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Zorgen voor morgen
Rede
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Cardiologie,
in het bijzonder de Congenitale Cardiologie,
aan de Universiteit van Amsterdam
op vrijdag 24 juni 2005
door

Barbara Mulder

Mijnheer de Rector Magnificus,
Mevrouw de Decaan van de faculteit der geneeskunde,
Leden van de Raad van Bestuur,
Zeer gewaardeerde toehoorders,
De titel van mijn rede luidt: ‘Zorgen voor morgen’. Mij is de leeropdracht gegeven om werkzaam te zijn op het vakgebied van de congenitale cardiologie, ofwel
van de aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen. Dit nieuwe vakgebied is ontstaan door de successen op het gebied van hartchirurgie en technologie in de afgelopen decennia. De consequenties van dit succes hebben ook een keerzijde die
nieuwe inspanningen van de zorgverleners vraagt. De problemen die mij voor
ogen staan, wil ik hier nu graag met u delen.

Historie
De eerste geschreven teksten over aangeboren hartafwijkingen dateren al van duizenden jaren geleden. Op kleitabletten van 4000 jaar voor Christus uit Mesopotamië werden voorspellingen gedaan op basis van aangeboren afwijkingen. Een van
die profetische uitspraken was: ‘Als een vrouw een kind baart met het hart buiten
het lichaam (ectopia cordis) dan zal het land getroffen worden door ramp en tegenspoed.’ Het eerste defect in het hart zelf werd in 1513 beschreven door Leonardo
da Vinci. Bij een van zijn secties op het menselijk lichaam trof hij een gat aan in het
tussenschot van de boezems, ook wel geheten een ‘boezem septum defect’. Nadien zijn steeds meer verschillende hartafwijkingen beschreven en werden relaties
gelegd tussen de verschillende defecten en de klinische verschijnselen. Operaties
aan het hart om het defect te herstellen, werden heel lang voor onmogelijk gehouden, omdat het hart te delicaat leek te zijn om in te snijden. Kinderen die
geboren werden met een hartafwijking overleden bijna allemaal voor het bereiken
van de volwassen leeftijd.
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Halverwege de vorige eeuw konden pas voor het eerst kleine ingrepen buiten
het hart verricht worden. Een open ductus Botalli – een abnormale verbinding
tussen de grote lichaamsslagader en de longvaten – werd in 1938 door Robert
Gross in Boston onderbonden. In Nederland werd deze operatie in 1941 voor het
eerst uitgevoerd door de chirurg Samuel Kropveld in het Centrale Joodse Ziekenhuis in Amsterdam. Kropveld overleefde drie concentratiekampen, namelijk dat
van Mauthausen, Auschwitz en Ebensee. Als gevolg van de Duitse bezetting heeft
deze mijlpaal in de Nederlandse geneeskunde niet de gebruikelijke publiciteit gekregen. De Tweede Wereldoorlog heeft er wel voor gezorgd dat de openhartchirurgie versneld op gang is gekomen. Militaire artsen en chirurgen werden op
grote schaal geconfronteerd met soldaten die met granaatscherven en kogels in
hun hart de ziekenhuizen werden binnengebracht. Chirurgen werden daardoor gedwongen tot pionieren en sneden voor het eerst in een kloppend hart om de granaatscherven er met een vinger te verwijderen.
In 1944 werd de eerste verbinding aangelegd tussen de aorta en de longslagader om
de longdoorstroming juist te verbeteren bij zogenaamde ‘blauwe’ patiënten. De
arteria subclavia naar de arm werd daarvoor omgeleid naar de longslagader. Deze
ingreep – de ‘blue baby operation’ genoemd – werd in Baltimore verricht door
Alfred Blalock, op aandringen van kindercardioloog Helen Taussig, en werd daarom de ‘Blalock-Taussig shunt’ genoemd. Duizenden blauwe baby’s over de hele
wereld werden op deze manier gered. Bovendien heeft deze ingreep de deuren
geopend naar de nu zo bekende coronaire bypasschirurgie. In 1954 werd voor het
eerst in het hart zelf geopereerd, nog zonder hart-longmachine; de patiënten werden aangesloten op de bloedsomloop van een van hun ouders als een soort placenta. Als eerste werd zo een 1-jarig jongetje, Gregory Glidden, geopereerd aan een
gat in het kamertussenschot, een ventrikel septum defect, met zijn vader als biologische hartlongmachine op de operatietafel ernaast. Het kind overleefde de operatie,
maar stierf tien dagen later helaas aan een longontsteking. Een jaar later werd de
mechanische oxygenator door De Wall ontworpen (zoals u ziet, waarschijnlijk een
van de voorouders van mijn schoonfamilie). Deze eerste vorm van een hart-longmachine kon de functies van hart en longen tijdens de operatie overnemen, zodat
het mogelijk werd om in een stilstaand hart te opereren. De patiënt werd afgekoeld in een ijsbad om ervoor te zorgen dat het lichaam onder hypothermie zo
weinig mogelijk zuurstof verbruikte. Later, in 1960, werd de onderkoeling door
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de hart-longmachine overgenomen. Daarmee zijn de openhartoperaties daadwerkelijk begonnen, en vanaf de beginjaren zeventig konden vele aangeboren hartafwijkingen al in de vroege kinderleeftijd geopereerd worden.

