
Hartsvrienden
VOOR DE GENERATIES VAN NU EN MORGEN
Nieuwsbrief van Stichting Hartsvrienden RESCAR en HFL hart- en vaatziekten
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Als je de term cardiologie ontrafeld, 
is ons vak heel helder. Cardio 
stamt af van het Griekse woord 
‘cardia’ oftewel ‘hart’. Logie vindt 
de oorsprong in ‘logy’ wat ‘studie 
van’ betekend. Wij beoefenen dus 
de studie van het hart. Zo eenvoudig 
is het echter niet. Om hart- en 
vaataandoeningen te kunnen 
behandelen kijken we steeds 

vaker buiten ons vakgebied. We bestuderen de longen, de spieren, het 
verloop van een zwangerschap. We kijken dus naar de mens als geheel 
in plaats van naar het hart alleen. De nieuwe poli voor een speciale vorm 
van hartfalen waarover we in deze nieuwsbrief berichten, is hier een mooi 
voorbeeld van. Ik vertel u er graag meer over tijdens Loop met je dokter  
op 27 september. Mijn wandelschoenen staan al klaar. Die van u ook?  
U kunt zich opgeven via de antwoordkaart in deze nieuwsbrief. Wandel mee 
met mij en mijn collega’s en steun daarmee onze strijd tegen hart-  
en vaatziekten!

Prof. Dr. Harry J.G.M. Crijns 
namens Stichting Hartsvrienden RESCAR en HFL hart- en vaatziekten
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HARTSTOCHT LEVERT 
4.000 EURO OP
Liefhebbers van klassieke muziek konden 
zondag 18 mei hun hart ophalen tijdens het 
Benefiet Huiskamer Concert Hartstocht, ge-
organiseerd door HFL hart- en vaatziekten. 

Ruim 85 bezoekers genoten van de prachtige 
muziek van pianist Peter Caelen, violist 
Hans van Kerckhoven en mezzosopraan 
Laura Engel. Het programma werd op zeer 
aangename wijze gepresenteerd door Gert 
Geluk. De muzikale middag leverde maar 
liefst 4.000 euro op. De opbrengst gaat naar 
reanimatieonderwijs op middelbare scholen. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 
Wij danken ook alle sponsoren die deze 
middag mogelijk maakten. Mede dankzij jullie 
werd het een fantastische middag.

MAASTRICHTSE HARTCHIRURG  
PRESENTEERT UNIEK SIMULATIEMODEL  
Tijdens een congres voor hartchirurgen heeft cardiothoracaal chirurg 
Peyman Sardari Nia van het Maastricht UMC+ een uniek simulatiemodel 
voor hartklepoperaties gepresenteerd. Daarmee kan voortaan een van de 
meest technische en lastigste ingrepen aan het hart worden getraind. Zondag 14 juni 2015 organiseert HFL 

hart- en vaatziekten weer een Benefiet 
Huiskamer Concert. U kunt zich hier nu  
al voor opgeven bij Cecile Giesen:  
c.giesen@hfl.nl. De entreeprijs is  
€ 29,50 en het concert zal ook dit jaar  
weer plaats vinden in Kasteel Rijckholt.

Het simulatiemodel heeft de vorm 
van een menselijke borstkas, 
waarin een kleine incisie aan de 
zijkant is gemaakt. Met behulp van 
chirurgische instrumenten kan de 
operateur verrichtingen aan de 
nagebootste hartklep doen. Zijn 
handelingen zijn op een scherm 
zichtbaar. 
De kunstmatige klep kan met 
behulp van een 3D-printer 
aangepast worden aan de vorm 
en de structuur van de hartklep 
van iedere individuele patiënt. Het 
materiaal dat daarvoor is ontwikkeld 
heeft vergelijkbare eigenschappen 

met echte hartklepstructuren om de 
simulatie zo realistisch mogelijk te 
maken. Het model geeft ook direct 
feedback, waardoor de chirurg beter 
voorbereid is op de daadwerkelijke 
ingreep. Op pagina 2 leest u meer 
over Peyman Sardari Nia. 

