deze transparantievereisten 
moeten voldoen.  

dan hulpmiddelen van klasse III), of om bepaalde software in te delen in 
klasse IIa of IIb. Indien meerdere regels van toepassing zijn op hetzelfde 
hulpmiddel of dezelfde software, geldt de strengste regel die een hogere 
classificatie als gevolg heeft. 
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Kader 2 – De databanken die informatie bevatten over de 
implanteerbare hartapparaten in België  

• Het FAGG host een databank over de implantaten en invasieve 
hulpmiddelen voor langdurig gebruik die door het RIZIV worden 
terugbetaald. Deze databank bevat basisinformatie (naam, 
referentie, prijs enz.) maar geen informatie die toelaat om een 
individuele patiënt te identificeren of te traceren. Aangezien 
systemen voor hartmonitoring op afstand niet worden terugbetaald, 
zijn zij momenteel niet in deze databank opgenomen.  

• Sinds 1 mei 2021 moeten hartimplantaten ook geregistreerd zijn in 
het Centraal Traceringregister, beheerd door het FAGG. Deze 
verplichting heeft echter geen betrekking op de systemen voor 
monitoring op afstand van deze implantaten (software, zenders, 
apps, ...), aangezien deze als zodanig niet implanteerbaar zijn. 

• Er zijn ook twee specifieke databanken over implanteerbare 
hartapparaten (Qermid©Cardiac Defibrillators en 
Qermid©Pacemakers) die door het RIZIV worden beheerd. Hierin 
worden de medische gegevens van patiënten geregistreerd met het 
oog op het verkrijgen van de terugbetaling van dergelijke 
implantaten, alsook de materiële gegevens van de implantaten en de 
uitgevoerde operaties, maar monitoring op afstand van de apparaten 
wordt niet als een verplicht veld vermeld. Daarom is het momenteel 
niet mogelijk te weten welke patiënten door monitoring op afstand 
worden opgevolgd, en hoeveel. 

6.1.3. Op het vlak van cyberveiligheid 
In de nieuwe MDR worden expliciet de algemene cyberbeveiligingseisen 
uiteengezet voor alle medische hulpmiddelen die programmeerbare 
elektronische systemen bevatten, en voor de bijbehorende software. De 
fabrikant moet hiervoor in het technische dossier dat bij een aangemelde 
instantie wordt ingediend, het bewijs leveren dat deze eisen worden 
nageleefd.  

In de praktijk is het echter bijzonder moeilijk om de cyberveiligheid van deze 
hulpmiddelen concreet te beoordelen. In een recent rapport (2020) van de 
Duitse autoriteit voor cyberbeveiliging wordt erop gewezen dat de 
autoriteiten slechts zeer beperkte beoordelingen kunnen uitvoeren; het 
rapport bracht echter geen grote kwetsbaarheden aan het licht.  

De gezondheidszorgbeoefenaars en de ziekenhuizen zijn verplicht om 
cyberbeveiligingsincidenten met betrekking tot medische hulpmiddelen te 
melden aan de bevoegde autoriteiten (in België het FAGG), en in sommige 
gevallen aan het Belgisch Centrum voor Cybersecurity. Als deze incidenten 
inbreuken inhouden op de regels inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, wordt door de GDPR ook een specifieke 
kennisgevingsprocedure voorzien.  

Ten slotte hebben ook patiënten zelf een zekere verantwoordelijkheid op dit 
gebied, en moeten zij zich bewust zijn van goede praktijken inzake 
cyberbeveiliging, waaronder het gebruik van sterke wachtwoorden voor hun 
thuisnetwerk. 

Voor de gezondheidszorgbeoefenaars kan de complexiteit van deze wetten 
en de overlapping tussen verschillende meldingsplichten de naleving 
bijzonder moeilijk maken, vooral als zij niet over voldoende personeel of 
middelen beschikken. 

6.2. Nieuwe Europese Verordening inzake 
gegevensbescherming (GDPR) 

Een van de grootste uitdagingen bij de ontwikkeling van e-
gezondheidstechnologieën is het beheer van de enorme hoeveelheden 
gegevens die door deze nieuwe technologieën worden gegenereerd. Om dit 
aan te pakken, heeft de Europese wetgever de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens herzien en de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection 
Regulation - GDPR) aangenomen, waarin verschillende plichten en 
verantwoordelijkheden in verband met de verschillende rollen 
(verwerkingsverantwoordelijke, gegevensverwerker(s)) zijn vastgelegd, 
evenals de rechten van de persoon van wie de gegevens worden verwerkt. 
Er moet een overeenkomst worden opgesteld tussen de 
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verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker(s) om hun respectieve rollen 
en verantwoordelijkheden te verduidelijken en te definiëren. Er zijn zeer 
zware sancties voor niet-naleving voorzien. De geïnteresseerde lezer vindt 
een gedetailleerde analyse in punt 6.4 van het wetenschappelijke rapport.  

Wat de monitoring op afstand van hartimplantaten betreft, is de cruciale 
vraag wie de "gegevensbeheerder" is , d.w.z. wie verantwoordelijk is voor 
de naleving van de belangrijkste verplichtingen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens. De rolverdeling zal per geval moeten 
worden beoordeeld. De meeste fabrikanten zijn namelijk van mening dat het 
bepalen van het doel van de gehele gegevensverwerking onder de 
verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen valt, en dat zij bijgevolg de enige 
verantwoordelijken zijn voor de verwerking van deze gegevens. De Joint 
Task Force van de European Heart Rhythm Association (EHRA) en het 
Regulatory Affairs Committee of the European Society of Cardiology (ESC) 
oordelen echter dat de fabrikanten en de ziekenhuizen (de diensten 
cardiologie) gezamenlijk verantwoordelijk zijn, aangezien zij elk een deel 
van de te verzamelen gegevens bepalen. Dit standpunt strookt met de rol 
van de fabrikanten zoals omschreven in de nieuwe en de oude regelgeving 
inzake medische hulpmiddelen, met name wat hun verplichtingen betreft op 
het gebied van het ontwerp van implantaten en de postmarketingbewaking.  

Hoewel er enige discussie bestaat over de rechtsgrondslag die wordt 
gebruikt om de verschillende gegevensverwerkingen te rechtvaardigen 
(wettelijke verplichtingen, toestemming, volksgezondheid ...), lijkt 
toestemming de meest voorkomende grondslag te zijn.  

De twee bovengenoemde instanties hebben richtlijnen en modellen voor 
dubbele toestemming van de patiënt (zowel voor therapie als voor 
gegevensverwerking) voorgesteld, om ervoor te zorgen dat de patiënt zo 
duidelijk mogelijk wordt geïnformeerd. Met name moet de patiënt 
uitdrukkelijk instemmen met de verwerking van zijn/haar persoonlijke 
gezondheidsgegevens. De identificatie van de verschillende bij de 
monitoring op afstand betrokken partijen en hun respectieve rollen en 
verantwoordelijkheden moeten eveneens in dit formulier worden 
gespecificeerd.  

Ter herinnering: de patiënt moet recht hebben op toegang tot al zijn/haar 
gegevens (hoewel dit recht niet vaak wordt uitgeoefend). Indien patiënten 
daar om verzoeken, moeten zij ook toegang krijgen tot alle ruwe data over 
hun gezondheid en de werking van hun implantaat. De praktische uitvoering 
van dit recht lijkt vandaag nog niet te zijn gerealiseerd, en moet door 
ziekenhuizen en fabrikanten worden geconcretiseerd.  

