
De prognostische waarde van PET 

vergeleken met SPECT bij patiënten met 

stabiele angina pectoris en een 

calciumscore ≥ 1000

Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences Master Physician Assistant 

November 2020



2 

Master thesis 
Is de prognostische waarde van de PET beter dan de SPECT in de groep patiënten met stabiele angina 

pectoris met een calciumscore van ≥ 1000? 

Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 

Opleiding Master Physician Assistant  

Cohort: 2018-2021  

Definitieve versie: November 2020 



4 

Samenvatting 
Achtergrond en doelen 
Tijdige detectie van coronairlijden is belangrijk om snel tot een effectieve behandeling te komen. 

Daartoe worden in de cardiologie onder meer een SPECT- of (de nieuwere) PET-scan ingezet. Wanneer 

een afwijkende scan wordt verkregen is er sprake van myocardischemie. De vraag is of door gebruik 

van de PET-scan, patiënten met een hoge calciumscore minder risico lopen op onverwachte events, 

zoals een myocardinfarct, overlijden, late revascularisatie, dan bij de SPECT-scan.  

Methode 

Er werd een single centre (Isala Hartcentrum), kwantitatief, retrospectief onderzoek uitgevoerd onder 

568 patiënten met stabiele angina pectoris, laag/intermediaire voorafkans op coronairlijden, en een 

calciumscore ≥ 1000. 317 patiënten hadden een SPECT en 251 een PET ondergaan. Er werden twee 

eindpunten gehanteerd, myocardinfarct/overlijden en late revascularisatie/myocardinfarct/ 

overlijden, beide binnen een 1000 dagen follow-up. 

Resultaten 

Kaplan Meier curves voor beide eindpunten lieten geen verschil in overleving tot eindpunt zien tussen 

de PET en SPECT-groepen, respectievelijk χ2(1) = 0.13, p = .718 en χ2(1) = 2.41, p = .121. Cox regressies 

toonden eveneens geen verschillen tussen beide groepen als het gaat om het risico op een cardiaal 

event. Wel bleek een hogere calciumscore van de patiënt geassocieerd met een hoger risico op het 

krijgen van een cardiaal event (HR = 1.26, p = .002). 

Conclusie 

Beide non-invasieve technieken, PET en SPECT, lijken bij deze specifieke (hoog-risico) groep met een 

calciumscore ≥ 1000, even goed in staat het risico op coronairlijden in te schatten. Op basis van dit 

onderzoek kan geen voorkeur worden uitgesproken voor een van beide technieken. 
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1 Inleiding 
Wereldwijd zijn cardiovasculaire ziekten doodsoorzaak nummer één (1). Coronairlijden zorgt voor 40% 

van deze doden. In Nederland hebben ongeveer anderhalf miljoen mensen een chronische hart- of 

vaatziekte (2). Elke dag sterven er in Nederland 103 mensen aan een hart- of vaatziekte (2). Ondanks 

verbeteringen in diagnostiek en behandelstrategieën blijven hart- en vaatziekten één van de leidende 

doodsoorzaken in de Westerse maatschappij (1). Het is daarom belangrijk om een tijdige detectie en 

behandeling van coronairlijden zo effectief mogelijk te maken, om zo tot een snelle diagnose te komen, 

de prognose te kunnen beïnvloeden en de mortaliteit te doen verlagen.  

Coronairlijden is een pathologisch proces gekenmerkt door een geleidelijke ophoping van 

atherosclerotische plaques in de kransslagaders (coronairarteriën) (3,4). Deze ophoping kan 

obstructief of niet-obstructief, in één of meerdere vaten zijn. De ziekte uit zich in klachten van angina 

pectoris. Angina pectoris is een tijdelijk zuurstof te kort van hart (myocardischemie). Myocardischemie 

wordt veroorzaakt door vernauwingen van de coronairarteriën. De typische klinische presentatie van 

stabiele angina pectoris (AP) omvat de aanwezigheid van retrosternale pijn op de borst of ongemak 

veroorzaakt door inspanning of emotionele stress en die wordt verlicht door rust en/of nitroglycerine. 

Afhankelijk van de klachten wordt onderscheid gemaakt tussen typische AP, atypische AP en 

aspecifieke thoracale pijn (aard van de pijn). 

Bij diagnostisering van coronairlijden (poli)klinisch wordt onder meer rekening gehouden met 

risicofactoren zoals rookgedrag, hypertensie, diabetes mellitus, cardiale belaste familieanamnese voor 

hart en vaatziekte en electrocardiografische (ECG) veranderingen. De cardioloog maakt een inschatting 

van de waarschijnlijkheid dat er sprake is van coronairlijden (de voorafkans) met behulp van de Pretest 

Probability (PTP) op grond van de aard van de pijn, leeftijd en geslacht van de patiënt (3). Op basis van 

de richtlijnen van de European Society of Cardiology (ESC) kan onderscheid gemaakt worden tussen 

een lage voorafkans (<15%), intermediaire voorafkans (15-85%) en een hoge voorafkans (>85%) op het 

ontwikkelen van coronairlijden (Bijlage 1).  

Enkel bij patiënten met een hoge voorafkans op coronairlijden is een directe invasieve 

coronairangiografie (CAG) geïndiceerd. CAG is een invasief diagnostisch onderzoek waarbij met een 

katheter, contrastvloeistof en röntgenstraling de coronairarteriën direct in beeld worden gebracht. 

Binnen de literatuur wordt de CAG beschouwd als de goudenstandaard. Gezien de risico’s op 

complicaties is het niet wenselijk om standaard door middel van een invasieve methode de 

coronairarteriën af te beelden (5). De meerderheid van de patiënten hebben over het algemeen een 

laag tot intermediaire voorafkans (4,6). Bij deze patiënten wordt er doorgaans door de cardioloog 

gekozen voor non-invasieve diagnostiek. Te denken valt onder andere aan de myocardperfusie-

onderzoeken door middel van Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) of een Positron 

Emission Tomography (PET). 

SPECT is een driedimensionale diagnostische techniek (7,8). Door toediening van een licht-radioactieve 

stof kan met een SPECT-scan de doorbloeding (perfusie) van de hartspier worden onderzocht. Met 

deze non-invasieve techniek wordt myocardiale hypoperfusie gekenmerkt door verminderde opname 

van deze radioactieve stof tijdens stress, in vergelijking met de opname in rust (3). PET is eveneens een 

non-invasief nucleair onderzoek waarbij de myocardiale perfusie wordt onderzocht (9). Door 

toediening van een radioactieve tracer worden veranderingen in de stofwisseling van cellen in beeld 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Katheter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Contrastvloeistof
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gebracht. Bij PET wordt gebruik gemaakt van positronen welke over het algemeen een hogere 

fotonenergie hebben dan de tracers (radioactieve stof) die gebruikt worden bij SPECT.   