SPORTIEVE UITDAGING: DR.HEALTHY BELLY CHALLENGE  

Wij dagen u uit! Doe op 15 november mee aan de dr. Healthy Belly Challenge.  
Een sportieve en gezellige middag bij Social Sports Club MAC in Maastricht. Onder 
begeleiding trainen we onze buikspieren, werken we aan onze conditie en gaan we  
de strijd tegen de kilo’s aan. De opbrengst van de middag gaat naar de strijd tegen 
hart- en vaatziekten. Meer informatie binnenkort op www.hflhartenvaatziekten.nl.  
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Deze keer stellen we Peyman Sadari Nia (39) aan u voor. 
Sinds anderhalf jaar werkt hij bij het Maastricht UMC+ als 
cardiothoracaal chirurg. 

Ik hoor een Vlaamse tongval. Hoe zit dat?
“Oorspronkelijk kom ik uit Iran, maar ik ben opgegroeid 
in Nederland. Ik ben na mijn middelbare school 
geneeskunde gaan studeren in Antwerpen. Daar ben ik 
ook opgeleid tot algemeen chirurg en ook gepromoveerd. 
In het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein heb ik mij 
gespecialiseerd tot cardiothoracaal chirurg. Sinds een half 
jaar wonen mijn vrouw en ik in Lanaken en hoef ik niet 
meer op en neer te pendelen.”

Wat is uw specialiteit?
“Mijn focus ligt op innovaties en nieuwe technieken. De 
minimaal invasieve methoden, de endoscopische ingrepen, 
vind ik heel interessant. Samen met een enthousiast 
multidisciplinair team heb ik een simulatiemodel 
ontwikkeld om endoscopische ingrepen aan de mitraalklep 
te oefenen.”

U zegt: ons vak is geen beroep, maar ‘a way of life’?
“Wij zijn altijd beschikbaar voor onze patiënten. Zelfs als 
ik geen dienst heb, bel ik altijd ’s avonds om te kijken hoe 
het met de patiënt is die ik die dag heb geopereerd. De 
ontwikkelingen in mijn vakgebied volg ik op de voet. 

WIE IS...
PEYMAN SADARI NIA?

Ik ben lid van het bestuur van EACTS, de Europese vereniging 
van hartchirurgen. Mijn vrije tijd besteed ik ook aan educatie op 
internationaal niveau.”

Is er nog tijd voor hobbies?
“We reizen graag. Iran bijvoorbeeld is een prachtig groot land, 
met een enorm cultureel erfgoed. En het klinkt misschien 
saai, maar ik lees graag over het ontstaan van het heelal en 
metafysica. Heerlijk, die vraagstukken waar je eindeloos over 
kunt filosoferen.”

Wat moeten we nog van u weten?
“Binnen ons vakgebied zijn er geen foutmarges. Je doet 
vaak geweldige dingen, maar er zijn ook complicaties en 
verwikkelingen, waardoor je mensen niet kunt helpen. Het is 
vaak: óf leven óf dood. Dat gegeven houd je met beide benen op 
de grond. Ik vind dat heel fijn. Je moet nooit vergeten dat je toch 
mens bent en alles wat je doet, is beperkt door je eigen kunnen 
maar ook door je vakgebied.” 

NIEUWE POLI VOOR SPECIALE VORM 
VAN HARTFALEN  
Het Hart- en Vaatcentrum van het 
Maastricht UMC+ opent een poli voor 
mensen met een speciale vorm van 
hartfalen. Het gaat dan om hartfalen 
waarbij de hartspier zich niet goed 
genoeg ontspant en het hart zich 
minder vult met bloed. 

De helft van alle hartfalenpatiënten 
heeft met deze aandoening te maken. 
In Nederland gaat het om bijna 
80.000 mensen. Het betreft met name 
vrouwen, ouderen en patiënten die 
al een andere ziekte hebben zoals 
suikerziekte of hoge bloeddruk. De 
oorzaak van deze aandoening is 
onduidelijk, waardoor er nog steeds 
geen behandeling beschikbaar is. 
Cardioloog Vanessa van Empel: 
“Gelukkig is er wereldwijd steeds 
meer aandacht om voor deze ziekte 

een behandeling te vinden. Ook in 
Maastricht. Daarom hebben we deze 
nieuwe poli opgezet.” Bijzonder aan de 
poli is dat voortaan alle factoren die 
bij de ziekte betrokken zijn, in kaart 
zullen worden gebracht. 

