
Hartsvrienden
VOOR DE GENERATIES VAN NU EN MORGEN
Nieuwsbrief van Stichting Hartsvrienden RESCAR en HFL hart- en vaatziekten
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De hulp van ervaringsdeskundigen, zoals 
u, bij het bepalen van de richting van de 
cardiovasculaire zorg en wetenschappe-
lijk onderzoek is enorm belangrijk. Wij, 
professionals, realiseren ons dat steeds 
meer. We beseffen dat uw wensen en 
ideeën de zorg en het onderzoek alleen 
maar beter kunnen maken en nieuwe 
ontwikkelingen kunnen versnellen. We 

zijn dan ook zeer verheugd dat we zaterdag 30 mei op ons jaarlijkse RES-
CAR-Congres Margo Weerts, directeur van de Hart en Vaat Groep, te gast 
hebben. Zij zal dieper ingaan op het patiëntenbelang. 

Het congres vindt deze keer op een andere locatie plaats: het Van der Valk 
Hotel Maastricht. De uitnodiging zit als bijlage bij deze Hartsvrienden. De on-
derwerpen die aan bod komen zijn wederom fascinerend: van beter voorspellen 
van boezemfibrilleren en de ernst van een hartinfarct tot het belangwekkende 
onderzoek naar oorzaken van erfelijke plotse hartdood.  
Dus kom ook op 30 mei. De koffie met vlaai staat klaar!

Prof. dr. Harry Crijns
Namens Stichting Hartsvrienden RESCAR en HFL hart- en vaatziekten
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PRESTIGIEUZE BEURS  
VOOR DE WINDT 
Hoogleraar Moleculaire Cardiologie Leon de 
Windt van het Maastricht UMC+ heeft een 
prestigieuze Vici-subsidie ontvangen van 
anderhalf miljoen euro. 

Met het geld kan hij in de komende vijf 
jaar, met zijn eigen onderzoeksgroep, 
vervolgstudies op poten zetten op het gebied 
van cardiologie. Eerder dit jaar ontving De 
Windt ook al een Europese innovatiebeurs. 
Hij doet onderzoek naar de oorzaak van 
hartfalen op DNA-niveau. Zijn ontdekking van 
het ‚hartfalen-gen’ twee jaar geleden trok 
wereldwijd de aandacht. 

BENEFIET HUISKAMER  
CONCERT 2015 

Na het succes van vorig jaar organiseren 
we op zondag 14 juni opnieuw het 
Benefiet Huiskamer Concert! 

In de sfeervolle ambiance van Kasteel 
Rijckholt nemen pianist Peter Caelen 
en zijn collega’s u mee in de wereld van 
de klassieke muziek. Het concert wordt 
mede mogelijk gemaakt door Virenze. 
Kaarten kosten € 29,50 per persoon. U 
steunt hiermee direct een goed doel. 
De opbrengst is namelijk bestemd voor 
Reanimatieonderwijs op Limburgse 
scholen. Het aantal plaatsen is beperkt, 
dus meld u nu aan! Dat kan door een mail 
te sturen naar c.giesen@hfl.nl.

POLI VOOR MITRAALKLEP PATIËNTEN  
Patiënten die mogelijk een behandeling nodig hebben aan de mitraalklep 
- oftewel mitralisklep - kunnen sinds begin maart terecht op een speciale 
poli in het Maastricht UMC+. De poli vloeit voort uit de steeds intensievere 
samenwerking tussen cardiochirurgie en cardiologie in het nieuwe 
mitraalklep-hartteam.

De mitraalklep is een van de vier 
kleppen in het hart. Deze klep kan 
lekken of vernauwen. Een ingreep 
is vaak zeer complex, en vergt veel 
kennis en ervaring. Door patiënten 
voortaan op één in plaats van meerde-
re poli’s te zien, kunnen de specialis-
ten op het gebied van de mitraalklep 

betere afwegingen maken op basis 
van gelijke onderzoeken. Dit komt de 
behandeling van patiënten met deze 
aandoening ten goede. 