Voordat er een SPECT of een PET wordt gedaan de calciumscore bepaald. De calciumscore is een maat 

voor de totale hoeveelheid atherosclerose, welke kan variëren van geen calcium (calciumscore 0) tot 

ernstige verhoogde calcium (calciumscore boven de 1000) (10). Zowel de SPECT als de PET-scan geven 

geen informatie over de aanwezigheid van eventuele atherosclerose. Aarnoudse et al. beschrijven dat 

patiënten met ernstige coronaire calcificaties (calciumscore ≥ 1000) frequent een normale SPECT of 

PET-scan resultaat hebben (11). Indien geen afwijkend scan resultaat wordt gevonden, kan ten 

onrechte geconcludeerd worden dat het risico op coronairlijden klein is. De mogelijkheid bestaat dat 

het een fout-negatieve scan betreft terwijl er toch sprake is van gebalanceerde myocardischemie bij 

ernstig coronairlijden. Het bepalen van een calciumscore kan een atherosclerose wel aan het licht 

brengen (10). De coronair calciumscore wordt verricht met een CT-scan die de coronairen direct in 

beeld brengt. Hieruit wordt de calciumscore berekend doormiddel van de Agatston score (12). Met de 

combinatie van beide uitslagen, hetzij SPECT of PET-scan tezamen met calciumscore, wordt er hogere 

positief voorspellende waarde op coronairlijden verkregen dan wanneer slechts één bepaling wordt 

toegepast (5). 

Een SPECT of PET wordt in dit onderzoek beoordeeld als normaal of afwijkend. Indien een afwijkende 

scan wordt gevonden wordt aangenomen dat deze patiënten een hoger risico hebben op 

myocardischemie en/of een myocardinfarct. Vaak wordt dan de keuze gemaakt om verder onderzoek 

te doen, zoals het alsnog uitvoeren van een CAG. Tevens kan er besloten worden tot een ingreep in de 

vorm van revascularisatie (percutane coronaire interventie (PCI) of een coronary artery bypass graft 

(CABG) of er wordt medicatie voorgeschreven. Coronairlijden kan lange stabiele periodes hebben, 

maar kan ook op elk moment instabiel worden (3). Soms treedt dan een myocardinfarct op of bestaat 

de kans op overlijden.  

SPECT-scan is vele decennia het meest verrichtte onderzoek geweest bij patiënten met een verdenking 

op coronairlijden bij klachten van stabiele angina pectoris (4,13). De laatste jaren wordt de SPECT in 

vele grote centra steeds vaker vervangen door een PET-scan omdat deze nauwkeuriger zou zijn. Uit de 

PACIFIC studie is naar voren gekomen dat bij patiënten met symptomen van stabiele angina pectoris, 

de PET-scan een hoge accuratesse (85%) vertoond voor de diagnose van myocardischemie wat wijst 

op coronairlijden (14). Ten opzichte van de SPECT met een sensitiviteit van 57% en een specificiteit van 

94%, zou een PET-scan patiënten met gebalanceerde ischemie beter herkennen (sensitiviteit van 87% 

en een specificiteit van 84%). In het onderzoek wordt dan ook geconcludeerd dat de PET beter in staat 

is om obstructief coronairlijden te detecteren dan de SPECT door een hogere resolutie en sensitiviteit. 

Echter de PACIFIC studie was gericht op patiënten met een relatief lage calciumscore (mediaan 164), 

en er zijn geen patiënten met hoge calciumscores onderzocht. Dit terwijl met name voor patiënten 

met extreme coronaire calcificaties het heel belangrijk is dat zij tijdig en correct gediagnosticeerd 

worden. Hierdoor kan ingegrepen worden door middel van revascularisatie en/of medicatie om het 

risico op onverwachte events zoals myocardinfarct en overlijden te verlagen. Toch zijn er geen 

onderzoeken bekend die de prognostische waarde van de PET vergelijken met die van de SPECT onder 

patiënten met hogere calciumscores (≥ 1000). Daarom staat in dit onderzoek juist deze groep 

patiënten met een hoog risico op een cardiaal event centraal. 
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Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of gebruik van de PET-scan het risico op een onverwacht 

cardiaal event in de vorm van een myocardinfarct of overlijden (en ook late revascularisatie) verlaagt 

in vergelijking met het gebruik van de SPECT-scan. Gezien de beschikbare data zal een uitspraak 

worden gedaan over de prognostische waarde van de scan over een periode van drie jaar. 

De onderzoeksvraag is dan ook: Is de prognostische waarde van de PET beter dan de SPECT in de groep 

patiënten met stabiele angina pectoris met een calciumscore van ≥ 1000? 
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2 Methode 

2.1 Onderzoeksdesign 
Om te onderzoeken of de myocardperfusie techniek PET in vergelijking tot SPECT een betere 

prognostische waarde heeft bij met symptomen van stabiele AP en een calciumscore van ≥ 1000, werd 

een single center (Isala Hartcentrum), kwantitatief en retrospectief onderzoek uitgevoerd.  

2.2 Ethische aspecten 

Het retrospectieve dossieronderzoek valt niet onder de WET Medisch Wetenschappelijk Onderzoek 

(WMO), derhalve was er geen noodzaak dit onderzoek voor te leggen aan de Medisch Ethische 

Toetsing Commissie (METC). Patiënten die een SPECT-scan (2014-2015) of een PET-scan (2016 tot juli 

2019) hebben ondergaan met een calciumscore ≥ 1000 hebben destijds hun toestemming gegeven 

door het ondertekenen van een verklaring waarin toestemming werd verleend dat uitkomsten 

anoniem gebruikt mochten worden voor wetenschappelijk onderzoek.  

2.3 Onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie bestond uit patiënten met symptomen van stabiele AP, met een blanco 

voorgeschiedenis voor coronairlijden en een calciumscore ≥ 1000 die een PET of een SPECT-scan 

hadden ondergaan. Naast genoemde kenmerken moesten de patiënten voldoen aan de volgende 

inclusiecriteria; mannen en vrouwen met een leeftijd van 18 jaar of ouder met een laag tot intermediair 

voorafkans op coronairlijden, zoals bepaald met de PTP 2013. Exclusiecriteria waren, coronairlijden in 

de voorgeschiedenis zoals een myocardinfarct, PCI of CABG en een hoge voorafkans op coronairlijden. 