Hoewel de GDPR uitdrukkelijk bedoeld is om certificeerbaar te zijn, bestaat 
er nog geen formeel certificeringsproces, waardoor de conformiteit van dit 
systeem met de GDPR in dit stadium afhangt van de verklaringen van de 
verwerkingsverantwoordelijke. Het is echter wel mogelijk om voor bepaalde 
overdrachten van gezondheidsgegevens door de autoriteiten wettelijk te 
verplichten dat advies wordt gevraagd bij het Informatieveiligheidscomité. 
Van deze mogelijkheid werd nog geen gebruik gemaakt voor de overdracht 
van de gegevens waar dit rapport betrekking op heeft. 

6.3. Ontwikkelingen in de Belgische regelgeving inzake de 
kwaliteit van de zorg 

Monitoring op afstand van hartimplantaten vergt bepaalde aanpassingen in 
de organisatie van de zorg en de interacties met patiënten. De verschillende 
rechten van de patiënt waren reeds in een specifieke wet geregeld. De 
Belgische wetgever heeft echter beslist om een nieuwe wet (22 april 2019) 
over de kwaliteit van de zorg aan te nemen, die in principe in 2022 in werking 
zal treden en die deze rechten vertaalt in concrete gedragsnormen voor de 
gezondheidszorgbeoefenaar. Deze normen zijn niet nieuw, maar ze zijn wel 
duidelijker en bevestigen de goede praktijken inzake monitoring op afstand 
van hartimplantaten. 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_345_Remote_Monitoring_Patients_CIED_Report.pdf
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6.3.1. Het informeren van de patiënt maakt deel uit van de kwaliteit 
van de zorg 

In het kader van deze nieuwe wet wordt eraan herinnerd dat de patiënt naar 
behoren moet worden geïnformeerd (mondeling en schriftelijk) door het 
gezondheidspersoneel over de modaliteiten van de monitoring (frequentie van 
de raadpleging van de gegevens, specifieke uren enz.), alsook over de 
beperkingen van het systeem (vereiste aansluiting, cyberveiligheid), de plaats 
ervan in het mogelijke therapeutische arsenaal (therapeutische alternatieven, 
stand van de wetenschap) en de kosten ervan. De patiënt moet zich er met 
name goed van bewust zijn dat monitoring op afstand geen 
noodbewakingsdienst is. 

6.3.2. De bekwaamheid van de gezondheidszorgbeoefenaar is een 
voorwaarde voor het verlenen van zorg 

Er bestaat momenteel geen specialisatietitel of formele kwalificatie voor 
specialisatie in elektrofysiologie voor artsen die hartimplantaten 
monitoren op afstand. De specialisatie in elektrofysiologie bestaat ook niet 
voor verpleegkundigen. Volgens de nieuwe wet moet een 
gezondheidszorgbeoefenaar beschikken over een door de overheid 
uitgereikt visum om zijn beroep te mogen uitoefenen, en mag hij/zij alleen 
zorgen verstrekken als hij/zij daarvoor bekwaam is. Om zijn/haar concrete 
bekwaamheid aan te tonen, moet de gezondheidszorgbeoefenaar, naast 
zijn/haar diploma en erkende specialisatie, een actuele portfolio bijhouden, 
waarvan de inhoud niet bij wet is vastgesteld, maar die bijvoorbeeld niet 
alleen diploma's moet bevatten, maar ook alle opleidingen, stages, 
conferenties, publicaties en dergelijke. Aangezien er geen specifieke 
beroepstitel of -kwalificatie in de elektrofysiologie bestaat in België, zal het 
nauwkeurig bijhouden van een dergelijke portfolio des te belangrijker zijn. 

 

7. INTERNATIONALE VERGELIJKING VAN 
DE ORGANISATORISCHE EN 
FINANCIËLE ASPECTEN 

In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van de terugbetalingspraktijken 
en daarmee verband houdende organisatorische aspecten van monitoring 
op afstand van hartimplantaten in drie buurlanden met een vergelijkbare 
levensstandaard, namelijk Frankrijk, Nederland en Duitsland. De analyse 
heeft betrekking op vier punten: 1) de financiering van de prestaties van de 
bij de hartmonitoring op afstand betrokken gezondheidszorgbeoefenaars, 2) 
de financiering van de apparatuur en de diensten die worden verstrekt door 
de leveranciers van de gebruikte apparatuur, 3) de kwaliteitscriteria en de 
organisatorische of juridische aspecten voorzien in de 
terugbetalingsvoorwaarden, 4) de bij deze monitoring op afstand betrokken 
actoren en hun respectieve verantwoordelijkheden.  

Deze internationale vergelijking is gebaseerd op informatie van de officiële 
websites over gezondheidszorg van deze drie landen en op contacten met 
plaatselijke experten (zie de bijlage bij het wetenschappelijke rapport voor 
meer details over de geraadpleegde bronnen).  

De gedetailleerde internationale vergelijking is te vinden in hoofdstuk 7 van 
het wetenschappelijke rapport. 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_345_Remote_Monitoring_Patients_CIED_Report.pdf
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7.1. Financiering van de prestaties van de 

gezondheidszorgbeoefenaars  
In Frankrijk dekt een jaarlijks forfait van 130 € (wat overeenkomt met 
ongeveer 2 controlebezoeken aan het ziekenhuis) de ondervragingen op 
afstand (verzonden volgens een vooraf vastgestelde planning) en het 
beheer op afstand van de alarmmeldingen. De diensten die inbegrepen zijn 
in dit forfait zijn met name: het informeren van de patiënt, het verkrijgen van 
zijn/haar geïnformeerde toestemming, de eerste configuratie van zijn/haar 
systeem voor monitoring op afstand, de analyse van de gegevens die 
volgens het geplande schema worden doorgestuurd, de verificatie en 
analyse van de alarmmeldingen, de eventuele interventies (en het medische 
rapport van deze interventies) en het informeren van de andere bij de 
cardiologische zorg van de patiënt betrokken zorgbeoefenaars. Het forfait 
dekt ook de specifieke technische behoeften van het centrum (bijv. een 
callcenter voor de patiënten). Voor de controlebezoeken aan het 
ziekenhuis (geplande controles of controles na een alarmmelding) gebeurt 
de betaling per prestatie. Deze bepalingen worden momenteel uitgevoerd 
in het kader van een proefproject met de naam ETAPES (Experiments de 
Télémédecine pour l'Amélioration des Parcours en Santé); het voortbestaan 
ervan hangt af van de evaluatie die zal worden gemaakt. 

In Nederland werd een tarief vastgelegdg voor de volledige opvolging 
van de hartpathologie, d.w.z. het systeem voor monitoring op afstand en 
de bijbehorende diensten, de activiteiten van de betrokken 
gezondheidszorgbeoefenaars en de controlebezoeken aan het ziekenhuis. 
Over dit tarief wordt door de zorgverzekeraars met de ziekenhuizen (of 
andere soorten zorgcentra) onderhandeld, maar het moet altijd hetzelfde 
zijn ongeacht het soort monitoring (monitoring op afstand of klassieke 
opvolging in het ziekenhuis). Indien de verzekeraar echter de monitoring op 
afstand wenst te bevorderen, moet hij ervoor zorgen dat deze activiteiten 
correct worden gewaardeerd in dit tarief. Indien monitoring op afstand extra 
kosten met zich meebrengt, zou het tarief dat wordt vastgelegd voor beide 

 
g  Meer bepaald gaat het om een financiering per 'zorgproduct' bekend onder 

de naam "diagnose-behandelcombinatie - DBC". Om het Nederlandse model 

types monitoring (monitoring op afstand of klassieke opvolging) dus hoger 
kunnen zijn dan dat van verzekeraars die monitoring op afstand niet wensen 
te bevorderen. 

