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VOOR DE GENERATIES VAN NU EN MORGEN

VOORWOORD

Nieuwsbrief van Stichting Hartsvrienden RESCAR en HFL hart- en vaatziekten

Een warm welkom in deze nieuwe Wetenswaardig.

In oktober was het Hart- en Vaatcafé in Maastricht. Gezellig, letterlijk
hartverwarmend en ook aanbevelenswaardig. Een ‘must’ voor iedere
hartpatiënt die in het contact met lotgenoten steun vindt, maar ook
iets wil delen van hemzelf met anderen. Wij kunnen u een bezoek in
het volgende café van harte aanbevelen.
Het onderzoek naar nieuwe behandelmethoden werpt vruchten af.
Binnenkort worden de resultaten van de door ons ontwikkelde hybride
operatie voor atriumﬁbrilleren in een gezaghebbend Amerikaans
tijdschrift gepubliceerd. De resultaten zijn boven verwachting. Hierover zullen we in de volgende
Wetenswaardig een boekje open doen. De term ‘hybride’ kent u uit de wereld van de auto’s maar bestaat
ook bij de hartoperaties: cardioloog en hartchirurg staan samen aan de operatietafel om het beste van
twee werelden in een ingreep toe te passen. De ﬁnanciële steun die RESCAR dankzij U aan deze nieuwe
behandelmethode heeft kunnen geven is buitengewoon. We hopen dat U ons ook in 2012 blijft steunen
zodat we ons unieke cardiovasculaire onderzoek kunnen voortzetten.
Prof. Dr. Harry J.G.M. Crijns
Stichting Hartsvrienden RESCAR
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SUCCESVOL EERSTE
HART- EN VAATCAFÉ
Op 11 oktober vond in Café De Vreede in Maastricht het eerste Hart- en Vaatcafé van Nederland plaats. De inloopavond voor mensen met hart- en vaataandoeningen was een groot succes. Zo’n 90 mensen wisten de weg naar het café
te vinden.
Het Hart- en Vaatcafé is een initiatief
van Maastrichtenaar Dyon de Vreede,
ICD-verpleegkundige Marlies Steehouwer en hart- en vaatverpleegkundige Bianca Vorstermans. Het doel
van de avond was om lotgenoten met
elkaar in contact te laten komen.
Om de tongen los te krijgen, had de
avond het thema: ‘Mijn hartaandoening heeft mijn leven positief beïnvloed!’. Enkele aanwezigen deelden
hun verhaal. Zo vertelde één van hen

dat hij na zijn hartinfarct actief is gaan
ﬁetsen. Een ander liet weten ﬂink te
zijn afgevallen na een revalidatietraject. Vertegenwoordigers van Stichting
ICD dragers Nederland overhandigden
de initiatiefnemers van het Hart- en
Vaatcafé een cheque ter waarde van
300 euro.
Op 24 januari is het tweede Hart- en
Vaatcafé in Café De Vreede aan de
Markt in Maastricht. U bent welkom
vanaf 19:30 uur.
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PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2012!

WIE IS...
CECILE GIESEN?
Bij Stichting Hartsvrienden RESCAR en HFL hart- en vaatziekten zijn veel mensen betrokken. Deze keer stellen we
Cecile Giesen aan u voor. Ze is projectleider bij HFL hart- en
vaatziekten en betrokken bij de organisatie van Loop met je
dokter.
“Ik ben 33 jaar, getrouwd met Jean-Pierre en mama van Ella.
Ik ben opgegroeid in Ransdaal, waar mijn ouders een boerderij
hadden. Tegenwoordig woon ik in Noorbeek. In mijn vrije tijd
ben ik graag met groen bezig, creatief met bloemen en planten. Daarnaast wandel ik graag.”
Hoe ben je bij HFL hart- en vaatziekten terecht gekomen?
“Ik heb de opleiding Facility Management bij de Hogeschool
Zuyd gevolgd. Na een aantal jaren in hotels te hebben gewerkt, ben ik in 2008 bij HFL hart- en vaatziekten terecht
gekomen. HFL hart- en vaatziekten is een van de fondsen van
Health Foundation Limburg. Wij zamelen geld in voor projecten van het Maastricht UMC+ die gericht zijn op het voorkomen
van hart- en vaatziekten. Dan moet je denken aan reanimatieonderwijs op scholen, Gezond à la Carte en de Maastricht
Studie.”