De patiëntgegevens waarmee selectie op basis van in- en exclusiecriteria kon plaatsvinden zijn 

prospectief verzameld in het elektronisch patiëntendossier (EPD) Cardiodanos en in een 

onderzoekdatabase van Isala Hartcentrum verwerkt. Voor de selectie van patiënten die een SPECT 

hadden ondergaan werd gebruik gemaakt van gegevens van 2014 en 2015, en voor patiënten die de 

PET ondergingen werden gegevens gebruikt van de periode 2016 tot juli 2019. In Figuur 1 is de selectie 

van de patiënten schematisch weergegeven in een Flowchart. 
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Figuur 1: Weergave van de selectie van patiënten op basis van in- en exclusie criteria 

2.4 Verzamelde gegevens en gebruikte meetinstrumenten 
De gegevens van alle cardiologische patiënten die toestemming hebben gegeven dat hun gegevens 

anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek zijn prospectief opgenomen in een 

database. In deze database is onder andere informatie verwerkt omtrent de variabelen leeftijd, 

geslacht, hypercholesterolemie, hypertensie, diabetes mellitus en familiare belasting voor 

coronairlijden <60 jaar. Tevens is er ten tijde van de scan medicatie gebruik geregistreerd omtrent 

aspirine, angiotensineconvertingenzyme-remmers (ACE)/angiotensine II receptorblokkers (ARB), 

calciumantagonisten, statines en diuretica.  Daarbij is door de verpleegkundige de aard van de klachten 

uitgevraagd en verwerkt in de database. Binnen de ESC richtlijnen 2013 worden deze klachten 

ingedeeld in typische AP, atypische AP, aspecifieke thoracale pijnklachten. Voor dit onderzoek werd 

de onderverdeling typische AP (1) versus atypische AP en aspecifieke thoracale pijnklachten (0) 

gebruikt. Voor eventuele ontbrekende variabelen werd er actief dossier onderzoek verricht in het EPD 

en aangevuld in de database. 

Om de voorafkans in kaart te brengen werd gebruik gemaakt van de PTP (3). PTP is een tabel die de 

waarschijnlijkheid weergeeft van coronairlijden op basis van leeftijd, geslacht en aard van klachten. De 

PTP is een accurate manier om de voorafkans op coronairlijden te voorspellen. Binnen dit onderzoek 

werd op basis van deze tabel onderscheid gemaakt in lage voorafkans (<15%), een intermediaire 

voorafkans (15-85%) en een hoge voorafkans (>85%) op coronairlijden (Bijlage 1).  

De calciumscore (≥ 1000) werd bepaald door middel van een Multidetector-CT-scan en berekend aan 

de hand van de Agatscon score (12). Dit is een sensitieve, accurate en kwantitatieve en reduceerbare 
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methode waarmee calcium in de coronairarteriën gemeten kan worden (15,4). Door middel van de 

non-invasieve SPECT-scan, type discovery nm/ct 570 c: GE healthcare, werd bepaald of er sprake was 

van myocardischemie welke duidt op coronairlijden. Als tracer werd tetrofosmin gebruikt. Het is een 

betrouwbare scan, met een sensitiviteit van 57% en specificiteit van 94% (14). De scan werd 

beoordeeld als normaal of afwijkend. Afwijkend werd gedefinieerd als myocardinfarct of ischemie. De 

PET-scan, type discovery ST-LightSpeed 16 PET-CT, GE healtcare. Daarbij werd door middel van deze 

non-invasieve scan eveneens gekeken naar myocardischemie welke duidt op coronairlijden. Als tracer 

werd rubidium gebruikt. Het is een betrouwbare scan met een sensitiviteit van 87% en een specificiteit 

van 84% (14). De scan werd eveneens beoordeeld als normaal of afwijkend. Afwijkend werd 

gedefinieerd als myocardinfarct of ischemie. Alle drie de scans werden beoordeeld door een radioloog 

en cardioloog. 

Voor de follow-up werden gegevens retrospectief verzameld door middel van dossieronderzoek in het 

EPD en verwerkt in een database. Indien patiënten niet meer onder behandeling waren binnen Isala 

Klinieken zijn huisartsen, andere ziekenhuizen en patiënten benaderd. Hierbij werden gegevens 

verzameld van de laatste policontrole, dan wel tijdens klinische opname, aanvullende CAG en het 

optreden van cardiovasculaire events (PCI, CABG, myocardinfarct en overlijden). Gedurende de gehele 

looptijd van het register werd bijgehouden of de patiënt een cardiovasculair event heeft meegemaakt. 

Om de prognostische waarde (3 jaar) te bepalen, werden twee eindpunten gehanteerd. Het eerste 

eindpunt betrof een myocardinfarct of overlijden. Bij het tweede eindpunt betrof dit late 

revascularisatie, myocardinfarct en overlijden. Onder late revascularisatie wordt verstaan 

onverwachte events zoals een PCI of CABG, tenminste negentig dagen na de PET of SPECT-scan (16). 

Vroege revascularisatie wordt buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek omdat dit binnen de 

cardiologie wordt gezien als een verwacht event na de scan. 

2.5 Data-analyse 
De statische analyses werden uitgevoerd door middel van het softwarepakket IBM SPSS, versie 26. De 

patiëntkarakteristieken werden met behulp van beschrijvende statistiek onderzocht en de continue 

variabelen werden bekeken op normale verdeling en outliers. Indien er outliers gevonden werden, zijn 

de gegevens van deze patiënten nader bekeken op mogelijke invoerfouten of onmogelijke uitkomsten. 

In dat geval zijn de waarden aangepast of missing gemaakt. Als er geen sprake bleek van invoerfouten 

en de extreme waarde in werkelijkheid soms voorkomt in de populatie, is besloten deze gegevens te 

laten staan en mee te nemen in het onderzoek. Om te bepalen of er verschillen bestaan tussen de 

twee onderzoeksgroepen (PET en SPECT) die mogelijk een rol kunnen spelen bij het meemaken van 

een event, zijn de patiëntkarakteristieken tussen beide groepen vergeleken. De Chi-kwadraat toets is 

gebruikt om mogelijke verschillen tussen beide groepen aan te tonen wat betreft de categorische 

variabelen zoals geslacht, cardiale risicofactoren en medicijngebruik. Onafhankelijke t-testen zijn 

gebruikt om te bepalen of de groepen van elkaar verschillen voor wat betreft continue variabelen, 

zoals leeftijd en calciumscore. Bij elke analyse zijn de assumpties gecontroleerd (bijvoorbeeld 

normaliteit en homogeniteit van de varianties bij de t-test). Indien er schendingen van assumpties zijn 

gevonden, dan is dit bij de desbetreffende analyse beschreven, samen met eventuele maatregelen die 

getroffen zijn om de resultaten te kunnen interpreteren.  

Er zijn dummy variabelen gemaakt door aan te geven of een patiënt een event heeft meegemaakt. 

