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Inleiding 
 
Hart- en vaatziekten vormen nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Wel 
neemt de sterfte in de jongere patiëntengroepen af maar door de vergrijzing blijft de totale 
sterfte gelijk. Daarnaast is, mede door de sterk verbeterde behandelingsmogelijkheden, ook 
het aantal patiënten met chronische hart en vaatziekten aan het toenemen. De behandeling 
van deze patiënten zal dan ook meer en meer aandacht vragen en de kosten van deze 
behandelingen zullen blijven toenemen. Cardiologie richt zich op de behandeling van 
patiënten met hart en vaatziekten en zal gezien het maatschappelijk belang een centrale rol 
blijven opeisen. 
 
De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is zich bewust van haar rol in het 
publieke debat en heeft als een van haar belangrijkste pijlers het kwaliteitsbeleid met 
betrekking tot de zorg voor patiënten met hart en vaatziekten. Reeds vele jaren worden 
richtlijnen voor wat betreft de zorg voor patiënten met hart en vaatziekten opgesteld. Vast 
onderdeel van deze richtlijnen zijn (waar mogelijk) de minimale eisen waar behandelaars en 
centra aan moeten voldoen om veilig bepaalde behandelingen of onderzoeken te kunnen 
uitvoeren. 
 
Deze richtlijnen worden volgens een vaste procedure binnen de NVVC uiteindelijk 
vastgesteld door de ledenvergadering. 
Daarnaast worden centra die bepaalde verrichtingen uitvoeren gevisiteerd door de 
commissie kwaliteit van de NVVC. Indien een centrum voldoet aan alle eisen zoals gesteld in 
de richtlijnen volgt plaatsing op een zogenaamde Witte Lijst (www.nvvc.nl/witte-lijsten). 
 
Gezien het publieke debat over volume normen met betrekking tot risicovolle interventies ziet 
de NVVC het als haar taak om de beschikbare normen voor cardiologische verrichtingen te 
publiceren. 
 
In 2011 publiceert de NVVC de volume normen voor veel voorkomende behandelingen als 
PCI (Dotter), en ICD (Inwendige Cardioverter Defibrillator) implantaties. Daarnaast worden 
de volume normen voor transcatheterhartklep interventies gepubliceerd. 
 
In 2012 zullen in ieder geval de volume normen Catheter Ablatie procedures worden 
gepubliceerd. 
 
Met deze publicaties hoopt de NVVC bij te dragen aan het maatschappelijke debat over de 
kwaliteit en veiligheid van zorg. De NVVC realiseert zich dat volume normen niet statisch zijn 
en zal deze op vaste momenten evalueren. 
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Volume Normen Cardiologie 
PCI procedures 
 
Onderliggend document: 
 
Dutch guidelines for interventional cardiology Institutional and 
operator competence and requirements for training 
 
Vastgesteld: 2004 
 
Inleiding: 
PCI procedures hebben een grote ontwikkeling doorgemaakt. Werden in eerste instantie 
slechts patiënten met relatief eenvoudige afwijkingen geholpen, inmiddels worden zeer 
complexe procedures uitgevoerd en wordt in een groot aantal gevallen een stent 
geimplanteerd. Daarnaast is de voorkeursbehandeling van patiënten met een acuut infarct 
een PCI procedure. Voor een succesvolle benadering van patiënten met afwijkingen aan hun 
kranslagaders is dan ook teambenadering en ervaring van groot belang. 
 
Eisen gesteld aan Centrum: Een PCI centrum moet de beschikking hebben over tenminste 
2 catheterisatie laboratoria. Daarnaast moet een centrum over mogelijkheden beschikken om 
patiënten met ernstige problemen hemodynamisch te ondersteunen. 
PCI centrum: 600 therapeutische coronaire interventies/jaar. Een PCI centrum moet 7 x 24 
uur service verlenen. Er dienen tenminste 4 interventiecardiologen verbonden te zijn aan een 
centrum. 
 
Beginnend PCI centrum: Tijdens de opstart fase moet een PCI centrum in het tweede jaar 
tenminste 400 therapeutische percutane coronaire interventies uitvoeren en daarna 600 
therapeutische coronaire interventies per jaar. Bij de opstart van een centrum dienen 
tenminste 2 interventiecardiologen verbonden te zijn aan de instelling waar de ingrepen 
plaatsvinden. Dit aantal dient binnen 2 jaar uitgebouwd te worden naar 4 
interventiecardiologen. Tijdens de opstart fase hoeft een centrum nog geen 7 x 24 uurs 
service te verlenen. Wel moeten er dan schriftelijke afspraken bestaan met een nabij 
gelegen volwaardig PCI centrum betreffende de 7x 24 service. Binnen 2 jaar na het 
opstarten moet een PCI centrum 7 x 24 uur operationeel zijn. 
 
