VOORWOORD

In 2014 heeft de zorg voor patiënten met
hart- en vaatziekten in het Maastricht
UMC+ weer stappen voorwaarts gemaakt:
een nieuwe cardioloog voor patiënten
met aangeboren hartafwijkingen,
elektronische monitoring van hartfalen
en de start van de Marfan poli (meer
hierover in deze nieuwsbrief).
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LOOP MET JE DOKTER:
RUIM 60.000 EURO!

Een dit jaar gehouden enquête onder de Nederlandse bevolking laat zien dat
we onder andere werk moeten maken van hartziekten bij vrouwen, vroege
detectie van hart- en vaatziekte, hartfalen, boezemfibrilleren en beroerte.
Daar sluiten Hartsvrienden RESCAR en HFL hart- en vaatziekten, en alle
betrokken specialisten en onderzoekers graag bij aan.

Deelnemers, vrijwilligers, sponsoren
en artsen: hartelijk bedankt voor de
deelname dit jaar aan Loop met je
dokter. Geweldig om te zien hoeveel
mensen de strijd tegen hart- en
vaatziekten een warm hart toedragen.
Samen hebben we ruim 60.000 euro
opgehaald voor onderzoek naar plotse
hartstilstand en reanimatieonderwijs.
Hier zijn we enorm trots op! De 7e editie
van Loop met je dokter zal plaatsvinden
op zaterdag 26 september 2015 in
Gulpen-Wittem. Wij hopen van harte dat
u op deze dag weer aanwezig wilt zijn.
Graag tot dan!

Namens Hartsvrienden RESCAR en HFL hart- en vaatziekten wens ik u fijne
feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Een impressie van Loop met je dokter
op pag. 3.

Uw betrokkenheid bij dit alles vinden wij heel belangrijk. Door uw inbreng geeft
u sturing aan de ontwikkeling van de wetenschap. Voor uw steun het afgelopen
jaar zijn we dan ook zeer dankbaar.

Prof. dr. Harry Crijns

DONEERBOX

MIJNHARTFALENCOACH: PERSOONLIJKE
EN EFFICIËNTE ZELFZORG
Tijdens de Gezond & Vitaal Leven beurs in het MECC in Maastricht is een
nieuwe ‘slimme’ internetapplicatie gepresenteerd om mensen met chronisch
hartfalen beter te begeleiden: de MijnHartfalencoach. De app is ontwikkeld
door het Maastricht UMC+ in samenwerking met e-Health specialist Sananet
uit Sittard.
Het Hart en Vaat Centrum van het
Maastricht UMC+ telt ongeveer 2.000
patiënten met hartfalen; wekelijks
komen daar nieuwe patiënten bij.
Na ontslag biedt het ziekenhuis hen
standaard telebegeleiding aan. Dat
houdt in dat de patiënt door middel
van een elektronisch hulpmiddel
voortdurend zijn gezondheidsstatus
kan monitoren. Dat biedt voordelen,
zo blijkt uit wetenschappelijke studies.
Het aantal ziekenhuisopnames

neemt flink af en patiënten zelf
krijgen meer kennis over hartfalen,
wat leidt tot een betere kwaliteit van
leven. De onderzoeksresultaten laten
ook een lastenverlichting voor de
hartfalenverpleegkundigen zien.
De nieuw ontwikkelde MijnHartfalen
coach biedt extra voordelen ten
opzichte van andere e-Health
applicaties, aldus cardioloog Hans
Peter Brunner-La Rocca: “De
MijnHartfalencoach is namelijk
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Heeft u binnenkort een feest en
overweegt u om geen cadeaus maar
donaties voor een goed doel te
vragen? Een prachtig idee! Hiervoor
kunt u kosteloos de giftbox bestellen.
Wilt u een giftbox bestellen?
Dat kan door contact met HFL
hart- en vaatziekten op te nemen
via telefoonnummer 043 - 407 73 64
of via e-mail info@hfl.nl

‘slimmer’ en gebruiksvriendelijker.
Ook sluit hij beter aan op de individuele
behoefte en het persoonlijk profiel van
de patiënt.” De ontwikkeling van de
MijnHartfalencoach is mede mogelijk
door een subsidie in het kader van het
Europese INTERREG IVb-programma.