In Duitsland wordt de opvolging van patiënten met een hartimplantaat 
beschouwd als een ambulante dienst en als zodanig terugbetaald, per 
prestatie, met een maximum van 5 controles per jaar. Voor een klassiek 
controlebezoek aan het ziekenhuis en een ondervraging op afstand geldt 
hetzelfde tarief. De andere activiteiten in verband met monitoring op afstand, 
zoals het beheer van de alarmmeldingen, worden momenteel niet ten laste 
genomen, maar er wordt wel over nagedacht. 

De cardiologen die aanwezig waren op de vergadering van stakeholders 
die georganiseerd werd in het kader van deze studie, hebben hun voorkeur 
uitgesproken voor het (Franse) model dat een forfait voor het beheer van 
de ondervragingen op afstand en van de alarmmeldingen combineert 
met een vergoeding per prestatie voor de artsen, op voorwaarde dat het 
bedrag van het forfait hoog genoeg is om de werkbelasting van het beheer 
van de alarmmeldingen te dekken. Andere mogelijkheden werden 
genoemd, zoals een financiering van de telefonische contacten met 
patiënten door middel van honoraria voor teleconsulten, of een financiering 
per alarmmelding. Deze laatste suggestie werd echter als ingewikkeld 
beschouwd, omdat gevreesd werd voor een aanzienlijke administratieve last 
om het beheer van elke alarmmelding te staven. 

om te zetten naar de Belgische context, zal het DBC-zorgproduct worden 
beschouwd als een jaarlijks forfaitair bedrag dat de volledige follow-up dekt, 
ongeacht of deze op afstand gebeurt of niet. 
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7.2. Financiering van de hulpmiddelen en van de 
aanverwante diensten 

In Frankrijk worden voor pacemakers en implanteerbare monitoren de 
kosten van monitoring op afstand gedekt door de prijs van het implantaat, 
met een toeslag voor pacemakers (+500 € voor eenkamer- en 
tweekamerpacemakers en +700 € voor driekamerpacemakers) indien ten 
minste 50% van de patiënten van het centrum op afstand wordt opgevolgd. 
Voor implanteerbare defibrillatoren werd een specifiek eenmalig bedrag 
vastgelegd voor de dekking van zowel de zender als de bijbehorende 
diensten, waaronder gegevensopslag, verzending van de gegevens naar 
het ziekenhuis en technische bijstand (864 € voor eenkamer- of 
tweekamerdefibrillatoren en 972 € voor driekamerdefibrillatoren).  

In Nederland zijn de apparaten die worden gebruikt voor monitoring op 
afstand en de daarmee verband houdende diensten inbegrepen in het tarief 
dat is vastgelegd voor het dekken van de volledige opvolging van de 
hartpathologie (prijs per 'dbc zorgproduct'). 

In Duitsland zijn de kosten van de systemen voor monitoring op afstand 
inbegrepen in de prijs van het implantaat. Een nieuwe wet ter versterking 
van de financiering van monitoring op afstand is in voorbereiding. Het doel 
van deze wet is een betere dekking van de aanverwante diensten die nodig 
zijn voor de systemen voor monitoring op afstand.  

In het algemeen hebben de aan de leveranciers gestelde eisen vooral 
betrekking op het type alarmmeldingen die minimaal beschikbaar moeten 
zijn, op de naleving van de regels inzake veiligheid, traceerbaarheid en 
vertrouwelijkheid van de doorgegeven en opgeslagen gegevens, en op het 
verlenen van technische bijstand. 

De leveranciers van systemen voor monitoring op afstand die aanwezig 
waren op de in het kader van deze studie georganiseerde vergadering van 
stakeholders verklaarden zich voorstander van een dagforfait per patiënt. 
Zij zouden echter geen bezwaar hebben tegen een bedrag dat eenmalig 
wordt betaald voor de volledige levensduur van het implantaat als de 
systemen voor monitoring op afstand voor alle implantaten worden 
terugbetaald (en bijvoorbeeld niet enkel voor defibrillatoren). Zij hebben een 

gezamenlijk voorstel gedaan voor terugbetaling op basis van een jaarlijks 
forfait van 0,80 € per dag per patiënt (dat de zender en aanverwante 
diensten dekt), ongeacht het geïmplanteerde apparaat, en zij zouden graag 
zien dat dit forfait rechtstreeks aan hen wordt betaald in plaats van aan de 
hartmonitoringcentra.  

7.3. Kwaliteitscriteria, organisatie en juridische aspecten 
In alle landen moet de dienst voor monitoring op afstand gratis zijn 
voor de patiënt. 
In alle landen zijn er minimumcriteria voorzien:  

• ten minste één raadpleging in het ziekenhuis per jaar (wat in Nederland 
per telefoon of videoconferentie mogelijk is);  

• een verplichte melding van alle voorvallen in het dossier van de patiënt;  

• de geïnformeerde toestemming van de patiënt (met name over het feit 
dat monitoring op afstand geen nooddienst is, en over de procedure die 
moet worden gevolgd bij een ongewenst voorval); 

• de vrije keuze van de patiënt om monitoring op afstand te weigeren;  

• bepaalde vereisten op het gebied van GDPR-naleving en 
gegevensversleuteling (zie het hoofdstuk over de juridische aspecten 
voor meer details). 

In Frankrijk werden ook minimumeisen vastgelegd voor de leveranciers van 
systemen voor monitoring op afstand, de centra en de zorgaanbieders met 
betrekking tot bijstand aan patiënten en verzorgers. Voor defibrillatoren 
moet tussen leveranciers en aanbieders een protocolakkoord voor 
monitoring op afstand worden uitgewerkt (zie het wetenschappelijke rapport 
voor meer details). Er werden ook richtlijnen opgesteld. 
In Nederland moet elke activiteit voor monitoring op afstand altijd worden 
gecombineerd met een raadpleging (in het ziekenhuis, per telefoon of 
videoconferentie). In 2011 publiceerde de Nederlandse Vereniging voor 
Cardiologie een consensus onder experten over monitoring op afstand, met 
een kwalitatief, een technisch en een juridisch luik.  
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In Duitsland beperken de terugbetalingsvoorwaarden de terugbetaling tot 
maximaal 5 controles per jaar (op afstand en/of in het ziekenhuis). Een 
goedkeuring door de Vereniging van door de verplichte ziekteverzekering 
erkende artsen is eveneens vereist.  