Meer over het mitraalklep-hartteam 
leest u op pagina 2.

RTV Maastricht gaat reclamespotjes 
uitzenden waarin aandacht gevraagd wordt 
voor activiteiten van RESCAR en HFL hart-  
en vaatziekten. In de periode van april tot en 
met december komen onder meer het 

RESCAR-Congres, het Benefiet Huiskamer 
Concert en Loop met je dokter voorbij. 
De lokale zender is ook te zien buiten 
Maastricht: via Ziggo kanaal 40.
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Deze keer stellen we Ludo Opsteyn aan u voor. Hij werkt 
als physician assistant op D4, de kort verblijf afdeling 
cardiologie van het Maastricht UMC+. Hier liggen patiënten 
die gepland een hartkatheterisatie, dotterbehandeling, 
pacemaker, ICD of elektrofysiologisch onderzoek krijgen.

Wie is Ludo in een notendop?
„Ik ben een trotse vader van 
twee dochters van 21 en 18 jaar. 
Gescheiden, 52 jaar. Geboren en 
getogen in België, maar al jaren 
woonachtig op Sint Pieter in 
Maastricht. Mijn passie is Indonesië. 
Elk jaar piep ik er een tijdje tussen uit 
om daar naar toe te gaan. Ik kom er al 
27 jaar. Mijn vriend Chris komt er ook 
vandaan, Sulawesi om precies te zijn.”

Wat houdt je werk als physician 
assistant in?
„Ik ben geen arts, maar ook geen 
verpleegkundige. Een physician 
assistant is iemand die zelfstandig 
taken van een arts overneemt. Ik 
kijk bijvoorbeeld of patiënten goed 
zijn voorbereid op hun ingreep, stel 

diagnoses, doe lichamelijk onderzoek, 
observeer na een operatie en regel 
wat er moet gebeuren na ontslag. Ik 
doe dus hetzelfde als een zaalarts, 
alleen heb ik geen universitaire 
medische opleiding gevolgd.” 

Welke achtergrond heb je dan?
„Ik heb jarenlang gewerkt als 
verpleegkundige op de afdelingen 
hartchirurgie en cardiologie, en 
als gipsmeester. In 2003 kreeg 
ik de kans om de HBO-master 
opleiding physician assistant te gaan 
volgen. Dat bood me niet alleen 
carrièreperspectief, maar ook de 
mogelijkheid om me te verdiepen in 
zaken als anatomie en ziekteleer. Het 
medische fascineert me al sinds mijn 
verpleegopleiding.”

Was je dan niet liever arts geworden?
„Dat had gekund. Maar ja, vroeger was 
ik nogal een vrijbuiter. Ik reisde liever 
dan dat ik arts werd. Dit is ook een 
mooi vak.”

Wat boeit je het meest in jouw werk?
„Het contact met patiënten. Uiteraard 
had ik dat ook als verpleegkundige, 
maar nu is het boeiender. Dat komt 
omdat ik de medische achtergrond van 
patiënten beter begrijp. Dat maakt me 
ook bewuster van vragen die mensen 
hebben. Het is natuurlijk best heftig 
als je een ingreep aan je hart krijgt. 
Door patiënten rustig uitleg te geven 
over wat er gaat gebeuren, kun je veel 
spanning wegnemen. Dat is wellicht 
wel een van mijn belangrijkste taken.”

WIE IS...
LUDO OPSTEYN?

MITRAALKLEP-HARTTEAM: 
BETERE ZORG DOOR GEBUNDELDE EXPERTISE
Een dedicated oftewel toegewijd team op het gebied van mitraalklepbehandelingen. Zo omschrijven cardiothoracaal chirurg 
Peyman Sardari Nia en interventiecardioloog Jindra Vainer het mitraalklep-hartteam waar ze beiden deel van uitmaken.  
Een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen cardiologie en cardiochirurgie.