Meer over de MijnHartfalencoach?
Zie artikel over onderzoek naar
Euregionale hartfalenzorg op pag.4.
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WIE IS...
ROLAND VAN KIMMENADE?
Deze keer stellen we cardioloog Roland van Kimmenade (37)
aan u voor. Ruim een jaar geleden nam hij bij het Maastricht
UMC+ het spreekuur voor volwassenen met een aangeboren
hartafwijking over toen dr. Jan Stappers met pensioen ging.
Ook is hij betrokken bij de Marfanpoli.

Hoe bevalt de kennismaking met
Maastricht?
“O, maar ik ben niet nieuw hier
hoor. Van 2002 tot 2012 heb ik al in
Maastricht gewerkt. In het laatste
jaar van mijn opleiding keek ik
regelmatig mee bij de poli voor
volwassenen met een aangeboren
hartafwijking in het Radboud
Ziekenhuis in Nijmegen. Na twee
jaar fellowship in Utrecht ben ik in
Nijmegen begonnen, maar nu werk
ik ook weer een dag per week in
Maastricht.”
Vanwaar uw fascinatie voor
aangeboren hartafwijkingen?
“Het is een heel ander soort
cardiologie dan je gewend bent. Deze
patiënten hebben een duidelijke
mening over hun behandelplan, ze
zijn echt ervaringsdeskundigen. Je
gaat in principe een lange termijn

relatie met elkaar aan, samen
overleg je over de mogelijkheden en
de consequenties daarvan. Ook de
levensfase is interessant, zo krijg je
als cardioloog bijvoorbeeld ook met
zwangerschappen te maken.”
Is er veel behoefte aan een speciale
poli voor deze patiëntengroep?
“Absoluut. Ik nam ongeveer 350
patiënten over van dr. Stappers.
Jaarlijks stappen zo’n veertig
achttienjarigen vanuit de kinderpoli
over. Ik schat dat we nu al ruim 500
patiënten op het spreekuur hebben.
Met twee dagdelen per week redden
we het eigenlijk niet.”
U houdt wel van afwisseling?
“Ik vind het ontzettend leuk om
op meerdere plaatsen te werken
en overal de goede dingen mee te
nemen.

Ik woon met mijn vrouw en twee
dochters (4 en bijna 2) in Weert,
werk elke dinsdag in Maastricht op
de poli voor volwassenen met een
aangeboren hartafwijking en op de
Marfanpoli. De rest van de week
werk ik in het Radboud Ziekenhuis in
Nijmegen waar ik onder andere een
dag per week kinderspreekuur doe.”
Is er nog tijd voor hobby’s?
“Eh, nee. Op dit moment heb ik
eigenlijk geen actuele hobby’s meer.”
Even blijft het stil. “Ik mag graag een
Belgisch biertje drinken, ben een
liefhebber van Italiaans koken en
eten. En ik heb een grote liefde voor
de Oostkust van Amerika, speciaal
voor Boston. Daar hebben mijn vrouw
en ik een jaar lang gewoond en
gewerkt en het voelt er nog steeds
als thuiskomen.”

HET HART EN VAATCAFÉ
IS ER OOK IN 2015!
Al ruim twee jaar biedt het Hart en Vaatcafé mensen met hart- en
vaatziekten en hun naasten een plek om ervaringen met elkaar te delen.
De meest recente bijeenkomst was op 7 oktober. Thema was: Reanimeren
en AED, daar redden we levens mee. Speciale gasten waren cardioloog
Luc Eurlings en twee ambulancemedewerkers van de GGD, die een
interessante demonstratie gaven.