7.4. Actoren en verantwoordelijkheden  
In Frankrijk moet de monitoring op afstand worden uitgevoerd onder de 
verantwoordelijkheid van een "arts gespecialiseerd in cardiovasculaire 
pathologie met deskundigheid op het gebied van ritmologie en 
hartstimulatie". Indien verpleegkundigen taken moeten uitvoeren die 
normaal door artsen worden uitgevoerd, moet een samenwerkingsprotocol 
worden opgesteld en goedgekeurd door de Autorité Régionale de Santé 
(ARS, de regionale gezondheidsautoriteit). De potentiële rol van de 
verpleegkundigen in geavanceerde praktijken ('advanced practice nurse') 
wordt nog besproken. 
In Nederland hoeft de persoon die verantwoordelijk is voor de monitoring 
op afstand niet noodzakelijk een medisch specialist te zijn; het kan ook een 
gespecialiseerd verpleegkundige zijn (vergelijkbaar met het internationale 
begrip 'advanced practice nurse'), een klinisch technoloog of een medisch 
assistent. Voorwaarde is wel dat zij gecertificeerd en gekwalificeerd zijn voor 
deze activiteiten. 
In Duitsland zijn richtlijnen gepubliceerd over de verantwoordelijkheden 
inzake monitoring op afstand van patiënten met hartfalen. De monitoring op 
afstand vindt gewoonlijk plaats in het kader van een samenwerking tussen 
de behandelend arts (primär behandelnde Arzt/Ärztin – PBA) en een 
medisch centrum voor monitoring op afstand. De arts is verantwoordelijk 
voor de behandeling van de patiënt en de maatregelen die op grond van de 
resultaten van de monitoring moeten worden genomen. Het medisch 
centrum is van zijn kant verantwoordelijk voor de processen in verband met 
monitoring op afstand (sorteren van de gegevens enz.), en alleen artsen die 
gespecialiseerd zijn in inwendige geneeskunde en cardiologie mogen dit 
doen.  
Tijdens de stakeholdervergadering die in het kader van deze studie werd 
georganiseerd, werd erop gewezen dat de specialisaties in elektrofysiologie 
en ritmologie geen erkende titels/kwalificaties zijn in België. 

8. WAT IS DE BUDGETTAIRE IMPACT? 
8.1. Huidige financieringsmodaliteiten  
Op dit ogenblik worden de activiteiten in verband met monitoring op afstand 
in België niet terugbetaald. Alleen de ziekenhuisbezoeken worden 
terugbetaald, met een maximum aantal per jaar (behalve in het jaar van 
implantatie, aan het eind van de levensduur van de implantaatbatterij of 
indien klinisch gerechtvaardigd in het medisch dossier van de patiënt). Er is 
ook geen terugbetaling voor de noodzakelijke apparatuur en aanverwante 
diensten die door de leveranciers worden aangeboden (bijv. 
gegevensopslag). Als monitoring op afstand zich dus vertaalt in minder 
ziekenhuisbezoeken, neemt ook de financiering van de zorgaanbieders af 
in vergelijking met een klassieke opvolging in het ziekenhuis.  

Er is een (jaarlijks) maximum aantal controleraadplegingen toegestaan 
voor de opvolging van 'stabiele' patiënten die op de klassieke manier 
worden opgevolgd in het ziekenhuis. Dit aantal is momenteel (cijfers van 
januari 2021):  

• voor patiënten met een defibrillator met of zonder CRT-D: 3 
controles, wat overeenkomt met 382,53 € voor een geaccrediteerde 
cardioloog en een niet-gehospitaliseerde patiënt (inclusief honoraria 
voor raadplegingen); 

• voor patiënten met een eenkamerpacemaker: 2 controles, wat 
overeenkomt met 130,80 € voor een geaccrediteerde cardioloog en een 
niet-gehospitaliseerde patiënt (inclusief honoraria voor raadplegingen); 

• voor patiënten met een pacemaker met twee kamers of met CRT-P: 
2 controles, wat overeenkomt met 190,42 € voor een geaccrediteerde 
cardioloog en een niet-gehospitaliseerde patiënt (inclusief honoraria 
voor raadplegingen). 
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Aangezien er geen aanvullende financiering is voor patiënten die op 
afstand worden gemonitord, is de huidige financiering van de 
zorgaanbieders voor de controle van deze patiënten lager dan of gelijk aan 
de bovengenoemde maximumbedragen, afhankelijk van het feit of de 
monitoring op afstand al dan niet leidt tot minder ziekenhuisbezoeken dan 
het toegestane maximum. 

Voor implanteerbare monitoren (ILR) bestaat geen specifieke 
nomenclatuurcode, noch een maximum aantal bezoeken. Volgens het 
RIZIV kan alleen een raadpleging bij een cardioloog in aanmerking worden 
genomen (in de praktijk gebruiken sommige cardiologen echter de code 
voor een Holter). Deze implantaten worden in dit hoofdstuk dan ook niet 
verder geanalyseerd, maar hun statuut zou in de toekomst moeten worden 
verduidelijkt. 

Tabel 3 toont de totale RIZIV-uitgaven die werden gegenereerd door de 
opvolging van patiënten met een hartimplantaat in 2019 (het laatste jaar 
waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn). Deze cijfers moeten met de 
nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien er voor dezelfde 
patiënt soms codes voor verschillende implantaten worden gebruikt (zie 
3.2.2). Bovendien hebben zij zowel betrekking op patiënten die op afstand 
worden opgevolgd als op patiënten die uitsluitend in het ziekenhuis worden 
opgevolgd. Hoewel deze cijfers lijken aan te tonen dat het maximumaantal 
controlebezoeken in het ziekenhuis gemiddeld niet wordt bereikt, is het dus 
mogelijk dat het wel wordt bereikt voor patiënten die uitsluitend in het 
ziekenhuis worden opgevolgd. Uit de in punt 3.3.3 beschreven enquête blijkt 
echter dat het gemiddelde aantal ziekenhuisbezoeken voor beide groepen 
patiënten onder het toegestane maximum ligt.  

 

Tabel 3 – Totaal aantal patiënten en budgettaire impact in 2019 

 RIZIV-code 
Aantal 

patiënten 
Gemiddeld aantal 
bezoeken aan het 

ziekenhuis 
RIZIV-uitgaven 

Gemiddelde 
uitgaven per 

patiënt 
RIZIV-uitgaven 

Gemiddelde 
uitgaven per 

patiënt 

      Zonder rekening te houden met de 
raadpleging* 

Rekening houdend met de 
raadpleging* 

Controle van defibrillatoren 
met of zonder CRT-D 475893-475904 16 347 2,09 € 2 698 512,00 € 165,08 € 3 625 626,49 € 221,79 

Controle van 
eenkamerpacemakers 475856-475860 14 634 1,54 € 490 319,00 € 33,51 € 1 076 365,33 € 73,55 

Controle van pacemakers met 
twee kamers of CRT-P 475871-475882 63 291 1,75 € 5 245 601,00 € 82,88 € 8 256 743,92 € 130,46 

Bron: Persoonlijke mededeling van het RIZIV (Xavier Van Aubel) wat betreft het aantal patiënten en de DOC N-bestanden die het RIZIV aan het KCE heeft verstrekt wat betreft 
de uitgaven. *Voor patiënten die niet in het ziekenhuis worden opgenomen (ambulante follow-up), kan een raadpleging worden toegevoegd aan het tarief van de controle. De 
totale uitgaven inclusief deze raadplegingen worden dus ook vermeld (op basis van de gemiddelde uitgaven voor raadplegingen bij een cardioloog en het percentage 
ambulante patiënten voor wie een raadpleging is inbegrepen, bovenop het honorarium voor de controle) (zie tabel 22 van het wetenschappelijke rapport). 
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8.2. Potentiële budgettaire impact van de verschillende 

modellen  
De drie modellen van onze internationale vergelijking, omgezet naar België, 
kunnen als volgt worden samengevat: 
• Een betaling per prestatie voor de geprogrammeerde ondervragingen 

en de bezoeken aan het ziekenhuis, met een maximum aantal controles 
ongeacht het type opvolging (op afstand of in het ziekenhuis), 
gebaseerd op het Duitse model; 

• Een jaarlijks forfait dat de volledige follow-up dekt (geprogrammeerde 
ondervragingen, opvolging van de alarmmeldingen, 
ziekenhuisbezoeken, aanverwante activiteiten en apparatuur), 
ongeacht het type zorg (klassieke opvolging of op afstand), gebaseerd 
op het Nederlandse model; 

• Een gemengd systeem met een combinatie van een betaling per 
prestatie voor ziekenhuisbezoeken (gepland of op basis van een 
alarmmelding) en een jaarlijks forfait voor activiteiten in verband met 
monitoring op afstand (geprogrammeerde ondervragingen, opvolging 
van de alarmmeldingen en aanverwante activiteiten), gebaseerd op het 
Franse model. 