Sleutel tot behandeling
En daar ligt wellicht ook de sleutel 
tot behandeling. Van Empel: “Omdat 
er nu nog geen behandeling is voor 
deze vorm van hartfalen, zijn we vaak 
geneigd om patiënten niet verder te 
onderzoeken. In de nieuwe poli draaien 
we het om. Zo zullen we niet alleen 
hartonderzoeken doen, maar ook 
andere aspecten, zoals de longfunctie, 
spierfunctie, bloeddruk en cholesterol, 
bestuderen. Deze manier van kijken 
naar hartfalen maakt de Maastrichtse 
poli uniek in Nederland.” 

DONEER
Wilt u  een steentje bijdragen 
aan de strijd tegen hart- en 
vaatziekten in Limburg?  

Steun dan HFL hart- en 
vaatziekten! Bijvoorbeeld 
door de opbrengst van een 
rommelmarkt, feest of 
verenigingsactiviteit te doneren 
aan HFL hart- en vaatziekten. 
Meer informatie: www.hfl 
hartenvaatziekten.nl.

Heeft u een winkel dan kunt 
u ook een collecte box bij de 
kassa plaatsen voor HFL hart- 
en vaatziekten. Meld u aan via 
c.giesen@hfl.nl. 
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Op 7 oktober openen we weer de 
deuren van het Hart en Vaat café! 
Neem partners, vrienden en familie 
mee om onder het genot van een 
hapje en een drankje lotgenoten te 
ontmoeten. 
Deze keer komt Luc Eurlings, 
cardioloog in het Maastricht UMC+, 
iets vertellen over het  AED project  

‘Hart voor Valkenburg’. Deze 
stichting heeft als doel een dekkend 
reanimatienetwerk te ontwikkelen 
en te onderhouden voor de gemeente 
Valkenburg.

Waar:   Grand Eetcafé De Vreede, Markt 62 in Maastricht.
Wanneer:   7 oktober, 19.30 uur, entree gratis

CARMENTA TRIAL:  
BETERE DIAGNOSE 
DANKZIJ SCAN? 
Bij pijn op de borst is - op dit moment 
- het standaard protocol op de Eerste 
Hart Hulp van het Maastricht UMC+: 
anamnese, lichamelijk onderzoek, 
hartfilm (ECG) en het bloed 
onderzoeken op de aanwezigheid van 
hartenzymen (troponine). Worden die 
hartenzymen in het bloed gevonden, 
dan is de conclusie dat de hartspier 
is beschadigd en dat er waarschijnlijk 
sprake is van een acuut infarct. 
De patiënt wordt in het ziekenhuis 
opgenomen en in de meeste gevallen 
vindt binnen 72 uur hartkatheterisatie 
plaats

Tot zover de huidige werkwijze
De resultaten van het onderzoek van 
arts-onderzoeker Martijn Smulders 
zouden wel eens kunnen leiden tot 
aanpassing van het protocol. Tijdens 
de katheterisatie blijkt namelijk bij 
10 tot 20% van de patiënten dat de 
kransslagader toch niet vernauwd is 
of dat de kransslagadervernauwing 
niet de oorzaak is van de klachten. 
Die groep patiënten, voorzichtig 
geschat enkele tientallen op jaarbasis 
in Maastricht, krijgt door de onjuiste 
diagnose een onnodige en bovendien 
verkeerde behandeling. Dat brengt 
risico’s met zich mee en kost 
bovendien tijd en geld. 

