VOORWOORD

Op 26 september is de
jaarlijkse Loop met je dokter
en ik zou het heel leuk vinden
u daar te kunnen begroeten
en samen met u een van de
tochten te wandelen. Ook
het Benefietconcert ‘Muziek
uit het Hart’ wil ik van harte
aanbevelen. De inzet van vele
topartiesten en St. Cecile
uit Eijsden is ons een geweldige steun in de rug bij ons
dagelijkse werk in de strijd tegen hart en vaatziekten.
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DINSDAG
13
OKTOBER

In Theater aan het Vrijthof in Maastricht organiseren we
op 13 oktober het bijzonder hartverwarmende en unieke
benefietconcert Muziek uit het hart.
Een muzikale topavond die
mogelijk wordt gemaakt
door tal van artiesten die
belangeloos voor u optreden,
zoals Gé Reinders, Frans
Pollux, Jack Vinders, Sef
Thissen, Hubert Delamboye,
Enrico Delamboye, Pascal
Pittie, Claudia Couwenbergh,
Christiaan Molenaars,
Brigitte Heitzer, Francis
en Band Marc Huynen.
De avond wordt muzikaal
ondersteund door de
Koninklijke Harmonie Sainte
Cécile uit Eijsden onder
leiding van Jan Cober. De
opbrengst van Muziek uit
het hart is bestemd voor
onderzoek naar het

Ons werk is teamwork aldus Nicole Lencer in deze
Hartsvrienden, niet alleen van zorgprofessionals
onderling maar ook met verpleging, technici, biologen,
natuurkundigen, wiskundigen, de medische industrie
en vele anderen. Als voorbeeld het verhaal van Jos
Maessen en Peyman Sardari Nia, beiden hartchirurgen,
over 3D beeldvorming vooraf aan een ingewikkelde hartof longoperatie waardoor opereren veel veiliger wordt.
Zonder de genoemde samenwerkingspartners was dat
nooit gelukt!
Tot ziens op 26 september of een van de andere
evenementen.
Harry Crijns
Namens RESCAR en HFL hart- en vaatziekten

voorkomen en behandelen
van plotse hartstilstand. Het
concert start om 20.00 uur in
de Papyruszaal.
Kaarten bestellen
Kaarten kosten € 33,- per
stuk. U kunt hiervoor terecht
bij het Theater aan het
Vrijthof. U kunt ook kiezen
voor een VIP-arrangement.
Dit bestaat uit een prachtige
zitplaats, een drankje
vooraf en in de pauze, een
drankje en hapje na afloop
en een meet en greet met de
artiesten. Een VIP-kaart
kost € 99,-, mail hiervoor
naar info@hfl.nl of bel
043-4077363.

MAASTRICHT UMC+ LEVERT COMPLEXE HART- EN VAATZORG OP ARUBA
Een Maastrichts hart- en vaatteam heeft drie maanden op Aruba patiënten geopereerd en behandeld.
Hierdoor hoefden tientallen patiënten niet naar Colombia voor complexe hart- en vaatzorg.
Hart- en vaatziekten zijn de primaire doodsoorzaak op
de Antillen. Het probleem is namelijk dat behandelingen
als een bypass of een hartklep-operatie niet ter plaatse
uitgevoerd kunnen worden. Patiënten worden daarom
overgevlogen naar Colombia.
Het Maastricht UMC+ maakte het in de vorm van een
pilot-studie mogelijk om patiënten op Aruba zelf te
behandelen.

Het hart- en vaatteam bestond onder andere uit
gespecialiseerde cardiologie verpleegkundigen,
cardiothoracaal chirurgen, anesthesiologen en intensive
care specialisten. Er werden 25 patiënten geopereerd en
32 dotterbehandelingen uitgevoerd. „De patiënttevre
denheid en de medische resultaten naderhand waren
uitmuntend”, zegt cardiothoracaal chirurg Krishna Khargi
van het Maastricht UMC+.
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WIE IS...
NICOLE LENCER?
Deze keer stellen we cardioloog Nicole Lencer aan u voor.
Zij is al jaren nauw betrokken bij het revalidatietraject voor
hartfalenpatiënten in Limburg. Ze werkt in CIRO Horn en in
het Maastricht UMC+. Daar is ze sinds dit jaar ook medisch
hoofd van het Hart en Vaat Centrum.
Wie is Nicole Lencer?
„Ik ben net 50 geworden, heb een man
en twee zonen. We wonen in Lemiers
bij Vaals. Een logische plek voor ons
om te wonen - vlakbij de Duitse grens
- want mijn man en ik zijn allebei
van Duitse afkomst. Onze kinderen
worden tweetalig opgevoed, net zoals
ik zelf. Mijn moeder was namelijk
Nederlands, mijn vader Duits.”
Hoe ben je bij cardiologie terecht
gekomen?
„Ik wilde eigenlijk altijd al arts worden.
Cardiologie is het geworden omdat het
een zorgaspect heeft, logica en een
praktische kant. Dat vind ik een goede
combinatie. Het enige andere beroep
dat voor mij in aanmerking kwam, was
goudsmid. Ik hou er van om creatief
bezig te zijn. Heb ook altijd gebreid,
gehaakt, genaaid. Sinds kort volg ik
met enkele vriendinnen workshops
edelsmeden. Ontzettend leuk om te
doen.”