Voor de eerste dummy variabele zijn myocardinfarct en overlijden als event (1) genoteerd en patiënten 
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die geen van deze events hebben meegemaakt kregen een (0). Conform Engbers et al. is daarnaast ook 

een dummy variabele gemaakt waarin is aangegeven of patiënten een event in de vorm van late 

revascularisatie (na 90 dagen), myocardinfarct en overlijden hebben meegemaakt (16). Tevens zijn er 

variabelen gemaakt waarin is berekend na hoeveel dagen sinds inclusie de patiënt een event heeft 

doorgemaakt. Indien geen event is voorgekomen is het aantal dagen tussen inclusie en 20 augustus 

2020 (de einddatum van dataverzameling van huidig onderzoek) berekend. Omdat de patiënten in de 

SPECT groep allen eerder geïncludeerd zijn (tussen 2014 en 2016) dan de patiënten in de PET groep 

(tussen 2016 en 2019) en de patiënten in de SPECT groep dan ook langere tijd gevolgd zijn, is besloten 

de tijd tot event te beperken tot 1000 dagen. Vervolgens zijn Kaplan-Meier analyses uitgevoerd om te 

bepalen of de patiënten in de PET groep een andere overlevingscurve tot event lieten zien dan de 

patiënten in de SPECT groep.  

Als laatste multivariabele Cox regressies uitgevoerd om te bepalen of patiënten die een PET-scan 

hebben ondergaan een ander risico op het meemaken van een event laten zien, dan de patiënten die 

een SPECT-scan hebben ondergaan. Daarbij is gecorrigeerd voor variabelen waarvan uit univariabele 

Cox regressies is gebleken dat deze ook geassocieerd zijn met het risico op het meemaken van een 

event. Voor alle analyses is een grenswaarde gehanteerd van p = .05 met een 95% 

betrouwbaarheidsinterval.  
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3 Resultaten 

3.1 Patiëntkarakteristieken 
De 568 patiënten in deze studie zijn verdeeld over twee groepen, een SPECT groep (n = 317) die bestaat 

uit patiënten die in de periode van 2014 tot 2015 zijn geïncludeerd en die een SPECT-scan hebben 

ondergaan en een PET groep (n = 251) die sinds 2016 zijn geïncludeerd en een PET-scan hebben 

ondergaan. De patiëntkarakteristieken voor zowel de gehele populatie als voor de twee groepen 

separaat zijn weergegeven in Tabel 1. De gemiddelde leeftijd bedroeg 70.38 jaar (SD = 8.50). Het 

grootste deel van de sample (65%) was een man en de meerderheid had een intermediair voorafkans 

(99.1%). De meest voorkomende cardiovasculaire risicofactor was hypertensie (70.8%) gevolgd door 

hypercholesterolemie (54.6%) en familiair belaste voorgeschiedenis op coronairlijden <60 jaar. 

(49.8%).  

De twee groepen (SPECT groep en PET groep) zijn onderling vergeleken als het gaat om de 

patiëntkarakteristieken. De variabelen calciumscore en BMI bleken niet normaal verdeeld, met name 

de calciumscore liet een sterke positieve skewness zien, waardoor de resultaten van de t-test een 

vertekend beeld kunnen geven. Volgens de central limit theorem wordt de t-test echter bij een groter 

wordende sample size (N > 30) steeds robuuster tegen schendingen van normaliteit (17). Daarom is 

besloten om ondanks de schending van deze twee variabelen, voor alle variabelen de resultaten van 

de t-test te interpreteren. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen SPECT groep en 

PET groep als het gaat om calciumscore en BMI. In de groep patiënten uit de PET-groep waren 

significant vaker calciumantagonisten voorgeschreven (32.7% versus 21.5% in de SPECT-groep; p = 

.003) terwijl in de SPECT groep significant vaker aspirine werd gebruikt (42.6% versus 32.3% in de PET-

groep; p = .012). 

Beide type scans (SPECT en PET) kunnen leiden tot een normale of een afwijkende uitslag. In de SPECT-

groep kreeg 54.6% (n = 173) van de patiënten een afwijkende scanuitslag, terwijl dat in de PET-groep 

32.3% (n = 81) was. In de SPECT groep hebben significant meer patiënten een afwijkende uitslag 

gekregen, χ2(1)=28.19, p < .001.  
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Tabel 1: Patiëntkarakteristieken van 568 symptomatische patiënten met een calciumscore ≥ 1000 
SPECT versus PET. 

Totaal SPECT-groep PET - groep 

Karakteristieken M (SD) M (SD) M (SD) t p 

Leeftijd  70.38 (8.50) 70.27 (8.67) 70.50 (8.30) 0.32 .752 
Calciumscore 2129.95 (1239) 2173.89 (1230) 2074.45 (1249) -0.95 .343 
BMI (kg/lengte in meters²) 28.65 (5.21) 28.47 (4.97) 28.89 (5.49) 0.97 .333 

N (%) N (%) N (%) χ2 p 

Geslacht (man) 369 (65.0) 199 (62.8) 170 (67.7) 1.51 .219 
Cardiovasculaire risicofactoren 
   Roken 75 (13.2) 45 (14.2) 30 (12.0) 0.62 .433 

   Diabetes 177 (31.2) 89 (28.1) 88 (35.1) 3.19 .074 

   Hypercholesterolemie 310 (54.6) 170 (53.6) 140 (55.8) 0.26 .609 

   Hypertensie 402 (70.8) 218 (68.8) 184 (73.3) 1.39 .238 
   Familiair belast 283 (49.8) 164 (51.7) 119 (47.4) 1.05 .306 
Voorafkans intermediair (PTP 
2013) 

563 (99.1) 316 (99.7) 247 (98.4) 2.62 .105 

Typisch AP  102 (18.0) 64 (20.2) 38 (15.1) 2.43 .119 
Medicijngebruik 

   Aspirine 216 (38.0) 135 (42.6) 81 (32.3) 6.33 .012 
   Betablokker 363 (63.9) 211 (66.6) 152 (60.6) 2.19 .139 
   ACE-remmer/ARB 313 (55.1) 170 (53.6) 143 (57.0) 0.63 .426 

   Calciumantagonisten 150 (26.4) 68 (21.5) 82 (32.7) 9.07 .003 
   Statines 342 (60.2) 193 (60.9) 149 (59.4) 0.14 .713 

   Diuretica  230 (40.5) 119 (37.5) 111 (44.2) 2.60 .107 

Noten. BMI: body mass index; Pretest Probability; AP: angina pectoris; ACE: angiotensineconvertingenzyme; 

ARB: angiotensine II receptorblokker  

3.2 Events 
In dit onderzoek staan de gebeurtenissen bij patiënten centraal die optreden nadat zij een PET of SPECT 

onderzoek hebben ondergaan. Daartoe zijn de patiënten over een periode van 1000 dagen na inclusie 

gevolgd. De gemiddelde follow-up van de PET-groep is lager (M = 680.80, SD = 277.62) dan die van de 

SPECT-groep (M = 801.48, SD = 350.40). 