De mitraalklep is een van de vier kleppen in het hart. Deze klep 
kan lekken of vernauwen. Het laatste komt nauwelijks voor, 
lekkage juist vrij veel. Mogelijke ingrepen bij deze aandoening 
zijn operatief repareren of vervangen, of het plaatsen van 
een soort clipje (mitraclip) via de lies. Voor deze laatste 
ingreep - uitgevoerd door interventiecardiologen - komen 
alleen patiënten in aanmerking met een ernstige lekkage voor 
wie een operatie te riskant is. Dat betekent dat de meeste 
patiënten een operatie ondergaan om hun klep te repareren 
of te vervangen. Dat kan een openhartoperatie of een iets 
minder belastende ingreep via een kleine opening tussen de 
ribben zijn, vertelt Sardari Nia. In alle gevallen is het een zeer 
complexe ingreep: „Er zijn meer dan 100 technieken om een 
mitraalklep te repareren. Je hebt als chirurg dus veel kennis 
en ervaring nodig.”

Dit wordt onderschreven door Amerikaans onderzoek waaruit 
blijkt dat chirurgen die meer mitraalklepoperaties uitvoeren 

per jaar, de beste resultaten boeken. Echter, de meesten 
halen maar maximaal 5 ingrepen per jaar. “In het belang van 
de patiënt is het dus noodzakelijk om een toegewijd chirurg te 
hebben die zich in deze complexe ingrepen specialiseert.” Dat 
kan alleen als een arts de kans krijgt om vaak deze operaties 
uit te voeren. Dat is al ruim 1 jaar, binnen het mitraalklep-
hartteam, geregeld: Sardari Nia voert de meeste operaties uit, 
en opereert meer dan 50 patiënten per jaar. 

Maar dat is niet de enige meerwaarde van het mitraalklep-
hartteam, zegt Vainer: „Iedereen in dit team is in zijn vakgebied 
specialist wat betreft de behandeling van deze klepaandoening. 
En doordat we nu intensiever met elkaar samenwerken 
kunnen we betere afwegingen maken.” Elke vrijdag komt het 
team bij elkaar en bepaalt voor elke patiënt welke ingreep het 
meest geschikt is. „Zo slaan we steeds meer de weg in van 
behandelingen op maat, met als resultaat betere zorg en een 
hogere levensverwachting voor patiënten.” 
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MOLECULAIR BIOLOOG BLANCHE SCHROEN: ‘ZOEKTOCHT NAAR  
MOLECULEN LEIDT TOT NIEUWE MEDICIJNEN TEGEN HARTFALEN’  
„Ik vergelijk ons onderzoek naar hartfalen wel eens met dat van astronauten die landen op een nog onbekende planeet. Net 
als hen bevinden wij ons op onontgonnen terrein, waar kansen liggen voor de toekomst.” Aan het woord is moleculair bioloog 
Blanche Schroen (34 jaar) van het Maastricht UMC+. Ze ontving onlangs van de Hartstichting een beurs van bijna € 400.000 
voor haar onderzoek naar het ontstaan van hartfalen. 

LOTGENOTENCONTACT 

Praten met mensen die hetzelfde doormaken. Dat is voor 
veel hart- en vaat patiënten belangrijk. Gelukkig zijn er tal van 
organisaties die lotgenotencontact mogelijk maken. Zoals 
de Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten. Op de foto’s 
een impressie van de contactmiddag op 25 oktober van de 
afdeling Zuid-Limburg west.

Meer informatie:  
www.belangenvereniginghartenvaatpatienten.nl.