8.2.1. Hypothesen over de totale kostprijs van monitoring op 
afstand 

Om het jaarlijkse forfait voor de activiteiten in verband met monitoring op 
afstand te bepalen, hadden wij een raming van de kosten van deze 
activiteiten nodig. 
In 2011 schatte de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) de totale 
kosten van monitoring op afstand op 225 € per patiënt per jaar (zonder 
permanentie buiten de openingsuren). Dit bedrag werd opgenomen in onze 
budgettaire raming voor een jaarlijks forfait. Men moet echter opmerken 
dat de processen voor monitoring op afstand sinds 2011 zijn verbeterd, en 
dat de werkbelasting daardoor nu wellicht minder groot is.  
We hebben ook onze eigen schattingen gemaakt, gebaseerd op ramingen 
van de benodigde tijd per type gezondheidszorgbeoefenaar, die we vonden 
in twee studies met Belgische gegevens, en de kostprijs per minuut 

berekend volgens het rapport KCE 178 over de kostenstudies. Op basis van 
deze ramingen werden twee andere bedragen getoetst: 45 € en 130 €. 
Tot slot hebben wij ook bedragen getoetst die overeenkomen met één en 
twee controles ter plaatse (op basis van het Franse model). De totale 
getoetste bedragen varieerden dus van 21,80 € tot 225 €. Alle details en 
berekeningen van deze ramingen zijn te vinden in hoofdstuk 8 van het 
wetenschappelijke rapport.  

8.2.2. RIZIV-uitgaven voor de financiering van de zorgaanbieders  
Wat de financiering van de zorgaanbieders betreft, kunnen we de 
mogelijke budgettaire impact als volgt samenvatten:  

• De budgettaire impact op basis van het Duitse model (betaling per 
prestatie) is hoogst onzeker en hangt, naast het aantal patiënten en 
het percentage patiënten dat op afstand wordt gevolgd, af van het 
aantal geprogrammeerde ondervragingen van de implantaten en het 
aantal controlebezoeken aan het ziekenhuis in beide patiëntengroepen. 
Enerzijds rekent de cardioloog bij ziekenhuisbezoeken, naast het 
honorarium voor de controle, een honorarium voor de raadpleging aan, 
hetgeen niet het geval is bij de ondervragingen op afstand. De 
vervanging van een ziekenhuisbezoek door een ondervraging op 
afstand zou dus leiden tot een daling van de uitgaven. Anderzijds, 
aangezien het gemiddeld aantal ziekenhuisbezoeken in 2019 niet het 
maximum bereikte (misschien omdat veel patiënten al op afstand 
werden opgevolgd), is het mogelijk dat de terugbetaling van 
ondervragingen op afstand leidt tot een stijging van de RIZIV-uitgaven 
(stijging van het totaal aantal controles). 

Op basis van het Duitse model – Budgettaire impact van de 
financiering van monitoring op afstand in vergelijking met geen 
financiering  
(situatie 2019): 

• Als patiënten die op afstand worden opgevolgd, slechts één 
bezoek per jaar aan het ziekenhuis brengen: 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_345_Remote_Monitoring_Patients_CIED_Report.pdf
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Voor defibrillatoren (met of zonder CRT-D): van - 482 983,07 € tot + 
1 066 036,74 € 

Voor eenkamerpacemakers: van - 204 746,22 € tot + 310 885,88 €  

Voor tweekamerpacemakers of CRT-P: van - 1 293 107,38 € tot + 
1 104 880,49 € 

Deze resultaten variëren naargelang het totale aantal controles 
(ziekenhuisbezoeken en ondervragingen op afstand) in de twee 
groepen en van het percentage patiënten dat op afstand wordt 
opgevolgd. 

• Als patiënten die op afstand worden opgevolgd een gemiddeld 
aantal bezoeken brengen aan het ziekenhuis dat equivalent is 
aan het gemiddelde van 2019: 
Voor defibrillatoren (met of zonder CRT-D): van + 689 073,81 € tot + 
1 348 168,35 € 

Voor eenkamerpacemakers: van + 5 184,47 € tot + 318 072,03 €  

Voor tweekamerpacemakers of CRT-P: van + 25 981,24 € tot + 
1 150 265,77 € 

Deze resultaten variëren naargelang het totale aantal controles 
(ziekenhuisbezoeken en ondervragingen op afstand) in de twee groepen 
en van het percentage patiënten dat op afstand wordt opgevolgd 

• De budgettaire impact op basis van het Nederlandse model (een 
forfait dat de gehele opvolging dekt, ongeacht de zorg) zal enkel 
afhangen van het aantal patiënten en natuurlijk van het bedrag van het 
forfait. Een forfaitair bedrag gelijk aan de gemiddelde uitgaven per 
patiënt (gemiddelde 2019) zou een neutrale budgettaire impact hebben, 
maar zou geen dekking voorzien van de activiteiten in verband met 
monitoring op afstand, die op dit ogenblik niet worden gefinancierd. 

 

Op basis van het Nederlandse model – Budgettaire impact van de 
financiering van monitoring op afstand in vergelijking met geen 
financiering (situatie 2019):  

• Voor defibrillatoren (met of zonder CRT-D): tussen + 0 € en + 
5 262 985,04 € voor een forfait variërend van 221,79 € (gemiddelde 
2019) tot 543,75 € (maximum op basis van het Franse model) 

• Voor eenkamerpacemakers: tussen + 0 € en + 3 616 918,69 € voor 
een forfait variërend van 73,55 € (gemiddelde 2019) tot 320,71 € 
(maximum op basis van het Franse model) 

• Voor tweekamerpacemakers of CRT-P: tussen + 0 € en + 
15 405 654,84 € voor een forfait variërend van 130,46 € (gemiddelde 
2019) tot 373,87 € (maximum op basis van het Franse model) 

• De budgettaire impact voor het Franse model (jaarlijks forfait voor 
activiteiten in verband met monitoring op afstand en betaling per 
prestatie voor ziekenhuisbezoeken) zal uiteraard afhangen van het 
bedrag van het forfait, maar ook van het aantal ziekenhuisbezoeken in 
beide groepen. Om de budgettaire impact vergelijkbaar te houden met 
de situatie in 2019, mag het gemiddelde aantal controlebezoeken aan 
het ziekenhuis voor patiënten die op afstand worden opgevolgd, niet 
hoger zijn dan één bezoek per jaar, mag het aantal bezoeken voor 
patiënten die uitsluitend in het ziekenhuis worden opgevolgd niet hoger 
liggen dan het gemiddelde voor 2019, en mag het bedrag van het forfait 
voor het beheer van de alarmmeldingen en de geprogrammeerde 
ondervragingen niet hoger zijn dan 115,54 € voor CRT-D-
defibrillatoren, 25,70 € voor eenkamerpacemakers en 56,02 € voor 
tweekamerpacemakers en CRT-P. 
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Op basis van het Franse model – Budgettaire impact van de 
financiering van monitoring op afstand in vergelijking met geen 
financiering  
(situatie 2019):  