Huidige situatie
Door deze successen van de hartchirurgie bereikt tegenwoordig ruim 85% van de
kinderen met een aangeboren hartafwijking de volwassen leeftijd. En zo heeft zich
een nieuwe groep gevormd van jongvolwassenen met een geopereerde hartafwijking. Ongeveer 1500 kinderen worden jaarlijks in Nederland met een hartafwijking geboren, gemiddeld vier per dag. In totaal zijn er in Nederland zo’n 25.000
kinderen en nu ook al ongeveer 25.000 volwassen patiënten. Omdat zij steeds
langer in leven blijven, groeit het aantal volwassenen met een hartafwijking gestaag met ongeveer 5% per jaar. Verwacht wordt dat hun aantal in de komende
decennia viermaal zo groot zal worden en dus zal oplopen tot 100.000! Dat is
ongeveer evenveel als het aantal patiënten met mammacarcinoom of chronisch
reuma, en een kwart van alle patiënten met kransvatlijden in Nederland.
Deze grote aantallen overlevenden zijn natuurlijk onweerlegbaar een geweldig
succes van hartchirurgie en moderne technologie.
De verbeterde levensverwachting gaat evenwel gepaard met restafwijkingen aan
het hart, waar patiënten nog veel last van kunnen ondervinden. De operaties hebben het hart en de bloedsomloop niet normaal gemaakt. De patiënten zijn achtergelaten met lekkende of vernauwde hartkleppen, kunststof buisjes of kunstkleppen
die na 10 tot 15 jaar vervangen moeten worden wegens slijtage, littekens in het
hart die later ritmestoornissen veroorzaken en hartkamers die niet naar behoren
kunnen pompen. Sommige patiënten zijn nog steeds blauw, sommigen hebben
maar één hartkamer, anderen hebben een te hoge druk in hun longen. Zij melden
zich met een scala aan zeer uiteenlopende klachten en ziekteverschijnselen en het
is vaak moeilijk om alle elementen van een probleem bij een patiënt te ontrafelen.
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Beeldvorming
Beeldvorming is van essentieel belang voor diagnostiek van restafwijkingen bij
deze patiënten. Doppler-echocardiografie is niet meer weg te denken uit de huidige cardiologische praktijk en vormt de basis voor de diagnostiek binnen het hart.
Daarnaast is MRI – Magnetic Resonance Imaging – een onmisbaar diagnostisch instrument geworden in de congenitale cardiologie. Met name structuren buiten het
hart, zoals longvaten en aorta, en kwantitatieve bepalingen van de rechter kamer
spelen een cruciale rol en kunnen met behulp van MRI goed in kaart worden gebracht. Adequate beoordeling van de linker en rechter kamer verschaft inzicht in
het natuurlijke en onnatuurlijke beloop van de verschillende hartafwijkingen en in
het effect van interventie. De cardiale anatomie is echter bij de meeste patiënten
dermate abnormaal dat routine normaalwaarden hier niet voorhanden zijn. Sequentiële metingen zijn daarom uitermate belangrijk voor vervolgonderzoek.
Echocardiografie en MRI zijn beide niet-invasieve onderzoeksmethoden zonder
stralenbelasting; MRI kan zelfs twee patiënten tegelijkertijd in beeld brengen. Een
diagnostische hartcatheterisatie is door de ontwikkeling van deze beide methoden
slechts zelden meer nodig.