• WETENSWAARDIG

Waarin onderscheidt HFL hart- en vaatziekten zich van
andere fondsen?
“Wat ons bijzonder maakt, is dat wij ons richten op Limburgse
projecten. Het geld dat wij ophalen met evenementen als
Loop met je dokter, komt terecht bij onderzoekers van het

Maastricht UMC+ en bij Limburgse patiënten. Daarmee onderscheiden wij ons van landelijke goede doelen als de Hartstichting.”
Wat is jouw persoonlijke motivatie om bij HFL te werken?
“Ik heb de afgelopen jaren veel mensen leren kennen door
mijn werk bij HFL. Mensen die ernstige hartaandoeningen
hebben, maar nog leven dankzij de medische wetenschap.
Dat ik daar met mijn werk een steentje aan kan bijdragen, vind
ik geweldig.”
Waar ben je het meest trots op?
“Ik ben trots op het feit dat we in een aantal jaren tijd al best
veel bereikt hebben. We hebben onder meer Loop met je dokter van de grond gekregen. Daar halen we elk jaar behoorlijk
wat geld mee op. Daarnaast ben ik trots op onze vrijwilligers.
Die verzetten bergen werk. En dat is ontzettend belangrijk,
vooral voor een kleine organisatie als de onze!”

DE HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGE:

SPIN IN HET WEB
Sinds enkele jaren werken er hart- en vaatverpleegkundigen op de poli van het Hart en Vaat Centrum in
het Maastricht UMC+. Maar wat doen ze nu eigenlijk?
Hart- en vaatverpleegkundigen hebben een centrale rol
binnen de aandachtsgebieden perifeer vaatlijden (etalagebenen), cardiozorg, atriumﬁbrilleren, hartrevalidatie
(na een hartinfarct of dotterbehandeling), en hypertensie
(hoge bloeddruk). Voor deze aandachtsgebieden verzorgen zij de coördinatie en nazorg.
Binnen de nazorg gaat het met name over cardiovasculair risicomanagement. De hart- en vaatverpleegkundige
stelt voor alle patiënten een cardiovasculair risicoproﬁel
op. Samen met de patiënt bespreken ze belangrijke risicofactoren, zoals: bewegen, voeding, medicatiegebruik,
roken, diabetes, alcoholgebruik, familiaire belasting,
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stress, hoge bloeddruk en cholesterol waarde. Het doel
is de kwaliteit van leven te verbeteren, en mogelijke
nieuwe hart- en vaatziekten te voorkomen of uit te stellen.
Samenwerking
Hart- en vaatverpleegkundigen werken direct samen met
de medisch specialisten: cardioloog, internist en vaatchirurg. Ook overleggen ze regelmatig met verschillende
andere disciplines, zoals fysiotherapie, diëtetiek, medisch maatschappelijk werk en medische psychologie.
Daarnaast hebben zij contacten met organisaties die
betrokken zijn bij hart- en vaatpatiënten, zoals HFL harten vaatziekten, de Hart en Vaatgroep, de Hartstichting en
het Huis voor de Zorg. Ze zijn ook betrokken bij het organiseren van speciale activiteiten voor patiënten, zoals
lotgenoten contactavonden en de Hart en Vaat week.

DE AF-POLI:
VOORBEELD VAN
EFFECTIEVE ZORG

HART
WIJZER

Patiënten met atriumﬁbrilleren kunnen in het ziekenhuis in Maastricht
terecht in een speciale polikliniek: de AF-poli. Uit onderzoek van promovendus Jeroen Hendriks blijkt dat deze manier van gerichte zorg heel
effectief is. U heeft hierover al kunnen lezen in de vorige Wetenswaardig.
Nu krijgt u wat meer uitleg.
Atriumﬁbrilleren (AF) is de meest
voorkomende hartritmestoornis in de
Westerse wereld. Het komt bij 1-2%
van de bevolking voor. Als gevolg
van de vergrijzing zal het aantal
patiënten met AF de komende jaren
toenemen. Uit Europees onderzoek
van Harry Crijns, hoofd Cardiologie
van het Maastricht UMC+, blijkt echter dat de internationale richtlijnen
voor de behandeling van AF vaak niet
goed worden uitgevoerd. Een belangrijke onderzoeksconclusie luidt: ‘het
niet opvolgen van de richtlijnen leidt
tot een toename in morbiditeit en
sterfte in patiënten met AF’.
Ontwikkeling
Naar aanleiding van de uitkomsten
van het onderzoek heeft het Maastricht UMC+ een geïntegreerd zorgmodel voor patiënten met AF ontwikkeld: de AF-polikliniek. Hierin spelen
de volgende factoren een belangrijke
rol: de inzet van gespecialiseerd verpleegkundigen onder supervisie van
de cardioloog, diagnostiek en behandeling van AF volgens internationaal
geldende richtlijnen en gebruik van
een software systeem met expert- of
kennisfunctie.
Praktijk
Voordat patiënten voor het eerst
de AF-poli bezoeken, ondergaan ze
enkele onderzoeken. Ook ontvangen
ze een lijst met vragen over hun medische voorgeschiedenis, medicatie
en leefstijl. Deze lijst nemen ze mee
bij hun eerste bezoek aan de AFpoli. De patiënten worden op de poli
ontvangen door een gespecialiseerd
verpleegkundige, die een uitgebreide
anamnese afneemt. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van de vragenlijst.
Een belangrijk onderdeel van het
eerste bezoek is patiëntenvoorlichting. De verpleegkundige legt onder