To scan or not to scan?
Smulders is naarstig op zoek naar 
de meest ideale oplossing voor het 
hierboven geschetste probleem. 
Al ruim drie jaar werkt hij aan de 
zogenaamde CARMENTA Trial. Over 
dik een jaar hoopt hij de conclusie 

te kunnen trekken: helpt bij deze 
specifieke groep patiënten een 
aanvullende CT- of MRI-scan om vroeg 
de juiste diagnose te stellen en zo 
de behandeling beter te sturen? “De 
patiënten in het onderzoek worden 
door middel van loting onderverdeeld 
in drie groepen: de eerste groep krijgt 
de huidige standaard klinische zorg, de 
tweede groep een CT-scan, de derde 
groep een MRI-scan. De scans kunnen 
verschillende ziektebeelden opsporen, 
op basis van de bevindingen zal de 
behandeling worden aangepast.”
 
Compleet verhaal
Elke patiënt die aan de CARMENTA 
Trial deelneemt, wordt door Smulders 
begeleid. In zijn coördinerende rol 
vinden we hem op de Eerste Hart 
Hulp, op de verpleegafdelingen en 
de vaatkamers, hij maakt zelf de 
benodigde CT- en MRI-scans en 
inventariseert alle bevindingen. Welke 
waardes worden gemeten? Welke 
overige symptomen zijn er? Details 
van de behandeling. Uiteindelijk moet 
het een compleet verhaal worden: 
allereerst duidelijkheid over de beste 
manier om een zo compleet mogelijke 
diagnose te stellen in het geval van 
pijn op de borst. Maar anno nu is 
kosteneffectiviteit een minstens zo 
doorslaggevende factor: ‘Wat kost het 
extra?’ en ‘Wat levert het extra op?’

Tipje van de sluier?
Aan voorspellingen waagt Martijn zich 
niet, het blijft bij de opmerking dat ‘we 
individueel heel interessante zaken te 
zien krijgen’. Een voorzichtig kijkje in 
de toekomst wil hij daarentegen wel 
geven: “Over pakweg vijf jaar zou het 
maken van een scan in deze situaties 
onderdeel kunnen zijn van het protocol 
en hebben we hiervoor een scanner op 
de Eerste Hart Hulp zodat we binnen 

een uur weten wat de diagnose is en 
welke behandeling het beste is.” 

AGENDA
• 19 september 2014  
Reanimatie-estafette Limburg, 
Venlo
• 27 september 2014  
Loop met je dokter, Kerkrade
• 7 oktober 2014  
Hart en Vaat café, Maastricht
• 15 november 2014 
Dr. Healthy belly Challenge, 
Maastricht
• 14 juni 2015   
Benefiet Huiskamer Concert, 
Rijckholt



HFL hart- en vaatziekten
t.a.v. Loop met je dokter
Antwoordnummer 1105
6200 VB Maastricht 

U  kunt deze antwoordkaart uitknippen en in een envelop - zonder postzegel - retourneren aan:

…EN U KUNT OOK NOG IN 
DE PRIJZEN VALLEN! 
Kunt u niet meewandelen, maar wilt u wel bijdragen 
aan de strijd tegen hart- en vaatziekten? Sponsor 
dan een deelnemer van Loop met je dokter door 
een lot te kopen. Elk lot kost vijf euro. Met de loten 
kunt u geweldige prijzen winnen, zoals een fiets, 
cadeaubonnen en VIP-kaarten voor de Amstel Gold 
Race!  De trekking is op 1 oktober. De winnaars 
worden gepubliceerd op www.loopmetjedokter.nl. 

Een paar uurtjes van uw tijd 
voor het goede doel 

We zijn nog op zoek naar loten-
verkopers voor Loop met je dokter! 
Meer info? Bel of mail Cecile Giesen 
van HFL hart- en vaatziekten:  
 043-4077364  of c.giesen@hfl.nl. 

Stichting Hartsvrienden RESCAR 
Gaspeldoorn 7, 6226 WZ  MAASTRICHT
T: + 31 (0)43 363 0919 E: info@rescar.nl I: www.rescar.nl 
Rekeningnummer: NL64 INGB 0001 9272 28

HFL hart- en vaatziekten 
Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht
T: + 31 (0)43 407 7363 E: info@hfl.nl I: www.hflhartenvaatziekten.nl  
Rekeningnummer: NL54INGB0657181420

Aan dit nummer werkten mee:
Harry Crijns, Vanessa van Empel, Babette Frank, Cecile Giesen, 
Jan Hoorntje,  Bas Kietselaer, Suzanne Knoben, Silvia van de Put,  
Marlies Steehouwer, Leontine de Vlieger.  