Ook in 2015 staan er weer vier bijeen
komsten op de agenda: op 13 januari is
cardioloog Bas Kietselaer te gast. Hij gaat
in op klachten over pijn op de borst en de
mogelijke oorzaken. Op 7 april is Roland
van Kimmenade (zie Wie is …) een van
de sprekers. Hij geeft meer uitleg over
aangeboren hartafwijkingen. Noteer ook
alvast de data van de Hart- en Vaatcafe’s
later in het jaar: 2 juni en 6 oktober.
Locatie: Grand Eetcafé De Vreede
op de Markt 62 te Maastricht.
U bent van harte welkom!
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27 SEPTEMBER 2014
LOOP MET JE DOKTER
De LMJD-beleving van…

Piet de Bruyckere, kaderhuisarts hart- en vaatziekten
Gezondheidscentrum Terwinselen
Piet de Bruyckere

„Op een prachtige zonnige zaterdag in september heb ik samen
met mijn team en meer dan 400 andere deelnemers aan Loop
met je dokter meegedaan. We verzamelden bij kasteel Erenstein
in Kerkrade. Na de leuke warming-up en het voorstellen van alle
teams, gingen we van start. De wandelroute in de mooie Anstelvallei
was voor alle deelnemers goed te doen. Onderweg heb ik een
aantal fijne gesprekken gevoerd met patiënten van onze praktijk.
Niet alleen over medische, maar vooral ook over gewone zaken.
De bevoorrading onderweg was, zoals altijd, ruim voldoende en op
meerdere plaatsen stond medische ondersteuning klaar voor het
geval iemand het moeilijk had. Ik vind het belangrijk om Loop met
je dokter te steunen omdat hart- en vaatziekten zo vaak voorkomen.
Ongeveer één op vijf patiënten bij de huisarts heeft of krijgt hier
mogelijk mee te maken. Ook wij - binnen onze huisartsenpraktijk
- worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Daarom zet ons
hele team zich ervoor in om de beste zorg voor deze patiënten te
garanderen. Daar hoort ook aandacht voor meer bewegen bij, één
van de pijlers van een goede leefstijl. Dat willen we graag promoten
door mee te doen aan Loop met je dokter. En zo ook onderzoek naar
plotse hartdood en reanimatieonderwijs te steunen.”
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HART
WIJZER

EUREGIONALE ZORG PATIËNTEN
MET HARTFALEN ONDER DE LOEP
Bij het Maastricht UMC+ is de zorg voor patiënten met hartfalen
geclusterd bij de hartfalenpoli in nauwe samenwerking met de
huisarts van de patiënt. Net over de grens hebben de Belgen en
de Duitsers de zorg voor deze patiëntengroep anders georganiseerd. Sema Bektas, arts onderzoeker cardiologie, inventariseerde de werkwijze in de drie landen.

In deze rubriek beantwoorden
artsen en onderzoekers
uw vragen over hart- en
vaatziekten.
VRAAG
WAT KUN JE ZIEN OP EEN HARTFILMPJE?
ANTWOORD
CARDIOLOOG MIGUEL LEMMERT

Zodra u voor de cardiologie in
het ziekenhuis komt, wordt er
een hartfilmpje (ofwel electrocardiogram, afgekort ECG)
gemaakt. Dit is een belangrijk hulpmiddel voor de cardioloog, omdat het
makkelijk te maken is en veel informatie geeft.
Het ECG is een registratie van de elektrische
activiteit van het hart. Een hartslag komt tot
stand doordat er een elektrisch stroompje over
het hart loopt. Overal waar het stroompje komt,
knijpt het hart samen. Dankzij elektrodenplakkers aan de buitenkant van het lichaam kunnen
deze stroompjes worden opgeschreven als een
ECG.
In het plaatje ziet u hoe een hartslag er op het
ECG uitziet. De pieken staan voor de elektrische
activatie. Alle pieken hebben namen (van P t/m
T) en elk segment zegt iets over een ander gedeelte van de hartactiviteit. Zo zegt het segment
tussen de P en de Q iets over de elektrische activatie van de hartboezems (aan de bovenkant van
het hart) en het segment tussen de Q, de R en de
S iets over de hartkamers (aan de onderkant van
het hart).
Zoals je elk willekeurig object het beste kunt
beoordelen door het van verschillende kanten
te bekijken, worden er voor het ECG 12 “afleidingen” gebruikt, die elk vanuit een andere kant
naar het hart kijken. Een standaard-ECG registreert de 12 afleidingen gedurende 10 seconden.
Veranderingen van het hart (zoals een te dikke
hartspier, ritmestoornissen en zuurstofgebrek)
leiden tot specifieke veranderingen van het ECG.
Met het ECG kan de cardioloog dus in een oogopslag een indruk krijgen van uw hart.