Reoperaties
Veel patiënten moeten in de loop van de tijd opnieuw geopereerd worden, soms
wel drie keer of meer. Ik zal u een voorbeeld geven van een patiënt die nu op zijn
dertigste jaar aan z’n zevende hartoperatie toe is. Hij werd geboren met een vernauwing in zijn aorta, de grote lichaamsslagader, en een vernauwde mitralisklep.
Op z’n derde jaar werd de mitraalklep chirurgisch verwijd. Twee jaar later moest
dit opnieuw gebeuren en kreeg hij een ondersteunende ring in de klep. Weer twee
jaar later – de patiënt was toen zeven jaar oud – werd de klep vervangen door een
kunstklep. Vervolgens kreeg hij enkele maanden later een ontsteking aan de kunstklep, die gelukkig genas met antibiotica. Op 18-jarige leeftijd was de kunstklep te
klein geworden en werd er een grotere klep geïmplanteerd. Vier jaar later bleek
een operatie aan de vernauwing van de aorta noodzakelijk te zijn. Een jaar daarna
ontstond lekkage langs de hechtingen van de kunstklep, en die werd opnieuw
chirurgisch vastgezet. Deze ingreep heeft de patiënt ternauwernood overleefd
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door vele onstelpbare bloedingen die in de verlittekende weefsels optraden. Twee
jaar later ontstond wederom een lekkage langs de kunstklep door een ontsteking.
Die is na langdurige behandeling met antibiotica verholpen, en eigenlijk moet nu
een zevende hartoperatie plaatsvinden om de lekkende hartklep te vervangen.
Maar het risico op levensbedreigende bloedingen is zo groot, dat we erg huiverig
zijn voor een volgende operatie. Een nieuw probleem waarmee we nu geconfronteerd worden is: hoeveel hartoperaties kunnen we een patiënt bieden?
De kwaliteit van hartchirurgie is uiteraard van groot belang om restafwijkingen tot
een minimum te beperken. Voor de kwaliteit van hartchirurgie is kwantiteit essentieel. De mortaliteit van hartoperaties verdubbelt zich wanneer deze wordt
uitgevoerd door een onervaren chirurg. Het AMC, VUMC en LUMC zijn enige
tijd geleden voor dit doel een samenwerkingsverband aangegaan: CAHAL, centrum voor aangeboren hartafwijkingen Amsterdam-Leiden. Alle patiënten met
een aangeboren hartafwijking uit de drie centra worden door een vast team van
drie chirurgen, onder leiding van prof. Hazekamp, geopereerd. Daarnaast is er
ook met de afdeling cardiologie in het UMCU een intensieve samenwerking in de
congenitale cardiologie. Concentratie van zorg op dit gebied moet worden nagestreefd. Een incidentele operatie van een aangeboren hartafwijking in onervaren
handen moet vermeden worden. De huidige afname van het aantal coronaire bypassoperaties mag dus niet door algemene thoraxchirurgen worden opgevuld met
congenitale hartchirurgie.

Catheterinterventies
Catheterinterventies zijn tegenwoordig steeds vaker een goed alternatief voor chirurgie. De eerste keer dat Werner Forssmann in 1929 een catheter via een ader in
zijn eigen arm tot in het hart bracht en dit vervolgens zelf op een röntgenfoto
vastlegde, werd dit experiment niet gewaardeerd, en zijn baas schijnt hem toegeschreeuwd te hebben: ‘Mit solchen kunststücken habilitiert man sich im Zirkus,
aber nicht in einer anständigen Klinik!’ Hij werd op staande voet ontslagen uit het
ziekenhuis maar won de Nobelprijs in 1956. Bij volwassenen met een aangeboren
hartafwijking worden catheterinterventies tegenwoordig steeds vaker verricht.
Een bekend voorbeeld is het sluiten van een boezem septum defect. Met behulp