Opmaak:  Di-gitta-al
Druk:  MTB Grafisch

Colofon
Hartsvrienden is een gemeenschappelijke uitgave van 
Stichting Hartsvrienden RESCAR en HFL hart- en vaatziekten.  



De sjiekste wandeltocht,  
want u ontvangt vele extra’s:
	

❤	 Ontvangst met koffie en vlaai  
❤		Toegang fitheidsmarkt   
❤		5 gratis loten  
❤		Gezonde lunch  
❤		Groepsfoto  
❤	 Live muziek  
❤	 Goodiebag
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Artsen van het Maastricht UMC+, Atrium 
MC, Orbis en huisartsen nodigen u, uw 
familie en vrienden van harte uit om op 
zaterdag 27 september mee te doen aan 
Loop met je dokter. Start en finish zijn 
bij het prachtige Kasteel Erenstein in 
Kerkrade. 

U kunt kiezen uit een wandeltocht van 
vijf of tien kilometer. Het enige wat 
u hoeft te doen om mee te kunnen 
lopen, is u aanmelden bij een team 
van een van onze artsen. Dat kan 
via de antwoordkaart hieronder. 
Het inschrijfgeld bedraagt slechts 
25 euro en hiermee steunt u twee 
onderzoeksprojecten in de strijd tegen 
hart- en vaatziekten.  

U kunt ook met uw bedrijf meewandelen, 
net zoals Medtronic, Sevagram en ABN 
Amro.  Voor meer informatie bel 043-
4077364 of mail naar c.giesen@hfl.nl.  

■  Ja, ik wandel mee met Loop met je dokter op zaterdag 27 september a.s.  

■		 Ik wandel 5 kilometer                          ■  Ik wandel 10 kilometer 

EENMALIGE SEPA-MACHTIGING Incassant gegevens: HFL hart- en vaatziekten 

Incassant ID: NL98ZZZ410778930000 Het machtigingskenmerk wordt u schriftelijk of per mail toegezonden

■	  ik geef toestemming om eenmalig 25,- euro inschrijfgeld van mijn rekening  
af te schrijven (Kinderen tot en met 12 jaar wandelen gratis mee).

**) wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over Loop met je dokter en HFL hart- en vaatziekten

Wandelen voor de strijd tegen hart- en vaatziekten

DOE MEE AAN DE ‘SJIEKSTE’ WANDELTOCHT  
IN LIMBURG: LOOP MET JE DOKTER!

Kom op 27 september 
naar Kerkrade en beleef 
een onvergetelijke dag 

❤	 Prachtige locatie: 
 Kasteel Erenstein,   
 Kerkradersteenweg 4  
❤	 Registratie: 12.00 uur  
❤	 Start: 13.15 uur
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*) naam arts: 

meneer/mevrouw voorletters achternaam

straat en huisnummer 

postcode woonplaats 

geboortedatum telefoonnummer

e-mailadres** 

IBAN-nummer rekeninghouder 

naam handtekening

Deze unieke wandeltocht mag u niet missen!
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In deze rubriek beantwoorden  
artsen en onderzoekers  
uw vragen over hart- en  
vaatziekten. 

VRAAG 
WAT HOUDT EEN BEHANDELING MET EEN  
MITRACLIP IN?