In Tabel 2 zijn de events die zich per groep hebben voorgedaan gerapporteerd. Hierin valt op dat, met 

uitzondering van het voorkomen van myocard infarct in de SPECT-groep en overlijden in beide 

groepen, er significant meer events hebben plaatsgevonden wanneer een afwijkende scan is gevonden 

dan wanneer de scan normaal was.  
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Tabel 2: Events die zijn waargenomen na het PET of SPECT onderzoek gedurende 1000 dagen follow-
up 

SPECT (n = 317) 

Normale scan Afwijkende scan 

Events n % n % 

CAG 52 36.1 122 70.5* 

MI 1 0.7 7 4.0 

Vroege revascularisatie 15 10.4 48 27.7* 

Late revascularisatie 15 10.4 43 24.9* 

Overlijden 11 7.6 15 8.7 

PET (n=251) 

Normale scan Afwijkende scan 

n % n % 

CAG 55 32.4 57 70.4* 

MI 1 0.6 4 4.9* 

Vroege revascularisatie 14 8.2 32 39.5* 

Late revascularisatie 15 8.8 15 18.5* 

Overlijden 12 7.1 8 9.9 

Noten. * Significant verschil tussen normale scan en afwijkende scan (p < .05); 
Vroege revascularisatie: PCI of CABG binnen 90 dagen na scan; Late 
revascularisatie: PCI of CABG minstens 90 dagen na scan; CAG: 
coronairangiogram; MI: myocardinfarct; PCI: percutane coronaire interventie; 
CABG: coronary artery bypass graft 

3.3 Survival analyses 
Om te onderzoeken of de PET-groep een andere overleving tot een event (myocardinfarct of 

overlijden) laat zien dan de SPECT groep is een Kaplan-Meier analyse uitgevoerd. In de periode van 

1000 dagen hebben in de SPECT-groep 34 events (10.7%) in de vorm van myocardinfarct of overlijden 

plaatsgevonden, terwijl in de PET-groep 24 events (9.6%) hebben plaatsgevonden. De patiënten in de 

SPECT-groep hebben een gemiddelde overleving tot event van 942.3 (SE = 10.90) dagen, terwijl voor 

de patiënten in de PET-groep gemiddeld 937.87 dagen tot aan een event hebben meegemaakt. De 

mediane overleving is voor beide groepen niet berekend, omdat niet minder dan 50% van de patiënten 

een event hebben meegemaakt. Uit de Log Rank test blijkt dat er geen significant verschil is tussen de 

PET-groep en de SPECT-groep als het gaat om de overleving tot 1000 dagen, χ2(1) = 0.13, p = .718 

(Figuur 1).  
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Figuur 2: Kaplan-Meier overlevingscurve tot Myocard infarct of overlijden 

Een tweede Kaplan-Meier analyse is uitgevoerd, waarbij overleving tot event die bestaat uit niet alleen 

myocardinfarct en overlijden, maar ook het ondergaan van late revascularisatie (PCI of CABG ingrepen, 

uitgevoerd tenminste 90 dagen na de SPECT of PET-scan). Nu hebben in de SPECT-groep 86 patiënten 

(27.1%) een event meegemaakt binnen de periode van 1000 dagen, terwijl dat in de PET-groep 50 

patiënten (19.9%) is. De gemiddelde overlevingstijd tot een event is in de SPECT-groep 801.48 (SE = 

19.65) dagen terwijl dat in de PET-groep 855.15 (SE = 19.00) is. Op basis van de resultaten van de Log 

Rank test moet geconstateerd worden dat er geen significant verschil in overleving is tussen de twee 

groepen, χ2(1) = 2.41, p = .121 (Figuur 2). 

Figuur 3: Kaplan-Meier overlevingscurve tot late revascularisatie, myocard infarct of overlijden 
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De twee bovenstaande curves vergelijken de SPECT en de PET groepen als geheel, ongeacht of de scan 

geleid heeft tot een normale of een afwijkende uitslag. Als de PET-scan beter in staat is om patiënten 

met lange termijn risico’s te identificeren, kan verwacht worden dat onder patiënten met een normale 

scan in de PET-groep minder events optreden dan onder patiënten met een normale scan in de SPECT-

groep (minder fout-negatieven). Immers, patiënten met een hoger langer termijn risico zouden dan 

een afwijkende scan krijgen. Als met de PET ook minder patiënten met een klein risico op een 

ingrijpende gebeurtenis een afwijkende scan zouden krijgen (minder fout positieven) zouden voor 

deze groep juist meer events gevonden worden onder patiënten met een afwijkende scan. Daarom 

wordt de Kaplan-Meier uit Figuur 2 nog tweemaal herhaald, eenmaal voor patiënten die een normale 

scan kregen en eenmaal voor patiënten met een afwijkende scan. 

In totaal hadden 314 patiënten een normale scan. In de SPECT-groep zijn er binnen 1000 dagen 26 

events (late revascularisatie, myocardinfarct of overlijden) opgetreden (18.1%) terwijl in de PET-groep 

27 events zijn gebeurd (15.9%). Gemiddelde overlevingstijd tot event was in de SPECT-groep korter 

(889.37 dagen, SE = 22.71) dan in de PET-groep (893.55 dagen, SE = 19.45). Echter de Log Rank test 

resulteerde in een niet-significant verschil tussen beide groepen, χ2(1) = 0.03, p = .870 (Figuur 3). 

Figuur 4: 1000 dagen overlevingscurve van patiënten met een normale scan (n = 314). 

De resterende 254 patiënten hadden een afwijkende scan. Binnen de SPECT-groep zijn binnen 1000 

dagen 60 events voorgekomen (34.7% van de patiënten in die groep), terwijl er binnen de PET-groep 

23 events optraden (28.4%). In Figuur 4 is de overleving van de patiënten met een afwijkende scan 

weergegeven. Gemiddelde tijd tot event was hoger in de PET-groep (773.90 dagen, SE = 41.03 versus 

728.32 dagen, SE =29.52), maar de overlevingscurves verschilden niet significant van elkaar, χ2(1) = 

0.63, p = .426. 
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Figuur 5: 1000 dagen overleving van patiënten met een afwijkende scan (n = 254). 

Annual eventrate (AER). De jaarlijkse eventrate voor het optreden van een myocardinfarct of 

overlijden bedraagt 3.2% per jaar voor mensen met een normale SPECT-scan en 3.7% voor mensen 

met een normale PET-scan (Tabel 3). De jaarlijkse eventrate voor late revascularisaties, een 

myocardinfarct dan wel overlijden bedraagt 7.4% voor patiënten met een normale SPECT, tegenover 

8.2% met een normale PET-scan. 

