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2015 ligt al weer een tijd achter 
ons. We lopen zelfs al een 
beetje warm voor de lente. 
Toch wil ik nog even stilstaan 
bij vorig jaar. Want wat heeft 
u ons geweldig gesteund! 
Dankzij uw deelname aan 
evenementen als Loop met je 
dokter, Muziek uit het hart, 
kleine en grote donaties hebben 

wij onze onderzoeksprojecten op het gebied van hart- en 
vaatziekten verder kunnen vormgeven. Steeds meer scholen 
nemen reanimatieonderwijs op in hun curriculum en 
meerdere families zijn gescreend op hun genetische aanleg 
voor plotse hartdood. Dankzij u hebben we ook enkele jonge 
wetenschappers een steun in de rug kunnen geven tijdens 
hun promotieonderzoek. Daar gaan we dit jaar uiteraard 
mee door. Uw steun gaat in 2016 - naast onderzoek naar 
plotse hartdood, aangeboren afwijkingen van de hartklep 
en reanimatieonderwijs - ook naar onderzoek om hartfalen 
bij vrouwen eerder op te sporen. Dit nieuwe project, geleid 
door cardioloog Vanessa van Empel, richt zich specifi ek op 
diastolisch hartfalen. Een vorm van hartfalen, waarbij het 
hart niet goed kan ontspannen. We noemen dit ook wel een 
‘stijf hart’. Om nog onverklaarbare reden lopen vrouwen een 
extra hoog risico om deze hartziekte te krijgen. Met nieuwe 
methodes hopen we deze vorm van hartfalen in een eerder 
stadium te kunnen herkennen, zodat de ziekte behandeld 
kan worden. Tijdens het komende RESCAR Congres op 4 juni 
praten we u graag bij over dit nieuwe project. Uiteraard bent 
u van harte welkom op deze jaarlijkse patiëntenbijeenkomst. 
De uitnodiging - met het programma - zit als bijlage bij deze 
nieuwsbrief. Ik zie u dan! 

Prof. dr. Harry Crijns
Namens Stichting Hartsvrienden RESCAR 
en HFL hart- en vaatziekten
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5 APRIL   HART EN VAAT CAFÉ, MAASTRICHT 
19 APRIL  KICK-OFF LOOP MET JE DOKTER, WITTEM 
22 MEI  HUISKAMERCONCERT, RIJCKHOLT
4 JUNI   RESCAR-CONGRES, MAASTRICHT 
7 JUNI  HART EN VAAT CAFÉ, MAASTRICHT 
23 SEPTEMBER   REANIMATIE-ESTAFETTE, LEUDAL 
24 SEPTEMBER   LOOP MET JE DOKTER, GULPEN-WITTEM
4 OKTOBER   HART EN VAAT CAFÉ, MAASTRICHT 

AGENDA 

STICHTING HARTSVRIENDEN RESCAR
Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht
T: + 31 (0)43 407 7363 E: info@rescar.nl, 
www.rescar.nl 
Rekeningnummer: NL64 INGB 0001 9272 28

Colofon

HFL HART- EN VAATZIEKTEN
Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht
T: + 31 (0)43 407 7363 E: info@hfl .nl, 
www.hfl hartenvaatziekten.nl 
Rekeningnummer: NL54INGB0657181420

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

REDACTIE & TEKSTEN
Sanne Voorzee, Babette Frank, Nancy Wijnen, 
Leontine de Vlieger, Maastricht UMC+.

OPMAAK: Di-gitta-al 
DRUK: Impreso

N
U

M
M

ER
 3

3
FE

B
R

U
AR

I 2
01

6

Voor uw agenda 
RESCAR Congres 

4 juni 2016

BENEFIETCONCERT MUZIEK UIT HET HART BRENGT 
THEATER IN VERVOERING 
Bezoekers van Theater aan het Vrijthof in Maastricht beleefden 
op 13 oktober vorig jaar een muzikale topavond tijdens het 
Benefi etconcert Muziek uit het Hart. 

Onder muzikale leiding van 
Jan Cober en gastdirigent 
Enrico Delamboye speelden 
de Koninklijke Harmonie 
Sainte Cécile en artiesten uit 
diverse genres de sterren 
van de hemel. Onder meer 

HFL hart- en vaatziekten ambassadeur Jack Vinders, Brigitte 
Heitzer, Gé Reinders, Frans Pollux en Sef Thissen maakten hun 
opwachting in het gevarieerde programma. 