Je focus ligt op hartfalen, waarom?
„Hartfalen is helemaal mijn ding.
Het is een chronische ziekte, die
effect heeft op je hele functioneren.
Dat betekent dat ik patiënten vaak
jarenlang op de poli heb, veel van hen
weet en zij op hun beurt ook van mij.
Sommigen kennen me zelfs nog uit
de tijd dat ik net hier werkte, zo’n 20
jaar geleden. Die betrokkenheid vind ik
belangrijk. De aanpak van hartfalen is
namelijk teamwork.”
Dat teamwork vertaalt zich ook in
samenwerking met CIRO. Hoe zit dat?
„Hartfalen vertoont veel
overeenkomsten met een chronische
longziekte als COPD. Vandaar
dat ik een aantal jaren geleden
samen met het expertisecentrum
voor chronisch orgaanfalen CIRO
een revalidatietraject heb opgezet
voor mensen met hartfalen.
Dat programma bestaat uit 40
dagbehandelingen. Voor iedereen op

VROUWEN MET HARTFALEN BLIJKEN
VAAK ONDERBEHANDELD
Vrouwen die lijden aan hartfalen
hebben meer profijt van een
pacemaker dan mannen, maar krijgen
deze minder vaak voorgeschreven.
Dat blijkt uit onderzoek van
Robbert Zusterzeel, die onlangs is
gepromoveerd aan de Universiteit
Maastricht. Zusterzeel pleit voor
afzonderlijke behandelrichtlijnen
voor mannen en vrouwen, zodat
vrouwen vaker in aanmerking komen
voor een pacemaker.
Het gaat om de cardiale
resynchronisatietherapie (CRT)pacemaker, die de hartkamers weer

synchroon laat samentrekken en de
pompfunctie van het hart verbetert. De
huidige richtlijnen voor implantatie van
CRT gelden voor mannen en vrouwen.
Beiden krijgen dezelfde behandeling,
terwijl de effectiviteit van CRT vooral
voor vrouwen doeltreffend blijkt te
zijn.
Uit het onderzoek van Zusterzeel blijkt
dat vrouwen minder klachten hebben
en minder vaak komen te overlijden.
Bij de beslissing tot het implanteren
van een CRT dient daarom ook het
geslacht van de patiënt in ogenschouw
genomen worden, stelt Zusterzeel.

2

maat gemaakt. Wat je ziet en hoort
van mensen die daaraan hebben
deelgenomen is dat revalidatie
echt effect heeft. De één kan weer
voetballen met zijn kleinzoon, de ander
lukt het nu om zelf de boodschappen
te doen. Hartfalenrevalidatie geneest
mensen niet, maar verhoogt duidelijk
wel de kwaliteit van leven.”
Wat is je doel als medisch hoofd van
het Hart en Vaat Centrum?
„Het Hart en Vaat Centrum is een
grote poli met veel patiënten en veel
verschillende gebruikers. Mijn doel is
om deze poli klaar te stomen voor de
toekomst, waarin het aantal patiënten
alleen maar verder zal toenemen.
Vooralsnog is de juiste patiënt op de
juiste dag op de juiste plek bij de juiste
dokter krijgen al een hele uitdaging.
Maar daar hou ik wel van!”