De jaarlijkse eventrate voor het optreden van een myocardinfarct of overlijden bedraagt 5.0% per jaar 

voor mensen met een afwijkende SPECT-scan en 6.8% voor mensen met een afwijkende PET-scan 

(p=0.235). De jaarlijkse eventrate voor late revascularisaties, een myocardinfarct dan wel overlijden 

bedraagt 17.4% voor patiënten met een afwijkende SPECT, tegenover 16.5% met een afwijkende PET-

scan. 
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Tabel 3: Jaarlijks event rate (AER) voor het optreden van een event 

SPECT PET 

Patiënt dagen Afwijkend Normaal Afwijkend Normaal 

MI/overlijden 160134 138575 59074 127378 

MI/overlijden/late revascularisatie 125999 128069 50809 120072 

Events 

MI/overlijden 22 12 11 13 

MI/overlijden/late revascularisatie 60 26 23 27 

AER 

MI/overlijden 5.02 3.16 6.80 3.73 

MI/overlijden/late revascularisatie 17.39 7.42 16.53 8.21 

Noot. MI: myocardinfarct 

De hoofdanalyses bestaan uit twee multivariate Cox regressies. In de eerste Cox regressie is tijd tot 

een myocardinfarct of overlijden als uitkomstmaat genomen. Allereerst werden 

patiëntkarakteristieken univariaat in de Cox regressie onderzocht, alsmede het medicatiegebruik op 

het moment van de scan, de calciumscore, de voorafkans (PTP 2013) en de type scan waarmee het 

onderzoek is verricht (PET dan wel SPECT). In Tabel 4 zijn de resultaten van deze univariate Cox 

regressies weergegeven.  

Univariate voorspellers voor het optreden van een myocardinfarct of overlijden bleken leeftijd (HR = 

1.05, p = .004) en calciumscore (x1000; HR = 1.28, p = .001). Het medicijn ACE-remmer/ARB naderde 

naar significantie (HR = 1.61, p = .059). Deze drie variabelen zijn dan ook als covariaat toegevoegd aan 

een multivariate Cox regressie analyse. Deze regressie had als onafhankelijke variabelen het type scan 

(SPECT of PET), het resultaat van de scan (normaal of afwijkend) en een interactieterm tussen type 

scan en resultaat van scan. Doel van de Cox regressie was om te bepalen of het risico op een event na 

het type scan afhankelijk is van de uitkomst van die scan. In Tabel 4 zijn eveneens de resultaten van de 

multivariabele Cox regressie weergegeven.  

Het totale model had een significant betere model fit dan het empty model waar geen predictors in 

het model stonden, χ2(6) = 29.50, p < .001. De variabelen die centraal staan in dit onderzoek, type scan 

(HR = 1.41, p = .363) en uitkomst scan (HR = 0.68, p = .286) waren niet significant, evenals de 

interactieterm tussen beide (HR = 0.80, p = .684). Van de covariaten waren leeftijd (HR = 1.06, p = .001), 

calciumscore (x100; HR = 1.26, p = .002) en het medicijn ACE-remmer/ARB (HR = 0.58, p = .040) 

significant. Leeftijd en calciumscore lieten een hazard ratio boven de waarde 1 zien. Dit betekent dat, 

naarmate men ouder wordt en/of een hogere calciumscore heeft, het risico op een event binnen 1000 

dagen toeneemt. De medicijnen ACE-remmer/ARB, daarentegen heeft een hazard ratio van onder de 

1. Wanneer een patiënt een van deze medicijnen neemt, is het risico op het krijgen van een

myocardinfarct of overlijden binnen 1000 dagen kleiner dan wanneer men het medicijn niet neemt.
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Tabel 4: Resultaten van de Cox regressie met als uitkomstmaat een myocard infarct of overlijden. 

Univariate analyse Multivariate analyse 

Variabelen HR [95% BI] p HR (95% BI) p 

Type scan (PET = 1) 1.10 [0.65, 1.87] .719 1.41 [0.68, 2.29] .363 

Uitkomst scan (Normaal =1) 0.62 [0.37, 1.05] .073 0.68 [0.33, 1.38] .286 

PET*Normale scan 0.80 [0.28, 2.33] .684 

Ischemie 1.24 [0.73, 2.11] .424 

Leeftijd (jaren) 1.05 [1.02, 1.09] .004 1.06 [1.02, 1.10] .001 

Man 0.83 [0.49, 1.41] .495 

Calciumscore (x1000) 1.28 [1.11, 1.48] .001 1.26 [1.09, 1.46] .002 

Cardiovasculaire risicofactoren 

   Roken 0.60 [0.24, 1.51] .278 

   Diabetes 1.19 [0.70, 2.05] .521 

   Hypercholesterolemie 0.67 [0.40, 1.13] .132 

   Hypertensie 0.84 [0.49, 1.46] .537 

   Familiair belast 0.68 [0.40, 1.15] .149 

   BMI (kg/lengte in meters²) 1.00 [0.95, 1.05] .939 

Voorafkans PTP 2013 0.99 [0.98, 1.01] .354 

Typische AP 0.52 [0.22, 1.20] .126 

Medicijngebruik  

   Aspirine 0.91 [0.53, 1.55] .724 

   Betablokker 1.34 [0.76, 2.36] .311 

   ACE / ARB 0.61 [0.36, 1.02] .059 0.58 [0.34, 0.98] .040 

   Calciumantagonist 1.18 [0.67, 2.08] .564 

   Statines 1.02 [0.60, 1.73] .940 

   Diuretica  1.38 [0.83, 2.32] .216 

Noot. PET: Positron Emission Tomography;  BMI: body mass index; Pretest Probability; AP: angina 

pectoris; ACE: angiotensineconvertingenzyme; ARB: angiotensine II receptorblokker. 

De tweede Cox regressie heeft events in de vorm van late revascularisatie, myocardinfarct of overlijden 

als uitkomstmaat. Univariate voorspellers voor het optreden van late revascularisatie, myocardinfarct 

of overlijden waren de uitkomst van de scan, (HR = 0.46, p < .000), ischemie (HR = 2.06, p < .001) en de 

calciumscore (x1000; HR = 1.25, p < .001). Naderend naar significantie is de factor was diabetes mellitus 

(HR = 1.34, p = .099). Deze variabelen zijn allen opgenomen in een multivariate Cox regressie. Dit model 

bleek significant beter in staat om cardiale events te voorspellen dan een leeg model, χ2(6) = 41.52, p 

< .001. Van de variabelen in het model bleek enkel de calciumscore (HR = 1.20, p < .001) een 

onafhankelijke voorspeller voor het optreden van events (Tabel 5). Dit betekent dat met elke 1000 

units dat de calciumscore hoger is, het risico op een late revascularisatie, myocardinfarct of overlijden 

20% hoger wordt.  
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Tabel 5: Resultaten univariate en multivariate Cox regressie met als events myocardinfarct, overlijden 
of late revascularisatie. 