Aan het einde van de avond overhandigden de artiesten een 
cheque aan cardiologen Ton Gorgels en Rachel ter Bekke. De 
totale opbrengst van ¤ 35.158,- is bestemd voor onderzoek 
naar hart- en vaatziekten bij het Maastricht UMC+ en 
reanimatieonderwijs.

“Het was een afwisselende, muzikale en warme avond 
met een fantastisch bedrag als eindresultaat.” Met 
trots kijkt Gert Geluk uit Maastricht terug op Muziek uit 
het hart. Hij is vrijwilliger van HFL hart- en vaatziekten 
en een van de organisatoren van Muziek uit het Hart. 
“Ik liep als liefhebber van muziek al langer rond met 
het idee om een groot concert voor een goed doel te 
organiseren, maar het viel pas echt op z’n plaats toen 
ik geraakt werd door Ton Gorgels’ enthousiasme over 
reanimatieonderwijs”. En dus ging hij in de zomer 
van 2014 eens praten met het Theater aan het Vrijthof 
en de eerste artiesten polsen. Uiteindelijk kostte het 
ruim een jaar om Muziek uit het Hart te organiseren. 
“Gelukkig hoefde ik het niet alleen te doen. We hadden 
een werkgroep waarin we de taken verdeelden.” Geluk 
kreeg ook veel hulp van de leden van zijn Rotaryclub 
uit Maastricht-Oost die veel kaarten voor het concert 
verkochten. Het resultaat mocht er zijn: een nagenoeg 
uitverkochte zaal en een prachtig line-up van artiesten. 
“En het mooiste van alles is dat je weet dat met het 
opgehaalde geld levens gered zullen worden!”

HARTCHIRURG BAS MOCHTAR MET PENSIOEN:

“ER BREEKT EEN NIEUW 
HOOFDSTUK VOOR ONS AAN”
Respect, vertrouwen en samenwerken. Daar draait het om bij 
hartchirurgie, althans volgens professor Bas Mochtar. Eind 
november nam hij afscheid na een carrière van bijna veertig 
jaar, waarvan hij de laatste vijftien in Maastricht werkte. Hij 
voerde een ontelbaar aantal complexe hartoperaties uit en 
stoomde als hoogleraar cardiothoracale chirurgie de volgende 
generatie hartchirurgen klaar. Daarnaast was hij jarenlang 
nauw betrokken bij RESCAR. We spraken hem vlak voor hij de 
deuren van het ziekenhuis defi nitief achter zich dicht trok.

De dozen staan klaar. U bent fl ink aan het opruimen…
“Ja, het is tijd om te gaan. Zeker nu mijn afscheidsrede achter 
de rug is. Eerlijk gezegd zit ik daar nog steeds van na te genie-
ten. Van de warme woorden die zijn gezegd en de mensen die er 
waren, zoals mijn vrouw en zonen. De afgelopen vijftien jaar zijn 
best heftig voor ons geweest, omdat we doordeweeks gescheiden 
van elkaar woonden. Ik alleen in Oost-Maarland, zij met z’n vieren 
in Laren. Mijn gezin kon niet naar het zuiden verhuizen door de 
ziekte van mijn oudste. Mijn vrouw stond er dus vaak alleen voor 
en ik heb veel van de jeugd van mijn kinderen gemist. Maar dat 
was de keuze die we destijds maakten, zodat ik in Maastricht kon 
blijven werken.”

Wat is uw bijdrage aan de hartchirurgie in Maastricht geweest?
“Ik denk dat de afdeling cardiothoracale chirurgie weer op de 
kaart staat, zowel binnen als buiten het Maastricht UMC+. We zijn 
onder meer toonaangevend wat betreft de chirurgische behan-
deling van atriumfi brilleren en minimaal invasieve mitraalklep-
chirurgie. Maar dat is zeker niet alleen mijn verdienste. Het is de 
prestatie van iedereen die hier werkt. Dat is in feite ook de kern 
waar het bij hartchirurgie om draait: samenwerken. Een hartope-
ratie kan namelijk alleen slagen als iedereen in de operatiekamer 
met elkaar samenwerkt, van hartchirurg tot operatie-assistent. 
Je moet elkaar blindelings kunnen vertrouwen. Daarnaast moet 
je ook buiten de OK goed kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld met 
cardiologen, vaatchirurgen, verpleegkundigen.”