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

VRAAG
WANNEER HEB IK EEN ‘BAROPACER’
NODIG VOOR MIJN HOGE BLOEDDRUK?
ANTWOORD BRAM KROON

meer uit wat een hartritmestoornis
precies is, welke therapie noodzakelijk is en wat de patiënt zelf kan
bijdragen aan zijn herstel. Aan het
einde van het eerste bezoek schuift
de cardioloog aan. Deze bespreekt
de diagnose en start de behandeling.
In principe is dit het enige moment
waarop patiënten de cardioloog zien:
follow-up bezoeken vinden plaats bij
de gespecialiseerd verpleegkundige.
De cardioloog is echter altijd op de
achtergrond aanwezig.
Resultaten
Jeroen Hendriks heeft wetenschappelijk onderzoek verricht naar de
AF-poli. Hij vergeleek de poli met
de standaard zorg voor AF-patiënten waarbij alleen een cardioloog
betrokken is. Het onderzoek toont
aan dat de AF-poli succesvol is; de
internationale richtlijnen worden beter opgevolgd, er komen minder patienten te overlijden en er zijn minder
ziekenhuisopnames. Het is moeilijk
om verpleegkundigen óf richtlijnen
óf software aan te geven als sleutel
voor het succes. Het zit vooral in de
combinatie van factoren: de geïntegreerde benadering.
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Een ‘baropacer’ is een soort pacemaker die
onder de huid van de borstkas wordt geplaatst.
Via dunne draden, die ook onder de huid lopen,
is de batterij verbonden met elektroden die aan
de buitenkant van de halsslagaders zitten. In de
wand van de halsslagader zitten namelijk zenuwen die continu de bloeddruk registeren. Deze
‘bloeddrukthermostaat’ geeft voortdurend zenuwsignalen af aan de hersenstam, waardoor
de bloeddruk steeds kan worden aangepast.
Door nu met een heel zacht elektrisch stroompje de bloeddrukthermostaat in de halsslagader te prikkelen, wordt de hersenstam als het
ware voor de gek gehouden. Stimulatie van de
zenuwen in de halsslagader leidt op die manier
tot bloeddrukverlaging.
Een ‘baropacer’ wordt gebruikt bij patiënten
met een erg moeilijk behandelbare bloeddruk.
Vaak betreft dit mensen die vier of meer bloeddrukverlagende medicijnen nodig hebben, en
ondanks dat nog steeds veel te hoge bloeddruk
houden. Soms is daar een oorzaak voor gevonden. In die gevallen moet deonderliggende
oorzaak behandeld worden en komt men niet in
aanmerking voor een ‘baropacer’. Om een ‘baropacer’ te implanteren is een operatie nodig.
Het plaatsen van de elektrode op de halsslagader wordt door een vaatchirurg gedaan.
Behandeling met een ‘baropacer’ wordt nog
niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekering. Het ziekenhuis in Maastricht is tot nu
toe het enige centrum in Nederland dat deze
behandeling toepast.

RECORD VOOR
LOOP MET JE DOKTER
Een grote groep Limburgers (ruim 300!), onder wie artsen en hartpatiënten, maakte zaterdag 1 oktober een wandeling door de
bosrijke omgeving van Valkenburg. Samen haalden de lopers ruim 53.000 euro op voor de strijd tegen hart- en vaatziekten. En
de actie loopt nog door. Middelbare scholen halen deze maand nog geld op in het kader van Loop met je dokter. We verwachten
aan het eind van het jaar een opbrengst van 60.000 euro, een record!
De wandelaars verzamelden zich in de
zonnige tuin van Kasteel Oost. Cardioloog
Ton Gorgels: “Ik ben dankbaar en trots
dat we dit evenement nu voor de derde
keer organiseren. Ook ben ik diep onder
de indruk van de grote groep mensen
die hier staat. Samen hebben jullie geld
opgehaald en de opbrengst van vorig jaar
is ruim overschreden. Jullie strijden voor
ónze provincie: voor een gezonde leefstijl

onder Limburgers en voor de komst van
reanimatieonderwijs.”
Prestatie
In de middag kwamen de wandelaars
over de ﬁnish, trots op hun prestatie.
Deelnemer Dymph Vorstenbosch: “Wat
kan een mens zich gelukkig voelen. Ik heb
genoten van het prachtige Limburg en de
gesprekken onderweg.”