Univariate analyse Multivariate analyse 

Variabelen HR [95% BI] p HR (95% BI) p 

Type scan (PET = 1) 0.76 [0.53, 1.08] .122 1.25 [0.77, 2.03] .373 

Uitkomst scan (Normaal =1) 0.46 [0.32, 0.65] .000 0.63 [0.32, 1.27] .198 

PET*Normale scan 0.86 [0.42, 1.78] .689 

Ischemie 2.06 [1.47, 2.88] .000 1.19 [0.72, 1.98] .502 

Leeftijd (jaren) 1.02 [1.00, 1.04] .140 

Man 0.93 [0.66, 1.32] .678 

Calciumscore (x1000) 1.25 [1.14, 1.37] .000 1.20 [1.09, 1.32] .000 

Cardiovasculaire risicofactoren 

   Roken 0.73 [0.42, 1.27] .264 

   Diabetes 1.34 [0.95, 1.91] .099 1.33 [0.94, 1.90] .111 

   Hypercholesterolemie 0.92 [0.66, 1.29] .636 

   Hypertensie 1.15 [0.79, 1.67] .483 

   Familiair belast 0.82 [0.59, 1.15] .251 

   BMI (kg/lengte in meters²) 1.00 [0.97, 1.03] .942 

Voorafkans PTP 2013 1.01 [1.00, 1.01] .309 

Typische AP 1.18 [0.78, 1.80] .436 

Medicijngebruik 

   Aspirine 1.26 [0.89, 1.76] .189 

   Betablokker 1.08 [0.76, 1.54] .672 

   ACE / ARB 0.83 [0.59, 1.16] .280 

   Calciumantagonist 1.05 [0.72, 1.54] .789 

   Statines 1.24 [0.87, 1.76] .940 

   Diuretica  1.22 [0.87, 1.71] .257 

Noot. PET: Positron Emission Tomography;  BMI: body mass index; PTP: Pretest Probability; AP: angina 

pectoris; ACE: angiotensineconvertingenzyme; ARB: angiotensine II receptorblokker. 
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4 Discussie 
In dit onderzoek stonden cardiologische patiënten centraal met klachten van stabiele angina pectoris, 

met aanwezigheid van uitgebreide atherosclerose (een calciumscore van ≥ 1000), een blanco cardiale 

voorgeschiedenis en een laag tot intermediaire voorafkans op coronairlijden. Het primaire doel van dit 

onderzoek was om binnen deze specifieke patiënten populatie de prognostische waarde van PET te 

vergelijken met die van SPECT. Hiertoe is van twee groepen patiënten (patiënten die een PET-scan 

hebben gehad versus patiënten die een SPECT-scan hebben gehad) gedurende drie jaar follow-up 

geregistreerd of zij een ernstige gebeurtenis in de vorm van het optreden van een myocardinfarct of 

overlijden hebben meegemaakt. Ook is geregistreerd of zij in die periode een late revascularisatie, 

tenminste 90 dagen na de scan, hebben ondergaan. 

Uit de resultaten van dit onderzoek kan opgemaakt worden dat de prognostische waarde van de PET-

scan, als het gaat om cardiologie patiënten met een calciumscore ≥ 1000, niet anders is dan die van de 

SPECT-scan. Daarbij zijn dezelfde resultaten gevonden wanneer alleen myocardinfarct en overlijden 

als events worden aangemerkt als wanneer daar ook late revascularisaties als event aan worden 

toegevoegd.  Patiënten met een afwijkende PET of SPECT-scan bleken, conform de verwachting, een 

hogere eventrate te hebben dan patiënten met een normale scan. Ook als normale en afwijkende 

scanuitslag in de groepen apart worden vergeleken, blijken de eventrates vergelijkbaar in de PET en 

de SPECT groep. Vanuit het oogpunt van de kans op het optreden van late revascularisatie, 

myocardinfarct of overlijden lijkt de prognostische waarde van het PET onderzoek dan ook 

vergelijkbaar te zijn met het SPECT onderzoek.  

De PACIFIC studie vond eerder een hogere sensitiviteit bij de PET-scan dan bij de SPECT-scan (14). 

Betreffende studie onderzocht echter niet de prognostische waarde, maar vergeleek de resultaten van 

de PET en SPECT-scan, als het gaat om het achterhalen of sprake was van stenoses in tenminste één 

kransslagader, door dezelfde patiënten beide scans te laten ondergaan en deze te vergelijken. Het zou 

dan ook kunnen dat de PET wel beter in staat is om bij nieuwe patiënten te bepalen of er sprake is van 

stenose, maar dat prognose van beide scan methodes als het gaat om late revascularisatie, 

myocardinfarct of overlijden niet verschilt. Een andere reden voor het feit dat  in de PACIFIC studie wel 

betere resultaten gevonden zijn met de PET-scan kan liggen aan het feit dat in die studie patiënten 

geïncludeerd zijn met lagere calciumscores. Het kan daarom ook zo zijn dat PET een hogere 

prognostische waarde heeft dan SPECT bij patiënten met lagere calciumscores, maar dat dit verschil 

kleiner wordt naarmate de patiënt een calciumscore boven 1000 heeft.  

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de mensen met een normale SPECT-scan uiteindelijk toch 

atherosclerose heeft (5). Indien deze niet tijdig herkent wordt kan dit, de prognose nadelig 

beïnvloeden. Dit blijkt met name het geval bij mensen met een zeer uitgebreide atherosclerose, 

bepaald door een hoge calciumscore (≥ 1000 ) (9). Een normale PET of SPECT-scan kan in dit geval 

gepaard gaan met uitgebreid coronairlijden (5,7,15). Hoewel de PET of SPECT-scan niet de enige 

diagnostische tool is die cardiologen inzetten om de aanwezigheid en de ernst van het coronairlijden 

te bepalen, kan een afwijkend resultaat van de PET of SPECT-scan ertoe bijdragen dat er sneller een 

diagnose gesteld kan worden en een behandeling kan worden gestart. Met de komst van PET-scan zou 

er dan ook theoretisch gezien een sensitievere test beschikbaar zijn in de diagnostiek naar 

coronairlijden (4,14). De resultaten tonen echter dat zowel PET als SPECT toegevoegde waarde hebben 

bij het inschatten van de kans op coronairlijden. Het lijkt er niet op dat de PET-scan beter gebruikt kan 

worden om het langere termijn risico (tot 1000 dagen) op een late revascularisatie, myocardinfarct of 
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overlijden in te schatten dan de SPECT-scan, in ieder geval bij de groep patiënten met een calciumscore 

≥ 1000.  