ANTWOORD  
INTERVENTIE CARDIOLOOG JAN HOORNTJE, 
WERKZAAM IN HET MAASTRICHT UMC+ EN 
ATRIUM MC 

Een lekkage van de mitralisklep, een van de 
vier hartkleppen, is de meest voorkomende 
vorm van hartkleplekkage. Miljoenen mensen 
over de wereld lijden hieraan. Afhankelijk 
van de ernst van de lekkage en de sympto-
men wordt bepaald welke behandeling wordt 
uitgevoerd. Tot enkele jaren geleden waren er 
twee opties: een behandeling met medicijnen 
of een hartchirurgische ingreep. Tegenwoor-
dig is er ook een derde minder belastende 
behandeling: de mitralisklepreconstructie 
met behulp van een katheter en een Mitraclip. 
Voor deze ingreep komen alleen patiënten in 
aanmerking met een ernstige lekkage voor 
wie een operatie te riskant is. In het Maas-
tricht UMC+ wordt deze behandeling sinds dit 
jaar uitgevoerd. De ingreep vindt plaats op de 
hartkatheterisatie afdeling. Patiënten worden 
onder volledige narcose gebracht waarna via 
de lies met behulp van een kathether, een 
‘nietje’ (de Mitraclip) op de twee slippen (klep-
bladen) van de mitralisklep wordt geplaatst. 
Zo worden de slippen dichtgetrokken en kan 
de hartklep weer beter sluiten. De ingreep 
duurt ongeveer vier uur. Het voordeel van de 
behandeling met een Mitraclip is dat er geen 
grote operatiewond ontstaat. Ook is er geen 
hart-longmachine nodig, waardoor patienten 
sneller herstellen. 

HART
WIJZER“EEN VRIENDELIJK GEZICHT 

MAAKT VAAK AL HET VERSCHIL”
Voorzichtig rolt ze haar rollator het Hart- en Vaatcentrum van 
het Maastricht UMC+ binnen. Geen idee waar ze precies moet 
zijn voor een hartfilmpje… Een beetje nerveus kijkt ze om zich 
heen. Haar gezicht klaart op als een gastvrouw haar met een 
vriendelijke glimlach welkom heet.  

Die glimlach is van gastvrouw Miriam Rassin. Maar die glimlach 
had net zo goed van Tilly Smits, Henk Urlings, Peter Jennekens 
of één van de andere gastheren of gastvrouwen van de Unie 
Van Vrijwilligers kunnen zijn. Samen zorgen ze ervoor dat alle 
patiënten van het Hart- en Vaatcentrum – en dat zijn er dagelijks 
zo’n 180 – op een prettige manier ontvangen worden. Zo ook de 
vrouw die zojuist is binnengekomen. Miriam vraagt of ze een 
verwijsbrief bij zich heeft. Ja, die heeft ze. Miriam meldt haar aan 
in het systeem en geeft haar een volgnummer. Als blijkt dat de 
vrouw niet meer zo goed ziet, belooft Miriam haar een seintje te 
geven als ze aan de beurt is. Gerustgesteld gaat ze zitten.    

Vijfsterrenhotel
“Dat is eigenlijk onze belangrijkste taak; zorgen dat mensen 
zich hier op hun gemak voelen”, zegt Peter Jennekens. “Vooral 
oudere mensen komen meestal een beetje onzeker binnen. 
Waar moeten ze zich melden? Waar moeten ze wachten? Dan is 
het fijn als er meteen bij de ingang een gastheer of gastvrouw 
staat die hen welkom heet. Dat neemt al veel van de onzekerheid 
weg.” “Vanmorgen was er een vrouw die zei dat het hier wel een 
vijfsterrenhotel leek, zo gastvrij werd ze ontvangen”, lacht Henk 
Urlings. 

Bang om te verdwalen
“Omdat dit een academisch ziekenhuis is, ontvangen we ook 
regelmatig patiënten die hier nog nooit eerder geweest zijn en 
de weg niet weten”, vult Tilly Smits aan. “Als ze na het consult 
bijvoorbeeld door moeten naar het afsprakenbureau of naar 
anesthesie, dan leggen wij rustig uit wat de bedoeling is en waar 
ze precies heen moeten.” Uit één van de behandelkamers komt 
de vrouw met de rollator. Met een opgeluchte blik in haar ogen 
loopt ze richting uitgang. Als ze Miriam ziet, steekt ze haar duim 
lachend omhoog. Super gegaan allemaal!  

VAN LINKS NAAR RECHTS: DÉSIRÉE VISSER, MIRIAM RASSIN,  
TILLY SMITS, PETER JENNEKENS, HENK URLINGS