Cijfers + verhalen
Sema legt uit dat haar onderzoek
een ‘mixed method study’ is: ze
haalde informatie uit vragenlijsten én gesprekken met zowel
patiënten als zorgverleners
(de behandelende cardiologen,
hartfalenverpleegkundigen en
huisartsen) om de beleving van
beide kanten goed te kunnen
vergelijken. De eerste vraag aan
de blind geselecteerde patiënten - van zowel de Maastrichtse
hartfalenpoli als patiënten die
voornamelijk contact hadden met
hun huisarts - was: hoe is het
met uw hart allemaal begonnen?
Doordat de patiënten begonnen
te praten en bleven praten, al dan
niet aangevuld door een naaste, ontstond er een goed beeld
van wat er in het hoofd van een
patiënt met hartfalen om gaat.
Sema: “Wij zorgverleners denken wel dat we begrijpen wat zij
doormaken, maar er zijn heel veel
praktische zaken waar wij niet
bij stilstaan. Terwijl die voor de
patiënt wel degelijk knelpunten
kunnen zijn.”
Meteen in de praktijk brengen
De eerste bevindingen leidden
snel tot concrete actie. Zo werden
de adviezen en wensen van de
patiënten gebruikt om bijvoorbeeld de MijnHartfalencoach te
optimaliseren. Deze app (zie pag.
1) geeft informatie over voeding
en medicatie, maar herkent ook
alarmpunten en geeft dan het advies om contact op te nemen met
de huisarts of de cardioloog.

De patiënt logt van huis uit in
en beantwoordt vragen als ‘hoe
voelt u zich vandaag?’ en ‘bent u
kortademig?’ De analyse van de
gegevens van MijnHartfalencoach
levert een schat aan informatie
op die gebruikt kan worden bij de
toepassing van ‘personalized medicine’ waar cardioloog Hans-Peter Brunner-La Rocca een groot
voorstander van is: elke patiënt
krijgt de begeleiding, communicatie en uitleg die voor hem of haar
het beste werkt.
Wat opviel
Twee opvallende resultaten
presenteerde Sema al tijdens
de Gezond & Vitaal Leven Beurs
in het MECC in Maastricht: “De
zorgverleners zien de huisarts als
het eerste aanspreekpunt voor
mensen met hartfalen. Maar de
gemiddelde patiënt meldt zich het
liefst direct bij de cardioloog. Een
tweede opmerkelijke, en ook wel
teleurstellende, conclusie is dat
veel patiënten niet goed weten of willen weten – wat hartfalen
precies inhoudt. Ondanks het feit
dat de hartfalencardioloog en de
hartfalenverpleegkundige hen
toch regelmatig zien en spreken
op - notabene - de hartfalenpoli.”
Het Nederlandse deel van het
onderzoek is inmiddels afgerond
en geanalyseerd. Eind december
wordt het eerste artikel ter publicatie aangeboden.

INTERACT-in-HF Voluit: Improving kNowledge to
Efficaciously RAise level of Contemporary Treatment IN Heart
Failure. Het onderzoek, financieel mede mogelijk gemaakt door een
Interregsubsidie, heeft tot doel om van elkaar te leren en zo de zorg
aan deze groep patiënten te optimaliseren.
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MARFAN POLIKLINIEK IN MAASTRICHT UMC+
In navolging van de academische centra in Amsterdam, Nijmegen, Leiden en Groningen is er - sinds begin dit jaar ook in Maastricht een Marfan polikliniek. Speciaal bestemd voor patiënten waarvan bekend is dat ze de aandoening
Marfan syndroom (of een andere erfelijke bindweefselaandoening) hebben of zouden kunnen hebben.