En met patiënten? 
“Jazeker, daar maak je ook afspraken mee. Maar dat lukt alleen 
als een patiënt je vertrouwt. Dat vertrouwen win je als je de ander 
met respect behandelt, compassie en empathie uitstraalt. Ik hoop 

dat ik mijn patiënten altijd zo heb benaderd en dat ik deze 
‘wijsheid’ ook aan de volgende generatie artsen heb over-
gedragen. Net als het begrip ‘focus’. Want in de OK gaat het 
niet meer om de ruzie die je net hebt gehad met je vrouw of 
collega. Het draait enkel en alleen nog om de patiënt.”

Gaat u het werk missen? 
“Ik ga het contact met patiënten, collega’s en vrienden hier 
missen. Maar verder, nee. Het is goed geweest. In de vrije 
tijd die ik nu krijg, ga ik me wijden aan de medische geschie-
denis van Nederlands-Indië. Daarnaast wil ik meer gaan 
golfen en mijn lichaam ‘in shape’ houden. Dat is belangrijk, 
want ook ik ben hartpatiënt. Ik heb vorig jaar een ablatie 
gehad in verband met boezemfi brilleren. Maar bovenal wil 
ik samen met mijn vrouw gaan genieten van het leven. Er 
breekt voor ons een nieuw hoofdstuk aan.”

NIEUWS! 
Robot
Het Maastricht UMC+ maakt als enige ziekenhuis in de 
Benelux sinds kort gebruik van een speciale robot voor 
het uitvoeren van hartkatheterisaties. Met deze medische 
innovatie kost het de cardioloog aanzienlijk minder moeite 
om mensen met een (complexe) hartritmestoornis te 
behandelen. De tijd voor het uitvoeren van de ingreep wordt 
bijna gehalveerd en op lange termijn treden bij patiënten 
minder complicaties op.

Foutje
Vijftien families uit met name de regio Eindhoven hebben 
een zeer zeldzame genetische afwijking die ernstige 
hartproblemen kan veroorzaken. Dat blijkt uit onderzoek 
van het Maastricht UMC+. Het foute gen is afkomstig van 
een Spaanse soldaat die tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
vocht in Nederland. Zijn nazaten hebben een genmutatie 
die bij driekwart van de dragers tot een verdikking van de 
hartspier leidt. Als er ook sprake is van hoge bloeddruk, 
neemt het risico op hartproblemen toe tot 90 procent.

BENEFIET HUISKAMER 
CONCERT 2016 
Op zondag 22 mei organiseren we weer het Benefi et 
Huiskamer Concert, een prachtige middag voor liefhebbers 
van klassieke muziek. Net als voorgaande jaren zijn we te 
gast bij Kasteel Rijckholt. 

Het programma van het Huiskamerconcert is nog niet bekend. 
We laten u snel meer weten via de digitale nieuwsbrief en de 
website van HFL hart- en vaatziekten. Daarop komt ook te 
staan waar u zich voor dit bijzondere concert kunt aanmelden. 
Het aantal plaatsen is echter beperkt. Dus ben er op tijd bij!
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Roberto Lorusso is cardiothoracaal chirurg. Hij is enkele maanden geleden 
verhuisd van Noord-Italië naar Zuid-Limburg om in het Maastricht UMC+ aan 
de slag te gaan. Twee van zijn drie studerende kinderen zijn meegekomen. 
En zijn kat. Die moest ook mee. Zonder zijn familie is hij nergens, wil hij graag 
benadrukken.

Van Italië naar Nederland, dat is een 
hele stap...
“Ja, dat klopt wel. Ik kom uit een stad 
in Noord-Italië die qua uitstraling op 
Maastricht lijkt, maar waar industrie 
de boventoon voert. In Italië is minder 
ruimte voor nieuwe projecten in de 
gezondheidszorg dan in Maastricht. 
De kennis en expertise op het gebied 
van hart- en longziekten is hier ook 
vele malen groter. In dat opzicht was 
verhuizen een makkelijke keuze voor 
mij. Bovendien krijg ik hier de kans 
om een ‘kenniscentrum’ rond ECLS 
(extra corporeal life support - red) op 
te zetten.”