De opbrengst van Loop met je dokter 2011
gaat naar drie projecten van het
Maastricht UMC+: de Maastricht
Studie, reanimatieonderwijs en Gezond
à la Carte. Wandelt u volgend jaar ook
mee?
Kijk op www.loopmetjedokter.nl en kom
naar de ofﬁciële kick-off in Maastricht.
Meer informatie over deze bijeenkomst
vindt u op pagina 5.

• NIEUWS!

• RAGWEEK MAASTRICHT KIEST HFL HART- EN VAATZIEKTEN ALS GOED DOEL
HFL hart- en vaatziekten is gekozen tot lokaal goed
doel van de Ragweek Maastricht. De Ragweek is een
jaarlijks evenement waarbij studenten in Maastricht
zich een week lang inzetten voor het goede doel. De
Ragweek Maastricht is van woensdag 7 tot 14 maart.
Elk jaar kiest het bestuur van de Ragweek een nationaal
goed doel en een lokaal goed doel uit. Die twee doelen
ontvangen ieder de helft van de opbrengst van de Ragweek. Het nationale goede doel is dit jaar Stop Kindermisbruik, het lokale HFL hart- en vaatziekten.
Ragweek Maastricht voelde zich direct aangesproken
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door HFL hart- en vaatziekten, vertelt bestuurslid Ruby
Gillis: “Dat komt vooral door Loop met je dokter. Overal
op de universiteit zagen we posters van Loop met je dokter hangen. En dat vonden we zo’n goed initiatief. Vooral
gezien het feit dat in Limburg meer hart- en vaatziekten
voorkomen dan in de rest van Nederland.”
Aan de opzet van de Ragweek 2012 wordt nog hard
gewerkt. In ieder geval komt er een begin- en eindfeest.
Ook wordt er een veiling georganiseerd waar diensten en
producten per opbod verkocht worden.
Wilt u meer weten? www.ragweekmaastricht.nl

KICK-OFF
LOOP MET JE DOKTER

MOOIE VOORNEMENS

WOENSDAG 4 APRIL
16.00 TOT 18.00 UUR

Het is december. Tijd om te genieten van de feestdagen, om terug te kijken op alle hoogtepunten van 2011 en om mooie plannen te maken voor het nieuwe jaar. Dat doen wij ook.
Daarom nodigen wij u nú alvast uit voor de kick-off van Loop met je dokter 2012.

• HARTSVRIENDEN!

Op woensdag 4 april kijken we
terug op de wandeltocht van
afgelopen jaar. Vol trots, want
het was een succesvolle dag.
We willen dat succes in 2012
graag overtreffen, zodat we nog
meer voor hartpatiënten in onze
provincie kunnen betekenen.
U kunt zich voor de kick-off
aanmelden door het formulier
op deze antwoordkaart in te
vullen en op te sturen. Neem
gerust iemand mee. Namens
het hele team van Loop met je
dokter: tot woensdag 4 april!

MELD U AAN! U ontvangt
van ons een bevestiging met
het programma en de locatie.

IK KOM NAAR DE KICK-OFF
NAAM:

AANTAL INTRODUCÉS:

STRAAT + HUISNUMMER:

POSTCODE + WOONPLAATS:

TELEFOONNUMMER:

E-MAILADRES:

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN:

HEIN KERCKHOFFS:
“Ziek? Ik heb alleen een
hart dat niet goed werkt”
Frankrijk, Spanje, Kroatië, Griekenland, Oostenrijk. Hein
Kerckhoffs (67) uit Maastricht kent die landen als zijn
broekzak. Jarenlang toerde hij door Europa. Totdat een
hartaandoening hem dwong tot stoppen.

