
 

Meedoen aan 
wetenschappelijk 
onderzoek 

ARTICA studie; hart voor efficiëntere zorg 
 
U heeft hartklachten en/of pijn op de borst sinds 
minimaal twee uur geleden. De ambulance 
verpleegkundige heeft bij u al een hartfilmpje 
gemaakt en enkele vragen gesteld. Hieruit blijkt dat 
uw risico op een hartinfarct heel laag is (gelijk aan 
iemand anders in uw leeftijdscategorie). 

 

Met een eenmalige bloed (troponine) meting gaan 
we het risico op een hartinfarct nog beter 
inschatten. 

 

Wilt u meedoen aan een wetenschappelijk 
onderzoek om de (cardiologische) zorg beter en 
sneller toegankelijk te maken en de belasting voor 
patiënten te verkleinen? 

 

De ARTICA studie is een initiatief van Radboudumc, 

CWZ, Ambulancezorg Gelderland-Zuid, RAV Brabant 

Midden-West-Noord en RAV Gelderland-Midden  
 

 

 
 
 



 

ARTICA studie | Hart voor efficiëntere zorg 

 
Waarom dit onderzoek? 
De kosten van specialistische (cardiologische) zorg stijgen en de Eerste (Hart) 
Hulpen kennen lange wachttijden. Wij willen onderzoeken of het direct bij u thuis 
prikken van bloed (troponine): 

- u sneller bij de juiste zorg(verlener) brengt, 
- ervoor zorgt dat u niet onnodig gebruik hoeft te maken van de (duurdere) 

ziekenhuisvoorzieningen (en ook wachttijden van Eerst (Hart) Hulpen 
omlaag gaan). 

 

Hoe doet u mee? 
Via een speciale app ‘loten’ we of we de troponine meting bij u thuis of in het 
ziekenhuis gaan doen. 
a. Als u loot voor ‘ziekenhuis’, dan brengt de ambulance u naar de Eerste Hart 
Hulp, waar ook troponine wordt bepaald en u verder beoordeeld en eventueel 
behandeld wordt. 
b. Als u loot voor ‘direct bloedprikken’, dan wordt er thuis bloed bij u afgenomen. 
Binnen 15 minuten is er een uitslag: 
1. De troponine is goed: u kunt voor verdere zorg naar uw huisarts of 
huisartsenpost. 
2. De troponine is afwijkend: de ambulance brengt u alsnog voor verder 
onderzoek naar het ziekenhuis. 
Beide methoden (a en b)  zijn even veilig. 

 

Meer informatie 
• De ambulance verpleegkundige geeft u (indien gewenst) extra informatie. 
• U krijgt de uitgebreide patiënteninformatie mee. Daarin staan ook 
contactgegevens van de onderzoekers en onafhankelijke arts. 
• Op pagina 10 en 11 vindt u de toestemmingsformulieren. 
• Zijn er toch nog twijfels, vragen of klachten, dan kunt u contact opnemen met 
het noodnummer van de Eerste Hart Hulp van het Radboudumc: Digitaal weg 
gelaten. Een verpleegkundige zal uw gegevens noteren en u direct met een arts 
doorverbinden. 

 
Privacy 
Al uw gegevens blijven vertrouwelijk en worden alleen gebruikt voor dit 
onderzoek of eventueel toekomstig onderzoek naar pijn op de borst en 
hartklachten. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Als u niet deelneemt 
hoeft u hiervoor geen reden te geven. De medisch-ethische toetsingscommissie 
CMO heeft dit onderzoek goedgekeurd. 

 
 

 
 

 
 

 
 