9

Barbara Mulder

van een catheter wordt via de lies of arm een parapluutje of ballonnetje omhooggeschoven tot in het hart. Ongewenste intra- en extracardiale verbindingen kunnen vrijwel alle gesloten worden met dergelijke devices. Daarnaast kunnen met
ballondilatatie veel klepvernauwingen succesvol behandeld worden. Met behulp
van een stent kunnen vernauwingen in bloedvaten gestut worden. Zelfs nieuwe
hartkleppen kunnen sinds kort via een catheter worden ingebracht. De resultaten
op korte termijn zijn veelbelovend, maar op lange termijn nog onbekend. Interventies zullen geconcentreerd verricht moeten worden in gespecialiseerde centra.
Patiënten mogen niet ten prooi vallen aan hobbyisten die het chique vinden ook af
en toe eens een parapluutje in te brengen.
Een andere vorm van interventie die bij deze patiënten steeds vaker plaatsvindt,
zijn ritme-interventies. Ritmestoornissen vormen de belangrijkste reden voor ziekenhuisopnames in deze populatie en de prevalentie van ritmestoornissen neemt
toe met de leeftijd. Ritmestoornissen kunnen veroorzaakt worden door de hartafwijking zelf, door de fysiologische gevolgen daarvan of door chirurgische littekens in het hart. Rond het litteken kan een zogenaamde ‘fluttergolf’ gaan cirkelen.
Behandeling met medicamenten wordt beperkt door bijwerkingen, sinusknoop
dysfunctie en zwangerschapswens. Invasieve behandeling kan dan een uitkomst
zijn. Met behulp van hoogfrequente wisselstroom kan een dergelijke fluttergolf
onderbroken worden. Zo’n catheterablatie, maar ook implantaties van een pacemaker of implanteerbare defibrillator, ICD, zijn steeds vaker noodzakelijk, omdat
deze patiëntengroep groeit, zowel in omvang als in leeftijd. Ook wanneer de ritmestoornissen niet direct levensbedreigend zijn, kunnen zij een behoorlijke psychische impact hebben op het dagelijks leven van een patiënt. De ritmestoornissen
komen vaak onverwacht en kunnen een patiënt angstig en onzeker maken. Patiënten durven niet te ver van huis of ziekenhuis verwijderd te zijn, omdat soms een
elektrische schok, cardioversie, nodig is om het normale ritme te herstellen. Sommigen stemmen zelfs hun vakantie af op de naburigheid van een ziekenhuis.
Bij sommige patiënten is de hartziekte weliswaar goed onder controle, maar wordt
het leven bekort door de medicamenten die nodig zijn. Zo is een jongeman van 26
jaar onlangs overleden aan een hersenbloeding door gebruik van bloedverdunners
– noodzakelijk voor zijn kunstklep – in combinatie met een losbandig leven in de
kroeg. Door overmatig gebruik van alcohol werd het bloed te dun, door het ver-
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dovende effect van alcohol stootte hij zijn hoofd tegen een balk in zijn slaapkamer
en overleed hij ter plaatse aan een hersenbloeding.

Concor: een uniek nationaal registratieproject
De gevolgen van de hartoperaties op lange termijn zijn nog niet bekend. Omdat de
hartoperaties pas zo’n 30 jaar geleden voor het eerst plaatsvonden, zijn de oudste
geopereerde patiënten nu pas zo’n 40-50 jaar. De levensverwachting van deze
mensen is nog onzeker. Ook het tijdstip voor een reoperatie is hierdoor moeilijk
te bepalen. Hoe lang kan bijvoorbeeld een rechter hartkamer een lekkende longslagaderklep verdragen? Als er lange tijd veel bloed teruglekt, zal de kamer langzaamaan gaan uitrekken, geleidelijk aan minder goed gaan pompen en uiteindelijk
falen. We weten nog niet hoe snel dat proces verloopt en wanneer het moment
komt dat de kamer onherstelbaar beschadigd raakt, en we weten dus ook niet op
welk moment de lekkende klep vervangen moet worden. Patiënten krijgen meestal pas klachten als de hartkamer al versleten is. Op voorhand opereren, is niet
aantrekkelijk. Het operatierisico loopt op bij elke reoperatie en een donorklep
moet na 10-15 jaar weer vervangen worden vanwege slijtage. Anderzijds betekent
te laat opereren onherstelbare beschadiging van de hartkamer en een kortere levensverwachting.
Om inzicht te verkrijgen in de langetermijnuitkomsten van de verschillende hartafwijkingen is enkele jaren geleden door de beroepsgroep een landelijke registratie
opgericht voor patiënten met een aangeboren hartafwijking, met financiële steun
van de Nederlandse Hartstichting, het ICIN en later ook Actelion. Deze registratie
draagt de naam CONCOR, afgeleid van de Latijnse naam voor aangeboren hartafwijkingen CONgenitale CORvitia. Het doel van Concor is om uiteindelijk de
gegevens van alle mensen met een aangeboren hartafwijking in Nederland, momenteel geschat op ongeveer 50.000, in de registratie op te nemen. Zo hopen we
een goed beeld te verkrijgen omtrent de ernst en kans op complicaties van de
verschillende defecten. Als we weten wat de risico’s van bepaalde afwijkingen
zijn, kunnen we door tijdig ingrijpen mogelijk een deel van deze complicaties
voorkomen.
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Tot op heden zijn er bijna 6000 patiënten geregistreerd, met veel verschillende
hoofddiagnoses. Het gaat om een groep jonge patiënten met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar. Nu al zien we een aanzienlijk aantal complicaties: 250 jonge mensen hebben al vijf of meer hartoperaties ondergaan, 120 een hersenbloeding gehad,
200 een ontsteking van een hartklep, 250 een scheur van de aorta, 120 jonge
mensen hebben al hoge bloeddruk, 800 hebben ritmestoornissen, en dat op zo’n
jonge leeftijd.
Patiënten van alle ziekenhuizen in Nederland worden in Concor geïncludeerd,
maar ook patiënten die niet meer onder controle zijn, worden opgespoord. Dat is
nog een aanzienlijk aantal, omdat in eerste instantie de problemen op lange termijn zijn onderschat. Patiënten werden uit controle ontslagen nadat de operatie
succesvol was verlopen. Met behulp van Concor hopen we enerzijds een groep
patiënten gerust te kunnen stellen die weinig controle meer behoeft. Anderzijds
zullen er patiënten zijn waarbij tijdige herkenning en behandeling van complicaties
thans onvoldoende plaatsvindt en die onnodig blootgesteld worden aan onherstelbare beschadiging van het hart en dus ook vervroegd overlijden.
De huidige verdeling van zorg is nogal willekeurig en niet gebaseerd op het
hartdefect en de restafwijkingen. Herstructurering van zorg kan met behulp van
Concor gerealiseerd worden. Patiënten met complexe afwijkingen dienen gecontroleerd te worden in een gespecialiseerd centrum, waar de cardiologen moeten
samenwerken in een multidisciplinair team, met onder andere een hartchirurg,
kindercardioloog, internist, gynaecoloog, cardioanaesthesist, radioloog, klinisch
geneticus, psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker, interventiecardioloog
en elektrofysioloog. Tijdens de spreekuren is er een rol voor een gespecialiseerde
verpleegkundige, bij wie voorlichting, adviezen en niet-medische problemen voldoende aan de orde kunnen komen. Rondom deze centra zullen zogenoemde ‘satellietziekenhuizen’ de zorg moeten leveren voor de minder complexe hartafwijkingen en de opvang van acute problemen. Zorg op maat is essentieel voor deze
patiënten. Voor een optimale zorgstructuur is het van het grootste belang dat de
Concor-registratie langdurig en structureel financieel ondersteund wordt; een rol
voor de overheid ligt hier voor de hand.

