Apple “koopt” studie over
opsporen
atriumfibrilleren
met Apple Watch
Apple betaalde fors voor onderzoek om met
gebruik van de Apple smartwatch een vorm van
onregelmatige hartslag, atriumfibrilleren, op
te kunnen sporen. Op 14 november 2019
verscheen in het New England Journal Medicine
de eindconclusie van de Apple Heart Study
onder 419.297 Apple Smartwatch gebruikers. Op
20 maart 2019 schreef ik een artikel over het voorlopige
resultaat. Onder het onderzoek staat: funded by Apple. Bij
doorlezen van documentatie over eventuele financiële
belangenverstrengeling van de auteurs blijkt dat 16 van de 22
auteurs een toelage van Apple kregen dan wel een honorarium.
Het is ronduit schokkend om te zien hoeveel auteurs financiële
banden hebben met het bedrijf waarvan een product onderzocht
wordt. De smartwatch blijkt maar een uiterst beperkte bijdrage
te leveren aan het opsporen van atriumfibrilleren. Toch perst
men er in de eindconclusie nog uit dat deze studie een basis
verschaft voor grootschalige pragmatische studies.
Commerciëler kan het eigenlijk niet.
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Staten verrichtten het onderzoek.
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Niet onafhankelijk
Uit dit alles blijkt dat de onderzoekers op geen enkele manier
onafhankelijk te noemen zijn. Ook bij wetenschappelijk
onderzoek gaat het gezegde op dat wie betaalt, bepaalt. In een
echt onafhankelijke studie zou men ook wel tot de conclusie
gekomen zijn dat de bijdrage van de Apple smartwatch aan het
opsporen van atriumfibrilleren erg gering is. Tot die
conclusie komt Rutger Hassink, cardioloog in het UMC Utrecht
en gespecialiseerd in hartritmestoornissen, ook in een artikel
van NRC-Handelsblad op 13 november 2019. Hij vindt het concept
van het opsporen van atriumfibrilleren met de smartwatch wel
interessant. Tegelijkertijd vraagt hij zich af of er in de
praktijk meer patiënten met deze kwaal d.m.v. een smartwatch
worden onderschept.

Veel vals-positieven
Het onderzoek liet zien dat er onthutsend veel vals positieven
waren. Mensen waarbij de smartwatch aanwijzingen gaf voor
atriumfibrilleren, maar er bij nader onderzoek toch een
normaal ritme was. Bij 2161 mensen waarbij de smartwatch een
onregelmatige hartslag was gevonden stuurde men een plakker op
die een elektrocardiogram kon registreren. Van die metingen
werd slechts één vijfde teruggestuurd Daarvan bleek slechts
34 procent atriumfibrilleren te hebben. 66 procent had het dus

niet. Dat zijn de vals positieven, die wel ongerust gemaakt
zijn door de smartwatch.

Commercie
Wat we hier zien is geen medische research in de Apple Heart
Study, maar gewoon keiharde commercie om een stuk elektronica
te vermarkten met een medisch sausje. Het wordt tijd dat media
die over dit soort onderzoeken berichten eens wakker worden en
kritisch kijken naar een onderzoek en naar de resultaten.
W.J. Jongejan,

22 november 2019
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