In huidig onderzoek werd een hogere jaarlijkse event score voor late revascularisatie, myocardinfarct 

of overlijden gevonden dan Engberts et al rapporteerden een jaarlijkse eventrate van 2.3 %, terwijl in 

huidige studie een eventrate van 7.8 % bij patiënten met een normale scan en 17.15 % bij patiënten 

met een afwijkende scan is gevonden (16). Maar Engberts et al. onderzochten de prognostische 

waarde van SPECT onder een bredere groep patiënten met calciumscores variërend van 0 tot 18.000 

en zij signaleerden dat een hogere calciumscore geassocieerd was met een hogere eventrate. Dat zou 

dan ook de hogere eventrate in huidige studie kunnen verklaren, omdat alleen patiënten met een hoge 

calciumscore zijn geïncludeerd. Zij concludeerden dan ook dat de calciumscore en de SPECT beide een 

goede prognostische waarde hebben voor het ontstaan van events. De eventrates die in huidig 

onderzoek gevonden werden zijn hoger onder patiënten die een afwijkende (PET of SPECT) scan 

resultaat hadden dan bij patiënten met een normale scan. Voorzichtig kunnen we dan ook stellen dat 

ook in de groep patiënten met een calciumscore ≥ 1000 de PET en SPECT-scan beide toegevoegde 

waarde hebben als het gaat om het inschatten van het risico op late revascularisatie, myocardinfarct 

en overlijden.  

Uit onderzoek blijkt dat de PTP in de dagelijkse praktijk vaak wordt overschat, hetgeen kan leiden tot 

een overmaat aan invasieve diagnostiek (6). Dit blijkt onder meer uit een grote data-registry van Patel 

et al, waaruit naar voren kwam dat in twee derde van alle verrichte CAG’s in de Verenigde Staten geen 

sprake bleek van obstructief coronairlijden (18). Daarom lijkt het zinvol eerst een PET of SPECT-scan 

uit te voeren. In onderliggend onderzoek heeft ruim de helft van alle patiënten met een calciumscore 

≥ 1000 een normale scanuitslag gekregen. Patiënten gescand met PET hebben minder vaak een 

afwijkende scanuitslag ontvangen dan patiënten die een SPECT-scan hebben ondergaan. Als een 

gevolg hiervan is het waarschijnlijk dat mensen die gescand zijn met de SPECT-scan vaker een 

aanvullende invasieve CAG moeten ondergaan. Invasieve onderzoeken als de CAG stellen patiënten 

bloot aan niet te verwaarlozen risico’s en zijn kostbaar (4). Het is dan ook belangrijk om alleen bij 

ernstige verdenking van coronairlijden een dergelijke techniek in te zetten, zodat onnodige 

blootstelling aan deze risico’s voorkomen kan worden. Uit dit onderzoek kan niet gesignaleerd worden 

dat er meer onterechte CAG’s uitgevoerd worden wanneer de SPECT-scan wordt gebruikt. Een 

onderzoek dat de uitslagen van PET en SPECT afzet tegen de uitslagen van CAG’s kan daar meer inzicht 

in geven. 

SPECT is de laatste decennia het meest frequent verrichte non-invasieve onderzoek bij patiënten met 

verdenking van coronairlijden (13). Echter recent onderzoek laten zien dat een groot deel van de 

mensen met een normale SPECT resultaat uiteindelijk toch coronairlijden blijken te hebben (16). Indien 

deze niet tijdig herkent worden kan dit de prognose nadelig beïnvloeden. Dit blijkt met name het geval 

bij mensen met een zeer uitgebreide coronairsclerose, bepaald door een calciumscore ≥ 1000. Met de 

komst van PET-scan is er theoretisch gezien een sensitievere test beschikbaar in de diagnostiek naar 

coronairlijden (14). De resultaten tonen dat beide methodieken toegevoegde waarde hebben bij het 

inschatten van de kans op coronairlijden en dat de lange termijn prognostische waarde van de SPECT-

scan vergelijkbaar is met die van de gevoeligere PET-scan, als het gaat om symptomatische patiënten 

met een calciumscore ≥ 1000. 
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5 Beperkingen. 
Dit onderzoek geeft een eerste beeld in de prognostische waarde van het PET-onderzoek ten opzichte 

van het SPECT-onderzoek bij patiënten met een calciumscore ≥ 1000. Bij het interpreteren van de 

resultaten moet echter wel rekening gehouden worden met enkele beperkingen van dit onderzoek. 

Ten eerste zijn de patiënten die een SPECT hebben ondergaan allen eerder geïncludeerd in de studie 

(2014 en 2015) dan de patiënten die een PET hebben ondergaan (2016 tot 2019). Hierdoor zou het 

kunnen dat er een effect van tijd is, dat niet meegenomen is in deze studie. Zo kan het zijn dat 

cardiologische behandelingen zijn verbeterd over tijd waardoor de kans op overlijden verlaagd is, of 

hebben zich leefstijlveranderingen voorgedaan onder patiënten, zoals gezonder eten of meer 

bewegen, die ook een bijdrage leveren aan een betere prognose als het gaat om hart- en vaatziekten. 

Daarnaast heeft het feit dat SPECT en PET gedurende verschillende periodes gemeten zijn ook een 

nadelige invloed op de statistische analyses. Omdat de laatste patiënten uit de PET-groep pas in 2019 

geïncludeerd zijn, zijn veel patiënten in deze groep niet gedurende de gehele follow-up (1000 dagen) 

gevolgd. Omdat de patiënten in de SPECT-groep wel allemaal zo lang gevolgd zijn, zijn de geschatte 

overlevingscurves voor de PET-groep met meer onzekerheid vastgesteld dan die van de SPECT-groep. 

De kans op het vinden van significante verschillen is daardoor ook kleiner, dan wanneer alle patiënten 

wel gedurende 1000 dagen gevolgd konden worden.  

Ook hebben we in dit onderzoek alleen medicijnen die gebruikt werden ten tijde van de PET of SPECT-

scan meegenomen, maar in deze groep patiënten met hoog risico hebben we niet onderzocht of de 

patiënten ook primaire medicamenteuze preventie voorgeschreven zijn gedurende de follow-up 

periode. Deze medicijnen kunnen het risico op een ernstige gebeurtenis zoals myocardinfarct en 

overlijden hebben beïnvloed.  

6 Conclusie en aanbevelingen. 
De bevindingen van dit huidig onderzoek geven aan dat PET en SPECT beide non-invasieve technieken 

zijn die als filter kunnen worden toegepast alvorens patiënten met een calciumscore ≥ 1000 te 

selecteren voor een CAG. Als het gaat om de keuze tussen een PET of een SPECT kan op basis van dit 

onderzoek geen voorkeur worden uitgesproken voor een van de twee technieken, bij deze specifieke 

hoog risico patiënten groep. 

Aanbevolen wordt om de registratie van cardiologische patiënten in de Isala Klinieken voort te zetten, 

zodat binnen enkele jaren ook de PET-patiënten een voldoende follow-up periode zijn gevolgd. Daarna 

zou deze studie herhaald kunnen worden met deze aangevulde data. Ander toekomstig onderzoek zou 

zich kunnen richten op meerdere centra. Hierdoor kunnen de resultaten van de studie beter worden 

gegeneraliseerd naar de gehele populatie van cardiologische patiënten in Nederland.  
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Bijlage 1 Pre-test probabilities (PTP) in suspected stable CAD (ESC 

guidelines 2013) 