Al jaren is Blanche Schroen verknocht 
aan onderzoek op het gebied van hart- 
en vaatziekten. Haar werkterrein begeeft 
zich op het niveau van cellen, genen en 
moleculen in het hart. Onderzoek dat 
ver van de kliniek afstaat, maar heel 
belangrijk is. Het biedt hoop op eerdere 
opsporing en behandeling van hartfalen 
in de toekomst. Volgens Schroen ligt de 
sleutel hiervoor in ons erfelijk materiaal. 
Zo’n 2% van ons DNA ‚codeert’ ofwel 
zorgt voor de aanmaak van eiwitten. 
Stoffen die voor ons lichaam van belang 
zijn als bouwstof en energiebron. Lang 
dachten wetenschappers dat de rest 
van ons DNA - 98% - geen functie 

had. Maar niets is minder waar, weten 
we sinds begin deze eeuw. Sommige 
moleculen uit het rest-DNA blijken de 
werking van eiwitten juist te remmen 
of te stimuleren. „De kunst is om die 
moleculen te vinden, te bepalen en 
vervolgens te manipuleren. Als dat lukt, 
ligt de weg open voor nieuwe medicijnen 
tegen hartfalen.”

Samenwerking bevordert inzicht 
Schroen focust zich - met haar 
onderzoeksgroep - op hartfalen 
veroorzaakt door verhoogde bloeddruk 
of een virusinfectie. „We bestuderen 
wat er gebeurt als we in een muis 
met hartfalen een niet-coderend gen 
manipuleren. Neemt dan bijvoorbeeld 
een ontsteking toe of af?” Schroen 
is al het een en ander op het spoor: 
„We hebben een niet-coderend gen 
gevonden dat ontsteking in het hart en 
daarmee de gevoeligheid voor hartfalen 
bevordert, en een ander gen dat 
betrokken is bij de energiehuishouding 
van de hartspiercel. De volgende stap 
is kijken of deze ook een rol spelen bij 
het ontstaan van hartfalen bij mensen.” 
Hiervoor heeft Schroen de handen 
ineengeslagen met cardioloog Vanessa 
van Empel, betrokken bij de nieuwe poli 
voor HFpEF-patiënten. HFpEF is een 
vorm van hartfalen waarbij de hartspier 

zich niet goed ontspant en het hart zich 
minder met bloed vult. „Vanessa wil 
weten waardoor HFpEF ontstaat, zodat 
patiënten behandeld kunnen worden. 
Dat is nu nog niet mogelijk. Ik hoop 
haar te helpen door in de toekomst 
patiëntengegevens verkregen uit onder 
meer bloed, haarvat-metingen en scans 
te vergelijken met onze moleculaire 
bevindingen in het lab.” En zo krijgt 
zowel wetenschapper als medicus meer 
inzicht in het ontstaan van hartfalen. 

Vlaggetje plaatsen 
De samenwerking tussen fundamentele 
wetenschap en kliniek lijkt 
vanzelfsprekend. Maar dat is niet zo. 
„Onze werelden liggen mijlen uiteen. 
Medici hebben vaak geen idee wat 
wij - basale wetenschappers - doen en 
andersom geldt precies hetzelfde.” Dat 
is jammer vindt Schroen. Zelf heeft ze 
enkele keren meegelopen op de poli. 
„Daardoor heb ik nu beter inzicht in de 
klinische aspecten van hartfalen. En 
dat helpt me bij mijn onderzoek.” Dat 
begrip leidt hopelijk, over zo’n tien jaar, 
tot nieuwe therapieën tegen hartfalen. 
Ontwikkeld in Maastricht. Of om met de 
ruimtereis-metafoor te eindigen: „Het 
zou fantastisch zijn als het ons lukt om 
straks een Nederlands vlaggetje op een 
nog onbekende planeet te plaatsen.”
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7 APRIL  HART EN VAATCAFÉ, MAASTRICHT
14 APRIL   KICK-OFF LOOP MET JE DOKTER, KLOOSTERBIBLIO-