Dat klinkt ambitieus...
Roberto Lorusso moet lachen:
“Dat is zeker ambitieus, maar we doen 
het voor de patiënten. Weet je wat het 
is; hier in Maastricht kan ik met een 
team van gedreven collega’s onder 
meer onderzoek doen naar en werken 
met ECLS. Dat is - eenvoudig gezegd 
- een draagbaar apparaat dat hart- en 
longfuncties volledig kan overnemen bij 
mensen met direct levensbedreigende 
hart- en/of longproblemen. Niet alleen 
voor een paar uur, maar zelfs voor een 
maand. Dat het - dankzij zo’n apparaat 
- mogelijk is om voor patiënten rust te 
creëren zodat het lichaam zichzelf kan 

proberen te herstellen, is fantastisch. 
We kunnen vechten tegen het fatale!” 

Net begonnen, bevalt het?
“Ik ben offi cieel op 12 oktober vorig jaar 
begonnen, maar ik ken de mensen hier 
al heel erg lang. Vijfentwintig jaar gele-
den ben ik hier een jaar komen werken 
op het researchlab. Dat beviel zo goed, 
dat de samenwerking bleef toen ik te-
rugging naar Italië. Nu ben ik bezig met 
het organiseren van een jaarlijks Euro-
pees congres op het gebied van long-en 
hartfalen. Dit wordt in 2017 in Maastricht 
gehouden. Zo kwam ik weer hier terecht. 
En dat bevalt goed, heel erg goed.” 

WIE IS...
ROBERTO LORUSSO? 

De zon scheen, het was gezellig en de opbrengst was fantastisch. 
De zevende editie van Loop met je dokter op 26 september vorig jaar 
was één groot wandelfeest! 

Mooi om te zien hoeveel mensen de strijd tegen hart- en vaatziekten een 
warm hart toedroegen. Maar liefst 540 deelnemers en 16 artsen versche-
nen aan de start om vervolgens een mooie wandeling van 5 of 10 kilometer 
te maken in Eys en omgeving. 

Samen hebben we uiteindelijk maar liefst ¤ 43.441,- opgehaald,  voor 
onderzoek naar plotse hartstilstand, aangeboren afwijkingen van de hart-
klep en reanimatieonderwijs. Hier zijn we enorm trots op! Graag willen 
wij iedereen dan ook nogmaals bedanken voor deelname aan  Loop met je 
dokter. 

De achtste 
editie!
Noteer alvast de datum van de 
achtste editie van Loop met je 
dokter: zaterdag 24 september 
2016. Ook volgend jaar zijn 
we - op een andere locatie en 
met nieuwe routes - te gast in 
Gulpen-Wittem. De kick-off 
bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 19 april 2016; plaats 
van handeling is wederom 
Klooster Wittem.

Gedilateerde cardiomyopathie is een hartziekte die een 
plotselinge verslapping van de hartspier veroorzaakt. Naast 
verminderde pompkracht kunnen een ‘lekkende’ hartklep, 
ritmestoornissen en plotse hartdood het gevolg zijn. Het 
treft vooral jonge - ogenschijnlijk gezonde - mensen, en is 
een van de voornaamste oorzaken voor harttransplantatie 
bij volwassenen tussen de 30 en 50 jaar. Andere opties om 
beter te worden, zijn er vaak niet. 

Oorzaken
Samen met collega-wetenschappers op het gebied van 
genetica, immunologie, medische microbiologie en patholo-
gie doet Hazebroek al een aantal jaren onderzoek naar deze 
vrij zeldzame vorm van hartfalen. Ze analyseerden hart-
biopten, hartfi lmpjes, genetisch materiaal en tal van andere 
diagnostische testen van 350 patiënten van het Maastricht 
UMC+. Daaruit blijkt dat bij gedilateerde cardiomyopathie 
erfelijke aanleg een rol speelt, maar dat voor het daadwer-
kelijk krijgen van de ziekte meer nodig is. Hazebroek: “Het 
gaat pas echt fout als er sprake is van een externe trigger 
zoals alcohol, chemotherapie, een ontsteking of zoiets sim-
pels als een verkoudheidsvirus.” 

Vervolgstudies
Door deze bevindingen kunnen Hazebroek en zijn collega’s 
nu in 75 procent van de gevallen vaststellen wat de oorzaak 
is. Dit biedt aanknopingspunten voor de behandeling van de 
ziekte. Die is momenteel gericht op het tijdig bestrijden van 
de trigger, zodat de ziekte zich niet verder ontwikkelt. Om 
hier meer inzicht in te krijgen is het team enkele vervolg-
studies gestart. Eén ervan is gericht op het toedienen van 
anti-virale medicatie, een ander op het remmen van ontste-
kingen. De eerste resultaten van deze studies zijn hoopge-
vend.