Specialistische behandeling
Patiënten moeten optimaal ingesteld worden op bloeddrukverlagende medicijnen, die het optreden van deze
complicaties remmen. Indien desondanks complicaties
van hart en bloedvaten optreden, is medebehandeling
van een gespecialiseerde, van het team deel uitmakende, hart- en vaatchirurg noodzakelijk. Indien er problemen van de ogen (o.a. lensverschuiving of verhoogde
oogboldruk) en/of bewegingsapparaat (o.a. kromming
van de rug of bijvoorbeeld borstbeenafwijkingen) zijn,
is ook intensieve begeleiding door oogarts en orthopedisch chirurg noodzakelijk.
Het Marfan syndroom is een aangeboren en
erfelijke aandoening van het bindweefsel.
De belangrijkste symptomen treden op in hart,
bloedvaten, ogen en skelet. Het woord ‘syndroom’
geeft aan dat het gaat om een verzameling van
symptomen. Het Marfan syndroom komt overal ter
wereld voor, even vaak bij mannen als bij vrouwen.
In Nederland zijn er naar schatting circa 1.500
mensen met deze aandoening.

Ingrid Krapels en Bas Bekkers

In de Marfan polikliniek van het Maastricht UMC+
werken cardiologen, kindercardiologen, vaatchirurgen,
oogartsen, klinisch genetici, orthopedisch chirurgen,
kinderartsen en gynaecologen intensief samen. Spin in
het web is klinisch geneticus Ingrid Krapels vanwege de
noodzakelijke genetische diagnose. Ook na het stellen
van de genetische diagnose bij een individuele patiënt,
is er nog volop werk en kunnen familieleden verwezen
worden om zich te laten testen op de erfelijke aanleg.

Typische kenmerken van het Marfan syndroom
(niet elke patiënt heeft alle symptomen):
• lange slanke mensen
• met heel lange armen en benen
• lenig
• vaak een borstbeenafwijking
• de ooglens kan uit zijn kapsel verdwijnen
• risico op verwijde aorta
• veelal erfelijk, in 20% van de gevallen is de
aandoening bij een patiënt nieuw ontstaan

Complicaties hart en bloedvaten
Hoewel meerdere organen betrokken kunnen zijn bij
het Marfan syndroom, treden vaak problemen op van
hart en bloedvaten. Hiervan is verwijding (aneurysma) en/of plotse scheur van de aorta de ernstigste.
Cardiologen Bas Bekkers, Roland van Kimmenade en
kindercardioloog Stefan Frerich controleren patiënten
daarom minimaal jaarlijks, met voorafgaand beeldvormend onderzoek van het hart en de bloedvaten om deze
complicaties vroegtijdig op te sporen.

Meer weten? www.marfansyndroom.nl

HET MARFAN SYNDROOM EN KINDEREN KRIJGEN
onderzocht op de aan- of
afwezigheid van de ziekte.
Alleen embryo’s zonder de
erfelijke aanleg worden in
de baarmoeder geplaatst.
Op 28 maart 2015 geeft Ingrid Krapels in nauw overleg
met Christine de Die (klinisch geneticus en medisch
coördinator PGD Nederland en PGD Centrum Maastricht
UMC+), speciaal voor Marfan patiënten, een aantal
workshops over PGD. Houd hiervoor de website
www.marfansyndroom.nl in de gaten.

Kinderen van een patiënt met Marfan syndroom
hebben elk 50% risico om de aandoening te hebben.
Bovendien kan een zwangerschap een groot risico
vormen voor zowel de patiënt als voor het nog ongeboren
kind. Begeleiding door een gynaecoloog, in nauwe
samenwerking met de cardioloog voor, tijdens en na de
zwangerschap is essentieel. Wie zeker wil weten dat de
erfelijke aanleg voor Marfan niet wordt doorgegeven
aan de volgende generatie, kan PGD (preïmplantatie
genetische diagnostiek) overwegen. Cellen van via IVF
verkregen embryo’s worden in het laboratorium
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GESLAAGDE HARTFALEN INFORMATIEMIDDAG
Op 17 oktober vond in het MECC in Maastricht de hartfalen informatiemiddag plaats. Met ongeveer 200 bezoekers was het een geslaagde
bijeenkomst te noemen. De middag was georganiseerd door de
hartfalengroep van het Maastricht UMC+ en bedoeld voor patiënten
met hartfalen en hun mantelzorgers.
Uit recent Maastrichts onderzoek blijkt dat een groot deel van de
patiënten het moeilijk vindt om de ziekte hartfalen te beschrijven.
Ook de structuur van de hartfalenzorg is niet altijd duidelijk.
Doel van de middag was dan ook om over deze onderwerpen meer uitleg te geven. Dat gebeurde aan de hand van een
aantal lezingen. Ook werden de eerste resultaten van onderzoeken gepresenteerd. Wie na afloop vragen had, kon terecht
bij de aanwezige cardiologen, verpleegkundigen en onderzoekers.