HERSENREVALIDATIE
VERBETERT KWALITEIT VAN LEVEN NA
HARTSTILSTAND
De kwaliteit van leven na een
hartstilstand kan aanzienlijk worden
verbeterd door tijdens het herstel
speciaal aandacht te hebben voor
gevolgen voor de hersenen. Dat blijkt
uit onderzoek van het Maastricht
UMC+ in samenwerking met Adelante
Zorggroep.
Door een hartstilstand wordt namelijk niet alleen het hart, maar ook het
brein beschadigd, waardoor problemen met het geheugen en het denkvermogen ontstaan. Door de inzet van
een gespecialiseerd verpleegkundige
kunnen mensen onder andere weer
eerder terug aan het werk. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs
gepubliceerd in het toonaangevende
International Journal of Cardiology.

HART
WIJZER

In deze rubriek beantwoorden
artsen en onderzoekers
uw vragen over hart- en
vaatziekten.
VRAAG
WAT IS EEN SYNCOPE?
ANTWOORD
CARDIOLOOG TRANG DINH

Een syncope is een moment van bewusteloosheid - oftewel wegraking - dat ontstaat wanneer
er te weinig bloed naar je hersenen stroomt. Dit
heeft meestal een bewusteloosheid van hooguit één minuut tot gevolg. Bij een syncope is er
sprake van spontaan, snel en volledig herstel.
De oorzaken van syncope zijn grofweg in drie
groepen onder te verdelen: a) onschuldig “flauwvallen” - zogenoemde reflexsyncope waarbij
tijdelijk lage bloeddruk en/of hartslag optreedt
tgv een inadequate reflex van het zenuwstelsel
- waarvoor uitleg en/of eenvoudige oefeningen
volstaan, b) ernstige hartproblematiek - zoals
hartritmestoornissen en hartspieraandoeningen
- waarvoor specialistische behandeling nodig is,
en c) orthostatische hypotensie - bloeddrukdaling na het opstaan.
Er zijn ook aandoeningen die wel een wegraking veroorzaken, maar geen syncope. Dat zijn
bijvoorbeeld epilepsie, herseninfarcten of TIA’s,
te lage bloedsuiker- of zuurstofspiegel. Het is
belangrijk om onderscheid te maken tussen een
wegraking en een syncope om iemand goed te
kunnen behandelen. Daarom wordt goed gekeken naar de omstandigheden waarin een wegraking is opgetreden, de medische voorgeschiedenis van de patiënt en naar de verschijnselen
en symptomen voorafgaand, tijdens en ná de
wegraking. Soms treedt geheugenverlies op wat
de diagnosevorming bemoeilijkt; de informatie
van omstanders is dan cruciaal in het opsporen
van de oorzaak.
In 2014 is in het Maastricht UMC+ een speciale
Syncope polikliniek opgericht waarbij cardiologen intensief samenwerken met neurologen en
vasculair geneeskundigen.

INNOVATIEF 3D-SYSTEEM VOOR
OPTIMALE VOORBEREIDING
OPERATIES
Langzaam roteert in 3D de romp van een hartpatiënt op een
beeldscherm. Haarscherp zijn het longweefsel en de bloedvaten
van de man te zien. Een driedimensionale simulatie, enthousiast
gedemonstreerd door cardiothoracaal chirurg Jos Maessen. Hij
en zijn collega Peyman Sardari Nia bereiden zich sinds kort met
behulp van 3D voor op hun operaties. „Dankzij deze nieuwe techniek
worden we tijdens ingrepen niet meer verrast,” aldus Maessen.
Het 3D-systeem dat ze gebruiken
heet het C-Station. Het werkt
als volgt: in het systeem worden
alle beschikbare scans van een
patiënt ingevoerd, het systeem
voegt deze scans samen tot
één driedimensionaal beeld
waarna de arts met behulp van
een kubus en een voetpedaal de
simulatie kan draaien en - met
3D bril - kan bekijken.
Virtueel ontleden
„Je kan zelf bepalen wat je
wilt zien. Dat doe je door het
lichaam van de patiënt als het
ware virtueel te ontleden. Laagje
voor laagje pel je er af - de huid,
de ribben, het longweefsel,
de bloedvaten - totdat je
alle informatie hebt die je
noodzakelijk is voor de operatie,”
legt Maessen uit. „Deze techniek
helpt ons onder meer om te
bepalen of iemand geschikt is
voor een minimaal invasieve
- en dus minder belastende operatie,” vult Sardari Nia aan.
Dit was vóór de 3D-techniek zijn