• Scenario 1 (forfait van 45 €): tussen – 1 153 165,98 € en + 
4 013 274,84 €  

• Scenario 2 (forfait van 130 €): tussen + 53 572,37 € en + 
9 393 009,84 € 

• Scenario 3 (forfait equivalent aan een ziekenhuisbezoek): tussen – 
596 066,89 € en + 4 158 106,18 € 

• Scenario 4 (forfait equivalent aan 2 ziekenhuisbezoeken): tussen + 
9 195,13 € en + 7 151 032,52 € 

• Scenario 5 (forfait van 225 €): tussen + 102 366,45 € en + 
15 405 654,84 € 

Deze resultaten variëren naar gelang het type implantaat, de hypothesen 
over het aantal ziekenhuisbezoeken in de twee groepen en het 
percentage patiënten dat op afstand wordt opgevolgd. 

Wat betreft de verschillende budgettaire simulaties voor de terugbetaling 
van prestaties op afstand zijn de scenario’s die leiden tot verhoging van de 
totale RIZIV uitgaven waarschijnlijker dan de andere scenario’s.  

8.2.3. Leveranciers van systemen voor monitoring op afstand 
Wat de leveranciers van systemen voor monitoring op afstand betreft 
(apparaten en aanverwante diensten zoals gegevensopslag) voorziet 
momenteel alleen het Franse model in afzonderlijke specifieke financiering 
voor defibrillatoren, of een bonus op de prijs van het implantaat voor 
pacemakers (zie 7.2). De andere modellen gaan ervan uit dat deze kosten 
reeds zijn inbegrepen in de prijs van de implantaten, voor de gehele 
levensduur van het implantaat (Duits model en Frans model voor 
implanteerbare monitoren) of zijn opgenomen in de financiering van de 
zorgaanbieders (Nederlands model).  

We hebben een eerste budgettair impactscenario berekend op basis van de 
door het Franse model voorziene bedragen, uitgaande van een gemiddelde 
levensduur van het implantaat van 5 tot 10 jaar (zoals geschat in de 
economische evaluaties).  

Er werden ook nog twee andere scenario's in overweging genomen. Het ene 
(scenario 2) is gebaseerd op wat in het verleden werd gevraagd (d.w.z. 
1 300 € voor de levensduur van het implantaat, variërend van 5 tot 10 jaar). 

Het andere (scenario 3) is gebaseerd op een gemeenschappelijk voorstel 
van de leveranciers van systemen voor monitoring op afstand voor 
terugbetaling op basis van een forfait van 0,80 € per dag en per patiënt, 
ongeacht het type implantaat.  

Voor elk scenario hebben wij de jaarlijkse budgettaire impact overwogen als 
het percentage patiënten dat op afstand wordt gemonitord, ongewijzigd zou 
blijven ten opzichte van nu, en als alle geïmplanteerde patiënten op afstand 
zouden worden gemonitord. 

Jaarlijkse budgettaire impact van een financiering van de 
leveranciers:  

• Scenario 1 (918 € voor defibrillatoren, 500 € voor 
eenkamerpacemakers en 700 € voor twee- en 
driekamerpacemakers): van + 1 057 776 € tot + 13 325 450 € per 
jaar. 

• Scenario 2 (1 300 €): van + 1 596 920 € tot + 24 510 720 € per jaar. 

• Scenario 3 (0,80 € per dag): van + 4 385 548 € (huidig % patiënten) 
tot + 27 527 424 € (alle patiënten) per jaar. 

De resultaten van scenario's 1 en 2 variëren naar gelang het percentage 
patiënten dat op afstand wordt opgevolgd en de levensduur van het 
implantaat. 
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9. BESPREKING EN CONCLUSIE 
9.1. Op welke manier moeten de zorgaanbieders worden 

gefinancierd? 
Aangezien de analyse van het klinische bewijs geen significante verschillen 
aantoont in de tastbare klinische parameters (levenskwaliteit, 
cerebrovasculaire accidenten, ziekenhuisopnames om cardiovasculaire of 
andere redenen, cardiovasculaire of andere mortaliteit, ernstige 
ongewenste voorvallen) tussen patiënten die op afstand worden gemonitord 
en patiënten die op de klassieke manier worden opgevolgd, kan een 
vergoeding van de activiteiten in verband met monitoring op afstand worden 
overwogen, maar de gemiddelde RIZIV-uitgaven per patiënt zouden voor 
beide groepen vergelijkbaar moeten blijven. 

Wanneer het RIZIV een beslissing neemt, moet rekening worden gehouden 
met de volgende voor- en nadelen van elk financieringsmodel:  

• Het voordeel van een betaling per prestatie van de 
ziekenhuisbezoeken en de geprogrammeerde ondervragingen op 
afstand, met een totaal maximum aantal controles per jaar (Duits 
model) is de flexibiliteit, vooral in vergelijking met het Nederlandse 
model, aangezien dit een hogere financiering mogelijk maakt als de 
toestand van de patiënt meer controles vereist (indien klinisch 
gerechtvaardigd en vermeld in het dossier van de patiënt). Het model 
dekt echter alleen de geprogrammeerde ondervragingen en de 
ziekenhuisbezoeken en voorziet niet in financiering van het beheer op 
afstand van de alarmmeldingen, wat leidt tot een risico van 
onderbeheer van deze meldingen (risico op 'onderproductie' in 
economisch jargon). Bovendien brengt de bepaling van een totaal 
maximum aantal controles, net als in het huidige systeem, de noodzaak 
met zich mee van een follow-up door de Dienst voor geneeskundige 
evaluatie en controle van het RIZIV. De gemiddelde RIZIV-uitgaven per 
patiënt zouden lager of hoger kunnen zijn, afhankelijk van het 
gemiddelde aantal controles in beide groepen. Als het gemiddelde 
aantal controles in beide groepen gelijk is, zullen de gemiddelde RIZIV-
uitgaven lager zijn voor patiënten die op afstand worden opgevolgd, 

omdat het honorarium voor de geprogrammeerde ondervragingen niet 
gecombineerd zal worden met dat van een cardiologische raadpleging. 
Bovendien is met dit systeem de maximaal toegestane financiering in 
beide groepen gelijk als gevolg van de beperking van het aantal 
controles.  

• Een systeem op basis van een jaarlijks forfait (Nederlands model) 
ongeacht het type opvolging (klassiek of op afstand) zorgt ervoor dat de 
zorgaanbieder voor beide types opvolging een identieke vergoeding 
krijgt, zodat hij zonder financiële gevolgen van het ene op het andere 
type kan overschakelen. Dit systeem kan echter, zoals voor elk forfait, 
leiden tot onderproductie van zorgverlening (bijv. minder uitgevoerde 
controles) en een selectie van patiënten (alleen die patiënten 
behandelen voor wie het forfait lucratief is), als het forfait niet per geval 
wordt vastgelegd op basis van het risicoprofiel van de patiënten die 
door elk centrum worden opgevolgd. Dit model verandert ook de 
huidige financiering van patiënten die uitsluitend in het ziekenhuis 
worden opgevolgd (financiering op basis van een forfaitair bedrag en 
niet per prestatie). 