Ieder niet cardio-chirurgisch PCI centrum moet een schriftelijke 
samenwerkingsovereenkomst hebben met een nabij gelegen hartchirurgisch centrum met 
volledige vergunning. 
 
Eisen gesteld aan Cardioloog: 
Het minimaal aantal therapeutische interventie procedures bedraagt 150 per cardioloog per 
jaar. 

 Beginnend Centrum 
(eerste 2 jaar) 

Bestaand 
Centrum 

PCI ≥400/ jaar ≥600/ jaar 
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Volume Normen Cardiologie 
ICD implantaties 
 
 
Onderliggend document: 
 
NVVC Praktijkrichtlijn voor ICD centra – Implantaties en Controles 
 
 
Vastgesteld: juni 2009 
 
Inleiding: 
Behandeling met een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) –al dan niet in 
combinatie met resynchronisatietherapie- wordt de laatste jaren in toenemende mate 
toegepast bij de behandeling van patiënten met (een verhoogde kans op) levensbedreigende 
hartritmestoornissen en hartfalen. Dit beleid vindt haar onderbouwing in meerdere 
gerandomiseerde studies, die een belangrijke verbetering van de overleving voor deze 
patiëntengroepen aantonen na ICD implantatie. In Nederland is het aantal ICD implantaties 
toegenomen van circa 600 per jaar rond de milleniumwisseling naar meer dan 5000 in 2010. 
Door technologische ontwikkelingen is daarbij de complexiteit van ICD therapie en de 
daaraan gerelateerde problematiek eveneens verder toegenomen. 
 
Eisen gesteld aan Centrum: 
In een ICD centrum worden op jaarbasis minimaal 120 CIED’s (Cardiovascular Implantable 
Electronic Devices i.e. ICD ofwel pacemaker) geïmplanteerd, waarvan minimaal 60 ICD’s, 
waarvan minimaal 20 biventriculaire ICD’s. Een ICD centrum moet 7 x 24 uur de opvang van 
patienten met ICD gerelateerde problemen kunnen verzorgen. 
 
Een ICD centrum heeft ten behoeve van ICD therapie minimaal 3 ICD cardiologen 
inzetbaar, 
i) waarvan er minimaal 2 cardiologen ICD’s implanteren en 
ii) waarvan er minimaal 1 cardioloog biventriculaire ICD’s implanteert. 
 
Eisen gesteld aan Cardioloog: 
Het minimaal te implanteren aantal ICD’s per cardioloog/jaar bedraagt 30.  
 
 

 Totaal Device 
implantaties 

ICD 
implantaties 

Biventriculaire 
ICD 
implantaties 

 ≥120/ jaar ≥60/ jaar ≥20/ jaar 
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Volume Normen Cardiologie 
Transcatheter Hartklepvervanging 
 
 
Onderliggend document: 
 
NVVC-NVT consensus document: kwaliteitseisen voor het uitvoeren 
van transcatheter hartklepvervanging (THV) in Nederland 
 
 
Vastgesteld: 2009 
 
 
Inleiding: 
Behandeling van patiënten met een ernstige aortaklep stenose (vernauwing) met een 
verhoogd operatierisico middels transcatheter hartklepvervanging wordt ook in Nederland de 
laatste jaren in toenemende mate toegepast. Om dit moment worden in Nederland meer dan 
600 van dergelijke procedures op jaarbasis uitgevoerd. Gezien de ontwikkeling van het 
vakgebied kan worden verwacht dat dit aantal de komende jaren nog verder zal groeien. Op 
dit moment wordt deze procedure in een groot aantal hartchirurgische centra uitgevoerd. 
 
Eisen gesteld aan Centrum: 
 
In een centrum voor transcatheter hartklepvervanging worden op jaarbasis minimaal 
50 transcatheter hartklepvervangingen uitgevoerd. 
 
Een THV centrum voert jaarlijks tenminste 1000 PCI procedures en 200 aorta/-mitralisklep 
operaties uit. 
De THV ingrepen worden door een vast team van tenminste twee artsen uitgevoerd 
De afdelingen cardiologie en cardiothoracale chirurgie werken nauw samen en iedere patiënt 
wordt in een structureel overleg besproken 
Een THV centrum registreert de gegevens in de landelijke database. 
 
Eisen gesteld aan het team: 
Het team bestaat uit tenminste 2 ervaren specialisten die in een vast samenwerkingsverband 
de procedures uitvoeren. 
 

 Totaal Klep 
implantaties 

PCI 
procedures 

Aorta/Mitralisklep 
operaties 

 ≥50/ jaar ≥1000/ jaar ≥200/ jaar 

 