THEEK WITTEM
30 MEI RESCAR CONGRES, HOTEL VAN DER VALK MAASTRICHT
2 JUNI  HART EN VAATCAFÉ, MAASTRICHT
14 JUNI BENEFIET HUISKAMER CONCERT, KASTEEL RIJCKHOLT
25 SEPTEMBER REANIMATIE-ESTAFETTE LIMBURG, SITTARD-GELEEN 
26 SEPTEMBER LOOP MET JE DOKTER, GULPEN-WITTEM
6 OKTOBER HART EN VAATCAFÉ, MAASTRICHT 
13 OKTOBER  CONCERT MUZIEK UIT HET HART I.S.M. KONINKLIJKE 

HARMONIE ST. CÉCILE UIT EIJSDEN EN (LIMBURGSE) 
TOPARTIESTEN 

AGENDA 

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

Colofon

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

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

Harry Crijns, Vanessa van Empel,  
Cecile Giesen, Bas Kietselaer,  
Peyman Sardari Nia, Leontine de Vlieger, 
Maastricht UMC+. 

OPMAAK: Di-gitta-al 
DRUK: MTB Grafisch

De komende maanden staan er twee 
Hart en Vaatcafé’s op de rol. Net als 
altijd hebben we hiervoor boeiende 
gastsprekers uitgenodigd. Op 7 april is 
cardioloog Roland van Kimmenade van 
het Maastricht UMC+ onze gast. Hij komt uitleg geven 
over aangeboren hartafwijkingen. Op 2 juni ontvangen 
we zijn collega, cardioloog Bas Kietselaer. Hij vertelt ons 
meer over klachten van pijn op de borst. 
Komt u ook?

Locatie:   Grand Eetcafé De Vreede op de Markt 62  
te Maastricht. 

Aanvang:   19.30 uur

In deze rubriek beantwoorden  
artsen en onderzoekers  
uw vragen over hart- en  
vaatziekten. 

VRAAG 
WAT IS EEN BYPASS?
ANTWOORD  
CARDIOTHORACAAL CHIRURG PEYMAN SARDARI NIA

Wanneer een patiënt één of meerdere vernauwingen 
heeft in de slagaders van het hart (=kransslagaders), 
dan krijgt een gedeelte van het hart niet meer voldoen-
de zuurstof, en zal daardoor minder goed functioneren 
of in het ergste geval, afsterven (=hartinfarct).
Om dit te voorkomen kan de patiënt ‘gedotterd’ wor-
den. Dan wordt een ballonnetje via de lies naar het 
bloedvat gebracht en opgeblazen, om het vat open 
te houden. Echter, wanneer dit niet mogelijk is om 
technische redenen, een te ernstige vernauwing, of 
teveel vernauwingen, is een operatie noodzakelijk. Bij 
een bypassoperatie (=CABG, coronary artery bypass 
grafting) wordt als het ware een omleiding voorbij de 
vernauwing gelegd, waardoor het gedeelte van het 
hart achter deze vernauwing, weer voldoende bloed en 
zuurstof krijgt. Middels scans wordt beoordeeld waar 
de vernauwing(en) zit(ten), waardoor de chirurg voor 
de operatie al een goed beeld van het zieke hart heeft. 
Aan het begin van de operatie wordt het borstbeen 
open gezaagd om toegang te krijgen tot de borstholte 
en het hart. Deze omleiding wordt gemaakt van eigen 
bloedvaten. Afhankelijk van de kwaliteit van de vaten en 
de hoeveelheid benodigde omleidingen, worden aders 
uit het been of slagaders uit de borstholte gebruikt die 
de patiënt kan missen. Deze vaten worden eerst op 
de zieke slagader van het hart en daarna op de grote 
lichaamsslagader (=aorta) vastgehecht. Uiteindelijk 
wordt getest of het hart weer normaal werkt en wordt 
de patiënt dichtgemaakt om weer een normaal leven te 
leiden.

HART
WIJZER

Loop met je dokter heeft een nieuwe huisstijl en een 
nieuw logo! Zoals u kunt zien hebben de kleuren 
oranje-rood plaatsgemaakt voor roze-groen. Ook de 
website van Loop met je dokter is opgefrist. 

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk dan op www.loopmetjedokter.nl.