intrede deed, op basis van scans
als de CT of MRI best lastig in
te schatten. Deze scans geven
wel inzicht in iemand anatomie,
maar geen informatie over
diepte, inwendige afstanden en
verhoudingen. En dat is juist van
belang voor chirurgen.
Veiligere operaties
Maessen en Sardari Nia kwamen
dan ook regelmatig voor
verrassingen te staan tijdens
ingrepen, zoals bloedvaten of
zenuwen die in de weg lagen.
Tegenwoordig zijn hartlongoperaties minder ‚avontuurlijk’,
zegt Maessen. „Dat komt omdat
je precies weet wat je te wachten
staat in de operatiekamer.”
Hierdoor verloopt een operatie
vaak sneller, wat een minder
zware belasting betekent voor
de patiënt. „Daarmee sluit
3D-technologie ook naadloos
aan bij onze missie om hartlongoperaties veiliger voor patiënten
te maken,” concludeert Peyman
Sardari Nia.

Het C-Station is ontwikkeld door het Amsterdamse bedrijf PS Medtech B.V.
Sinds april 2014 staat een model op de afdeling cardiothoracale chirurgie,
waar het eerst experimenteel en nu klinisch ingezet wordt ter voorbereiding
op operaties. De innovatieve 3D-technologie wordt de komende tijd verder
uitgerold binnen het Maastricht UMC+. Het ziekenhuis gaat het systeem ook
inzetten voor de opleiding van geneeskundestudenten.
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WANDELT U OOK MEE?

„Het is een zeer ontspannen
dag: een heerlijke wandeling
in een prachtige omgeving,
samen met de vele artsen. Wij
verheugen ons op de zevende
editie Loop met je dokter!”
Janine en Paul Roovers

Artsen van het Maastricht UMC+, Zuyderland Medisch Centrum en
huisartsen nodigen u, uw familie en vrienden van harte uit om op
zaterdag 26 september mee te doen aan de 7e editie van het wandelfeest
Loop met je dokter. Start en finish zijn bij het prachtige Eyserhof in Eys
(gemeente Gulpen-Wittem).
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. Voor maar
€ 25,- per persoon wandelt u niet alleen mee, u steunt ook het onderzoek
naar hart- en vaatziekten, en krijgt vlaai, koffie en lunch
aangeboden. Als u wilt, kunt u ook een gratis cardioscan,
stoelmassage en nog veel meer hartverwarmende
zaken ondergaan. Dus, schrijf u in!
U kunt ook met uw bedrijf meewandelen, net zoals
Medtronic, Sevagram, Iclean, Fortimedx en ABN Amro.
Voor meer informatie bel 043-4077364 of mail naar
b.frank@hfl.nl.

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

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

„Perfect georganiseerd vanaf
het moment van binnenkomst,
de duidelijk uitgezette route
en de heerlijke verzorging op
de pauzeplek.”
Harry en Christien Gorissen

NIEUW PROJECT
LOOP MET JE DOKTER

ANTWOORDKAART!

De opbrengst van Loop met je dokter gaat naar drie projecten
op het gebied van hart-en vaatziekten. Twee daarvan kent u al:
reanimatieonderwijs en de Worm-studie naar de erfelijke factoren van hartstilstand. Nieuw is het onderzoek van Bas Kietselaer
naar aangeboren afwijkingen van de aortaklep, een van onze
hartkleppen. Bij ongeveer 1 op de 50 Nederlanders is de aortaklep
abnormaal en bestaat
uit twee klepbladen in
plaats van drie. Bijna
de helft van die patiënten krijgt daar tijdens
het leven problemen
mee. Tijdig behandelen
voorkomt ernstig ziek
worden, maar vaak is
op jonge leeftijd een
hartoperatie nodig.
Kietselaer: „Wij willen
patiënten met een dergelijke klep vroegtijdig
opsporen. Daarnaast
doen we onderzoek
naar betere behandeling van deze klepafwijking met medicijnen
om hartoperaties te
voorkomen.”

1ste
dinsdag van
de maand

BORRELEN VOOR
HET GOEDE DOEL
Wie op een ludieke manier wil bijdragen
aan de sponsorwandeltocht Loop met je
dokter kan op 6 oktober en 3 november
vanaf 18.00 uur gaan borrelen bij Tapperij
De Poshoorn in Maastricht. De opbrengst
van de maandelijkse 'Groene Borrel' gaat
dan naar de drie projecten die gekoppeld
zijn aan Loop met je dokter 2015. Tapperij
De Poshoorn ligt aan de Stationstraat 47
in Maastricht. Meer informatie en aanmelden: poshoorn@hetnet.nl.

o

Ja, ik wandel mee met Loop met je dokter op zaterdag 26 september a.s.