• Een gemengd systeem, d.w.z. een jaarlijks forfaitair bedrag voor de 
activiteiten in verband met monitoring op afstand (geprogrammeerde 
ondervragingen en beheer op afstand van de alarmmeldingen) en een 
systeem van betaling per prestatie voor de ziekenhuisbezoeken (Frans 
model) is het enige systeem dat zowel het beheer van de 
alarmmeldingen wil dekken als flexibiliteit wil bieden indien meer 
ziekenhuisbezoeken nodig zijn (wat het risico op selectie van patiënten 
vermindert). Dit model heeft ook geen gevolgen voor de huidige 
financiering van patiënten die uitsluitend in het ziekenhuis worden 
opgevolgd (in tegenstelling tot het Nederlandse model). Er bestaat 
echter nog steeds een risico van onderproductie voor zorg op afstand, 
vooral als het forfaitaire bedrag ontoereikend is. In dit systeem is het 
overigens het meest waarschijnlijk dat de gemiddelde RIZIV-uitgaven 
voor patiënten die op afstand worden opgevolgd hoger zijn dan de 
gemiddelde uitgaven voor patiënten die op de klassieke manier worden 
opgevolgd.  
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We herinneren er ook aan dat volgens de meest waarschijnlijke scenario’s, 
de terugbetaling van prestaties op afstand door zorgaanbieders tot een 
verhoging van de totale RIZIV uitgaven zal leiden (zie hoofdstuk 8).  

Voorts rijst de vraag van het aandeel van de patiënt, en meer bepaald van 
het remgeld, op dezelfde wijze als in het debat over de terugbetaling van de 
teleconsulten. Zonder remgeld zou monitoring op afstand interessanter zijn 
voor de patiënt dan een klassieke monitoring, hoewel deze keuze niet 
beïnvloed zou mogen worden door financiële overwegingen. Indien de 
ondervragingen op afstand echter bijvoorbeeld per prestatie zouden worden 
vergoed, zal de vraag ook zijn hoe het remgeld van deze patiënten kan 
worden verkregen. Op dit ogenblik wordt hierover nagedacht binnen de 
werkgroepen van het RIZIV die zich bezighouden met telegeneeskunde. 

9.2. Een gebrek aan bewijs voor de financiering van de 
leveranciers van systemen voor monitoring op afstand  

Er zijn momenteel niet voldoende bewijskrachtige gegevens die toelaten te 
bepalen welk terugbetalingsbedrag voor systemen van monitoring op 
afstand (en aanverwante diensten) zou leiden tot een aanvaardbare 
incrementele kosten-effectiviteitsratio (ICER). Eerst en vooral hebben 
weinig economische evaluaties rekening gehouden met de kost van de 
transmitter en aanverwante diensten. Daarenboven worden in de bestaande 
evaluaties bepaalde veronderstellingen gemaakt die niet stroken met de 
Belgische situatie (meer bepaald wat betreft het aantal ziekenhuisbezoeken 
en de kost van gezondheidsprestaties verbonden met de monitoring op 
afstand). 

Merk daarnaast op dat het bedrag dat gevraagd wordt door de firma’s (0,80 
€ per dag, wat overeenkomt met een bedrag tussen 1 460 € en 2 920 € als 
we een levensduur van het implantaat veronderstellen van 5 à 10 jaar) hoger 
ligt dan het maximum dat gebruikt werd in de enkele economische 
evaluaties op lange termijn (5 jaar) die hiermee rekening gehouden hebben. 
Dit bedrag was 1 150 € voor de defibrillatoren en 450 € voor de pacemakers, 
betaalbaar in één keer voor de ganse levensduur van het implantaat.     

 

9.3. De kwaliteitsnormen en juridische vragen in België 
Er zouden kwaliteitsnormen gekoppeld moeten worden aan de terugbetaling 
van de activiteiten in verband met monitoring op afstand. Er zal overleg 
moeten worden voorzien met experten in het domein om tot een consensus 
te komen over de aanbevelingen inzake goede klinische praktijken voor 
België, en om de normen te bepalen waar de beslissing tot terugbetaling op 
gebaseerd zou moeten worden. Deze aanbevelingen zouden betrekking 
kunnen hebben op:  

• de types alarmmeldingen en minimumdrempels; 

• het minimum aantal controles (op afstand en in het ziekenhuis);  

• de minimale uurregeling voor de permanentie in het centrum; 

• de elementen die minstens in de geïnformeerde toestemming van de 
patiënt moeten worden opgenomen; 

• de elementen die minstens moeten worden opgenomen in de 
samenwerkingsprotocollen tussen de leveranciers van systemen voor 
monitoring op afstand en de zorgaanbieders, met inbegrip van de te 
verzamelen gegevens, de identiteit van de gegevensbeheerder, alsook 
de manier waarop de rechten van patiënten zullen worden 
gerespecteerd, om de GDPR na te leven. 

Ook de volgende vragen moeten worden beantwoord: 

• Is het voor artsen noodzakelijk de specialisatie in elektrofysiologie en 
ritmologie te erkennen? Is het nauwgezet bijhouden van de portfolio  
(zoals gedefinieerd in de wet over de kwaliteit van zorg) voldoende? 

• Moet er voor de beoefenaars van de verpleegkunde een specifieke 
beroepskwalificatie overwogen worden? De mogelijkheid om 
handelingen te stellen die gewoonlijk door artsen worden uitgevoerd en 
de mogelijke rol van de verpleegkundigen zijn ook punten die nader 
moeten worden onderzocht. 
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• Moet, in het geval van een forfait, de betaling gebeuren op het niveau 
van de ziekenhuizen of van de verantwoordelijke arts? Hoe moet 
bovendien worden omgegaan met de kwestie van het remgeld van de 
patiënt voor zorg op afstand? 

• Welke technische en klinische gegevens moeten ter beschikking van 
de patiënt worden gesteld, en in welk formaat, om het empowerment en 
de betrokkenheid van de patiënt te bevorderen? 

• Moet, in overeenstemming met de recente ontwikkelingen inzake de 
oprichting van locoregionale netwerken en de toewijzing van 
zorgopdrachten binnen elk netwerk, binnen elk netwerk een centrum 
worden aangewezen voor de organisatie van een kwalitatief 
hoogwaardige dienst voor monitoring op afstand voor alle ziekenhuizen 
in het netwerk? De voor deze studie geraadpleegde stakeholders 
benadrukten dat een dergelijke concentratie van expertise de kwaliteit 
van de dienst zou waarborgen, met name op het vlak van permanentie 
en interventiesnelheid bij een alarmmelding, dankzij goed opgeleid 
personeel en duidelijk omschreven protocollen. Zij gaven ook aan dat 
het aangewezen ziekenhuis niet specifiek een implantatiecentrum 
hoefde te zijn, aangezien niet alle locoregionale netwerken beschikken 
over een implantatiecentrum voor hartapparatuur. 