Hein Kerckhoffs zit boordevol verhalen. Hij houdt ervan
om te praten over de tijd dat hij over Europa’s wegen reed.
Eerst als vrachtwagenchauffeur, later als touringcarchauffeur. Een redelijk onbekommerde tijd. Totdat hij ziek
wordt. “Nou ja, ziek, ik heb alleen een hart dat niet goed
werkt.”
Bankschroef
De eerste problemen met zijn hart stammen uit 2002.
Kerckhoffs is met een bus vol wintersporters onderweg
als hij tijdens een tussenstop in Albertville overvallen
wordt door pijn in zijn borststreek. “Het leek alsof ik in een
bankschroef zat.” Na vijf minuten ebt de pijn weg. Kerckhoffs schenkt er niet veel aandacht aan, totdat hij een
paar dagen later in Maastricht hetzelfde voelt. Een vriend
brengt hem naar het ziekenhuis. Daar blijkt dat drie aders
dichtgeslibd zijn. Kerckhoffs moet gedotterd worden.
Helaas lukt het niet om alle drie de aders open te krijgen.
Eéntje blijft dicht zitten.
Kerckhoffs vreest dat zijn dagen als touringcar-chauffeur
geteld zijn, maar niets is minder waar. Zijn cardioloog
geeft hem toestemming om te blijven rijden. Zijn roosters
worden aangepast en hij gaat weer aan de slag. Alles gaat
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goed tot 2006. Dan, op een hotelkamer in Andorra, keert
plots de pijn terug. Het nare gevoel gaat gelukkig vanzelf
weer over. Een paar dagen later zoekt hij zijn huisarts op.
Die stuurt hem gelijk door naar het ziekenhuis. Daar blijkt
dat de nog dichtgeslibte ader de boosdoener is. Een ICD is
voor Kerckhoffs de enige oplossing. En hij moet stoppen als
buschauffeur.
Impact
Inmiddels heeft Kerckhoffs al zijn tweede ICD. Het apparaat heeft het afgelopen jaar twee keer zijn leven gered.
De laatste keer was in mei. “Ik was in de tuin bezig toen ik
me ineens niet goed voelde. Het is me nog gelukt om de
buurman te waarschuwen en 112 te bellen. Daarna ben ik
bewusteloos op de grond gevallen.” Zes weken azM volgden
en een intensief revalidatietraject bij Adelante. Het voorval
heeft een grote impact op Kerckhoffs gehad. “Het heeft best
een tijd geduurd voordat ik weer alleen durfde te zijn.”
Het gaat nu weer goed met Kerckhoffs. Hij heeft zijn grote
hobby weer opgepakt: modelvliegtuigen. Binnenkort gaat
hij voor het eerst weer op vakantie met zijn vriendin. Dat is
best spannend, maar we hebben alles bij de hand. Medicatie, informatie. Dus dat komt helemaal goed!”

POSTZEGEL
NIET NODIG

HEALTH FOUNDATION LIMBURG
T.A.V. ORGANISATIE LOOP MET JE DOKTER

AGENDA
24 januari 2012
4 april 2012
28 september 2012
29 september 2012

Hart- en Vaatcafé Maastricht
Kick-off Loop met je dokter
Reanimatie-estafette
Loop met je dokter 2012

• NIEUWS!

ANTWOORDNUMMER 1105
6200 VB MAASTRICHT

• ORATIE
Onderzoek en behandeling van een buikaorta-aneurysma
kan alleen succesvol zijn als verschillende disciplines
goed met elkaar samenwerken, zoals vaatchirurgen en
interventieradiologen. Dat was de boodschap van Geert Willem
Schurink bij zijn aantreden als bijzonder hoogleraar Vaatchirurgie
aan de Universiteit Maastricht.
Schurink pleit er voor dat hoog risicoaandoeningen, zoals de
aneurysmabehandeling, gecentraliseerd worden in ziekenhuizen
waar deze ingreep vaak wordt uitgevoerd.

WORD
DONATEUR!

Colofon

Steun ons! Elke donatie – klein of groot – is welkom.

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

Als donateur ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief en
wordt u uitgenodigd voor het RESCAR-Congres waarin u op
de hoogte wordt gebracht van de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van hart- en vaatziekten.

REALISATIE
Stichting Hartsvrienden RESCAR
Gaspeldoorn 7, 6226 WZ MAASTRICHT
T: + 31 (0)43 363 0919
E: rescar@rescar.nl

VOOR RESCAR: ABN/AMRO rekeningnummer: 48.62.76.430
of ING-rekening 192.72.28
t.n.v. Hartsvrienden RESCAR Maastricht;
www.rescar.nl.
VOOR MEER INFORMATIE OVER
HFL HART-EN VAATZIEKTEN:
www.hﬂhartenvaatziekten.nl.

HFL HART- EN VAATZIEKTEN
Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht
T: + 31 (0)43 407 7363
E: info@hﬂ.nl
AAN DEZE WETENSWAARDIG
WERKTEN MEE:
Harry Crijns, Bram Kroon,
Jeroen Hendriks,
Bianca Vorstermans,
Cecile Giesen,
Warner Demare,
Leontine de Vlieger
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