o

Ik wandel 5 kilometer

o

Ik wandel 10 kilometer

*) naam arts:
meneer/mevrouw

voorletters

achternaam

straat en huisnummer
postcode

woonplaats

geboortedatum

telefoonnummer

e-mailadres**
IBAN-nummer

rekeninghouder

naam

handtekening

o

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

EENMALIGE SEPA-MACHTIGING Incassant gegevens: HFL hart- en vaatziekten
Incassant ID: NL98ZZZ410778930000 Het machtigingskenmerk wordt u schriftelijk of per mail toegezonden

TERUGBLIK HARTSTOCHT
HUISKAMER CONCERT

TERUGBLIK
RESCAR CONGRES 2015
Ruim 200 mensen waren op 30 mei aanwezig op het
jaarlijkse RESCAR Congres. Voor het eerst vond
deze bijeenkomst plaats in het Van der Valk hotel in
Maastricht.
Na ontvangst met koffie en vlaai werden de deelnemers
door artsen en onderzoekers van het Maastricht UMC+
bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van hart- en vaatziekten. Wie vragen had, kon deze aansluitend stellen aan het artsenpanel.

In Kasteel Rijckholt in Gronsveld vond op 14 juni het
Huiskamer Concert plaats. Het was een fantastische
middag met prachtige klassieke muziek en een mooie
opbrengst van € 2.180,-. De muziek werd ten gehore
gebracht door pianist Peter Caelen, violist Hans van Kerckhoven en sopraan Claudia Couwenbergh. Wij danken alle
gasten en sponsoren hartelijk voor hun komst!

AGENDA
25 SEPTEMBER
26 SEPTEMBER
6 OKTOBER
6 OKTOBER
13 OKTOBER
3 NOVEMBER

REANIMATIE-ESTAFETTE
LOOP MET JE DOKTER
GROENE BORREL POSHOORN
HART EN VAAT CAFÉ
BENEFIETCONCERT MUZIEK UIT HET HART
GROENE BORREL POSHOORN

ONDERZOEK: DE ROL VAN ONTSTEKINGSREMMERS BIJ HARTFALEN
Jort Merken doet bij de hartfalen-onderzoeksgroep van prof. Stephane Heymans onderzoek naar verhoogde ontsteking
in het hart. Voorlopige resultaten laten zien dat specifieke ontstekingsremmers mogelijk een belangrijke rol bij de
behandeling ervan spelen.
Hartfalen, gepaard gaande met een
vergroot hart, wordt meestal veroorzaakt door een hartinfarct of problemen
met de hartkleppen. Echter, soms is de
oorzaak niet meteen te vinden. Dit komt
vooral bij jonge actieve volwassenen
voor.
Afweersysteem
In het Maastricht UMC+ kan via DNA
onderzoek en het afnemen van kleine
stukjes hartspierweefsel bij de meeste
patiënten wél een oorzaak gevonden
worden. Een voorbeeld hiervan is

een verhoogde ontsteking (gestoorde
afweerreactie) van het hart, al dan niet
uitgelokt door een virus. Jort Merken:
„De cellen van je afweersysteem vallen
dan je eigen hart aan. De pompfunctie
van het hart gaat hierdoor achteruit.
Kortademigheid of hartkloppingen zijn
het gevolg. De vraag is dan: hoe moeten
we dit soort hartfalen behandelen?”
Voorlopige resultaten
Merken probeert hierop het antwoord
te vinden. Voorlopige onderzoeksresultaten laten zien dat bij patiënten die

specifieke ontstekingsremmers kregen,
de pompfunctie van het hart beter is
dan bij patiënten die deze medicatie
niet kregen. Het gaat dan bijvoorbeeld
om ontstekingsremmers die gegeven
worden bij andere ziekten van het
afweersysteem, zoals reuma. Merken:
„Deze uitkomst moedigt ons aan om
verder onderzoek te starten. Het doel
is om definitief uitsluitsel te krijgen of,
en waarom deze ontstekingsremmende
medicatie helpt bij patiënten met een te
sterke inflammatie in het hart.”

Colofon
Hartsvrienden is een gemeenschappelijke uitgave van Stichting Hartsvrienden RESCAR
en HFL hart- en vaatziekten.
STICHTING HARTSVRIENDEN RESCAR
Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht
T: +31 (0)43 307 7363 E: info@rescar.nl,
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,
www.hflhartenvaatziekten.nl
Rekeningnummer: NL54INGB0657181420
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