Behandeling-op-maat
Zo werken Hazebroek en zijn collega’s steeds verder toe 
naar een behandeling-op-maat van gedilateerde cardio-
myopathie. Het uiteindelijke doel is voorkomen dat mensen 
de hartziekte ontwikkelen. Hier is echter nog veel onder-
zoek voor nodig, bijvoorbeeld naar de genetische compo-
nent van het verhaal. Oftewel welke rol speelt erfelijkheid 
bij het ontstaan van de ziekte. Het team wil daarom uit 
huidbiopten hartspiercellen gaan kweken, die vervolgens 
in het laboratorium worden blootgesteld aan virussen en 
ontstekingen. Door dit te doen hopen ze te ontdekken 
wat er op celniveau gebeurt bij genetisch belaste personen. 
En zo leggen de onderzoekers steeds meer stukjes van 
de puzzel die gedilateerde cardiomyopathie heet. 

De laatste editie van dit jaar krijgt een feestelijk tintje, want dan bestaat 
het Hart en Vaat Café vijf jaar! We vieren dat met speciale gast 
cardioloog Harry Crijns en hebben enkele verrassingen voor u in petto. 
Dus, zet 4 oktober alvast in uw agenda! Uiteraard bent u ook op de 
andere contactavonden van HARTE welkom. 

UW STEUN IS WELKOM! 
Wilt u - net als De Poshoorn - Limburgs onderzoek naar hart- en 
vaatziekten steunen? Dat kan! Vraag een giftbox aan of schenk 
eenmalig of regulier. U kunt zelfs 5 euro online doneren. Elke gift, 
klein of groot, is welkom. Wij helpen u graag als u een idee heeft 
voor een actie of wat wilt weten over schenken.

HFL hart- en vaatziekten kan ook altijd vrijwilligers gebruiken. U kunt 
bijvoorbeeld helpen met praktische zaken zoals het op- en afbouwen van 
een evenementenlocatie of bezoekers informeren. Al helpt u maar één keer 
per jaar, dan zijn wij daar enorm blij mee! 

Voor meer informatie kunt u terecht bij HFL hart- en vaatziekten: 
bel 043-407 73 64 of kijk op www.hfl hartenvaatziekten.nl. 

Tapperij De Poshoorn in Maastricht heeft 
¤ 1.441,- geschonken aan Loop met je 
dokter. Het bedrag is bijeen gebracht 
door deelnemers aan de maandelijkse 
Groene Borrel. Drie keer werd een deel 
van de opbrengst van deze proefavond 
opzij gezet voor Loop met je dokter. 
Waarvoor hartelijk dank!

Het Hart en Vaat Café organiseert dit jaar nog drie contactavonden, 
en wel op:  5 april - 7 juni - 4 oktober. 

Locatie: café De Vreede, 
Markt 62 in Maastricht
Aanvang: 19.30 uur

GEDILATEERDE CARDIOMYOPATHIE: EEN COMPLEXE PUZZEL 

OORZAKEN ERNSTIGE HARTZIEKTE VERDER ONTRAFELD
“We leggen steeds meer stukjes van de puzzel, maar we zijn er nog niet.” Aan het woord: arts-onderzoeker Mark Hazebroek 
(29). In 2015 won hij de Young Investigator Award van de European Society of Cardiology en haalde hij en zijn collega’s het 
nieuws met een publicatie over de oorzaken van gedilateerde cardiomyopathie, een vaak onverklaarbare vorm van hartfalen.

Mini
Het Maastricht UMC+ is het eerste ziekenhuis in 
Limburg dat ‘s werelds kleinste pacemaker heeft 
ingebracht bij een patiënt. Deze mini-pacemaker is 
niet groter dan een fl inke vitaminepil en is zo’n 90 
procent kleiner dan de standaard pacemaker. 

Het apparaatje, dat ontwikkeld is door Medtronic, 
wordt door een beperkt aantal ziekenhuizen in 
Nederland gebruikt. Het kan uitkomst bieden bij 
patiënten met een te trage hartslag of boezem-
fi brilleren. Bij dit soort aandoeningen wordt een 
pacemaker ingebracht om het ritme van het hart te 
herstellen met elektrische impulsen. 

Een standaard pacemaker wordt via een chirur-
gische ingreep ingebracht en  functioneert met 
behulp van draden die tot in het hart geplaatst 
worden. De mini-variant is draadloos en kan via de 
lies worden ingebracht. Dit leidt naar verwachting 
tot minder complicaties. 

NIEUWS! 