9.4. Een grote mate van onzekerheid 
Wij moesten onze inschattingen van de budgettaire impact baseren op 
onzekere (of ontbrekende) gegevens over het percentage patiënten dat op 
afstand wordt opgevolgd en het gemiddelde aantal controles in de twee 
patiëntengroepen. We kennen ook niet de mogelijke impact van een 
terugbetaling op de huidige praktijken. Onze budget impact schattingen 
houden verder ook geen rekening met mogelijke klinische voordelen van 
monitoring op afstand, andere dan een eventuele vermindering van het 
aantal ziekenhuisbezoeken. Bijvoorbeeld wat betreft het aantal 
hospitalisaties voor cardiovasculaire redenen; ondanks de afwezigheid van 
significante resultaten in de meta-analyse, zou monitoring op afstand een 
licht voordeel kunnen opleveren voor patiënten met defibrillatoren indien we 
kijken naar de centrale waarde en niet naar het betrouwbaarheidsinterval. 
In dat geval zouden de budget impact scenario’s positiever kunnen uitvallen.  

Voor de patiënt werden ook voordelen vermeld: een vermindering in 
ziekenhuisbezoeken, een vroegere detectie van voorvallen, een 
vermindering van het risico op ongepaste schokken en een vermindering 
van de detectie- en behandelingstijd voor auriculaire aritmieën.  Hoe dan 
ook, alles samen genomen, werd geen enkel significant effect aangetoond 
op de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit. Anderszins werd in dit 
rapport geen rekening gehouden met aspecten zoals tevredenheid van de 
patiënten/dokters en gebruiksgemak.   

Om al deze redenen moeten de in dit rapport gemaakte inschattingen met 
de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. In het licht van deze 
onzekerheden zou een oplossing kunnen zijn te beginnen met een tijdelijke 
terugbetaling, waardoor men een beter beeld zou krijgen van de reële 
gegevens, alvorens een definitieve beslissing over terugbetaling te nemen. 

Tot slot is het ook belangrijk op te merken dat er geen enkele evidentie werd 
gevonden voor hartmonitoren (geen RCT's, geen economische evaluaties 
en geen Belgische gegevens). Het opstellen van specifieke 
nomenclatuurcodes voor de opvolging van deze patiënten zou een beter 
beeld geven van de huidige situatie in België. 
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 AANBEVELINGENh 
 

AAN HET RIZIV: 
Wat de pacemakers en defibrillatoren betreft: 

Gelet op het feit dat, op basis van het bestaande wetenschappelijke bewijs, niet is gebleken dat 
monitoring op afstand negatieve gevolgen heeft voor de doeltreffendheid en de veiligheid van de 
opvolging in vergelijking met een klinische opvolging die uitsluitend in het ziekenhuis plaatsvindt, en 
dat dit type van opvolging in België reeds wordt toegepast voor een aanzienlijk deel van de patiënten;  

Gelet op het feit dat, op basis van het bestaande wetenschappelijke bewijs, niet is gebleken dat 
monitoring op afstand voor de belangrijkste parameters (levenskwaliteit, cerebrovasculaire 
accidenten, ziekenhuisopnames, mortaliteit) een significant klinisch voordeel oplevert in vergelijking 
met een klinische opvolging die uitsluitend in het ziekenhuis plaatsvindt;  

Gelet op de grote onzekerheid over de toepasbaarheid op de Belgische situatie van de incrementele 
kosteneffectiviteitsratio van monitoring op afstand in vergelijking met een klinische opvolging die 
uitsluitend in het ziekenhuis plaatsvindt, alsook over de eventuele impact van de terugbetaling ervan 
op het aantal ziekenhuisbezoeken;  

Aanbeveling 1:  

• Een terugbetaling mogelijk maken voor prestaties voor monitoring op afstand van 
hartimplantaten. 

• Via de modaliteiten van deze terugbetaling garanderen dat de gemiddelde jaarlijkse uitgaven 
van het RIZIV per patiënt die op afstand wordt opgevolgd niet hoger zijn dan die per patiënt die 
uitsluitend in het ziekenhuis wordt opgevolgd.  

• De voor- en nadelen overwegen van elk terugbetalingsmodel dat in het rapport werd onderzocht 
(betaling per prestatie, forfait en gemengd systeem) bij het nemen van de beslissing over de 
terugbetaling zoals opgesomd in punt 9.1 van de conclusie. Het Nederlandse model, gebaseerd 
op een jaarlijks forfait, is het model dat de beste garanties biedt voor identieke RIZIV uitgaven 
tussen de twee patiëntengroepen. 

 

 
h  Alleen het KCE is verantwoordelijk voor de aanbevelingen. 
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Aanbeveling 2:  

• (Op dit ogenblik) de systemen voor monitoring op afstand (zenders) en de aanverwante diensten 
die geleverd worden door de bedrijven niet terugbetalen.  

• Wanneer er voldoende Belgische gegevens zijn over de kosteneffectiviteit van deze technologie 
(en meer bepaald over de RIZIV-uitgaven in verband met de opvolging van deze twee groepen 
patiënten), zou de eventuele terugbetaling ervan, naast de bepaling van een aanvaardbaar 
bedrag, afhankelijk moeten worden gemaakt van bewijzen van het effectieve gebruik ervan. In 
het geval van een enkel bedrag moet een garantie op de levensduur worden opgelegd die 
vergelijkbaar is met die van de implantaten. 

• Bovendien zou geen enkele bijkomende kost aangerekend mogen worden aan de patiënt.  

Wat de implanteerbare hartmonitoren betreft:  

Aangezien er geen evidentie is voor deze implantaten, kunnen wij momenteel geen aanbevelingen 
doen over de eventuele terugbetaling ervan.  

Aanbeveling 3: 

• Een eerste stap zou zijn dat de opvolging van deze patiënten geïdentificeerd zoukunnen worden 
in de gegevens van het RIZIV, bijvoorbeeld door een specifieke nomenclatuurcode te creëren. 

AAN HET RIZIV EN DE BELGIAN HEART RHYTHM ASSOCIATION (BEHRA): 
Aanbeveling 4: 

• Overleg voorzien met een panel van experten om tot een consensus te komen over 
aanbevelingen inzake goede klinische praktijken voor België, en om de kwaliteitsnormen te 
bepalen waar de beslissing tot terugbetaling op gebaseerd zou moeten worden. Er zullen, in 
overleg met vertegenwoordigers van patiënten, ook nog een aantal vragen moeten worden 
behandeld, in het bijzonder over de gegevensbescherming en het delen van gegevens alsook 
de toestemming van de patiënt (zie punt 9.3).  
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AAN DE LEVERANCIERS VAN SYSTEMEN VOOR MONITORING OP AFSTAND, IN 
SAMENSPRAAK MET HET EHEALTH-PLATFORM:  
Aanbeveling 5: 

Ontwikkelen van open interoperabiliteitsnormen voor de systemen voor monitoring op afstand door 
de minimale gegevens te bepalen die door alle systemen moeten kunnen worden uitgelezen, alsook 
het niveau van integratie in het patiëntendossier en in de platformen Qermid©Cardiac Defibrillators 
en Qermid©Pacemakers om de uitwisseling van gegevens tussen zorgverstrekkers te bevorderen 
en de toegang van patiënten tot hun gegevens te vergemakkelijken. 

AAN HET FAGG EN HET BELGISCH CENTRUM VOOR CYBERSECURITY: 
Aanbeveling 6: 

• Bijzondere aandacht besteden aan de uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging van 
apparaten voor hartmonitoring op afstand.  
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