DRIE MILJOEN VOOR ONDERZOEK NAAR INZET SCANS
BIJ HART- EN VAATZIEKTEN
Stichting De Weijerhorst doneert bijna drie miljoen euro aan het Maastricht UMC+ om diagnostisch onderzoek naar hart- en
vaatziekten te stimuleren. Het onderzoeksproject richt zich op de inzet van de nieuwste beeldvormingstechnieken om
diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten te optimaliseren.
Maastricht UMC+ beschikt over ‘stateof-the-art’ beeldvormingstechnieken,
waaronder MRI-, CT- en PET-scans.
Onlangs is de eerste geïntegreerde PETMRI scanner van Nederland daaraan
toegevoegd. Deze technieken maken het
mogelijk om op een patiëntvriendelijke
manier informatie te verkrijgen over het
menselijk lichaam.
Beroertes voorspellen
Het onderzoek is onderverdeeld in meerdere deelprojecten. Een daarvan zal zich
richten op tijdige opsporing van zogehe-

ten plaques. Deze plaques zijn ophopingen die in bloedvaten kunnen ontstaan
en uiteindelijk kunnen leiden tot een
beroerte. Met behulp van de nieuwe PETMRI scanner kunnen de onderzoekers de
ontwikkeling van gevaarlijke plaques in
kaart brengen en het risico op het ontwikkelen van een beroerte voorspellen.
Patiëntvriendelijkere methode
Een ander project richt zich op het terugdringen van invasieve diagnosemethodes
die door patiënten vaak als onplezierig
worden ervaren, zoals het inbrengen

van een hartkatheter. Daarvoor moet
een buisje via de lies worden ingebracht
om het hart en de omliggende kransslagaders te visualiseren. Deze techniek
wordt veelvuldig gebruikt bij mensen die
pijn op de borst ervaren. De Maastrichtse
wetenschappers gaan onderzoeken hoe
CT- en MRI-scans gebruikt kunnen worden om de hoeveelheid hartkatheterisaties terug te dringen. Alle projecten dragen er uiteindelijk aan bij om van iedere
individuele patiënt een risico-inschatting
voor hart-en vaatziekten te maken zonder
hem of haar onnodig te belasten.

AGENDA
13 JANUARI
28 MAART
7 APRIL
2 JUNI
14 JUNI
6 OKTOBER
25 SEPTEMBER
26 SEPTEMBER

HART- EN VAATCAFE, MAASTRICHT
PRESENTATIE PGD, WWW.MARFANSYNDROOM.NL
HART- EN VAATCAFE, MAASTRICHT
HART- EN VAATCAFE, MAASTRICHT
BENEFIET HUISKAMER CONCERT, RIJCKHOLT
HART- EN VAATCAFE, MAASTRICHT
REANIMATIE-ESTAFETTE, SITTARD
LOOP MET JE DOKTER, GULPEN-WITTEM

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken.
Meer weten? Bel of mail dan Cecile Giesen
van HFL hart- en vaatziekten:
043-4077364 of c.giesen@hfl.nl

Colofon
Hartsvrienden is een gemeenschappelijke uitgave van
Stichting Hartsvrienden RESCAR en HFL hart- en vaatziekten.
Stichting Hartsvrienden RESCAR
Gaspeldoorn 7, 6226 WZ MAASTRICHT
T: + 31 (0)43 363 0919 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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Teksten:
Piet de Bruyckere, Harry Crijns,
Cecile Giesen, Miguel Lemmert,
Silvia van de Put, Mireille Spanjers,
Leontine de Vlieger, Maastricht UMC+.
Opmaak: Di-gitta-al
Druk: MTB Grafisch