12

Z o rg e n vo o r m o rg e n

Genetica
Aan de landelijke registratie is een DNA-bank gekoppeld, met het doel onderzoek
te faciliteren naar de genetische oorsprong van aangeboren hartafwijkingen. Nu de
patiënten zo oud worden dat ze zelf kinderen krijgen, blijkt erfelijkheid een grotere rol te spelen dan voorheen werd gedacht. In de Concor-registratie heeft 16%
van de patienten ook een familielid met een aangeboren hartafwijking. Het risico
op het krijgen van een aangedaan kind varieert van 3 tot 50%, afhankelijk van de
hartafwijking. Het risico is groter als de moeder, dan als de vader een hartafwijking heeft. De rol van de machtige eicel is dus, zeker in dit opzicht, belangrijker
dan die van de zaadcel.
De opsporing van genetische achtergronden van structurele hartafwijkingen
verloopt nogal langzaam, mede gezien de vaak multifactoriële oorzaak. De ontwikkelingen in de moleculaire genetica en ook de recente ontrafeling van het menselijk genoom heeft de aandacht hiervoor in een stroomversnelling gebracht. In de
afgelopen jaren is er een aantal genen ontdekt waar veranderingen, mutaties, kunnen leiden tot een hartdefect. Identificatie van meer genen en mutaties biedt gelegenheid tot erfelijkheidsvoorlichting en het nemen van preventieve maatregelen;
het vergroot tevens het inzicht in de pathofysiologie van een hartafwijking.
Bij bepaalde hartafwijkingen bijvoorbeeld, meestal in de uitstroombaan van het
hart, kan de oorzaak gelegen zijn in het ontbreken (deletie) van een stukje van
chromosoom 22, een zogenaamde ‘22q11-deletie’. Het aantonen van een dergelijke deletie heeft belangrijke klinische consequenties. Bij deze patiënten is de kans
groot dat zich op latere leeftijd schizofrenie of andere psychiatrische stoornissen
ontwikkelen, en tijdige herkenning en vroege behandeling zijn dan natuurlijk belangrijk. Tevens is de kans 50% dat deze chromosoomafwijking wordt doorgegeven aan het nageslacht, terwijl dat voor een andere patiënt met dezelfde hartafwijking maar zonder 22q11- deletie gemiddeld slechts 5% bedraagt.
Er zijn exogene factoren bekend die kunnen leiden tot soortgelijke hartafwijkingen: wanneer de moeder suikerziekte heeft of aan alcohol verslaafd is, of bij een
overdosis aan vitamine A bij acnébehandeling. De overeenkomst tussen de hartafwijking van genetische oorsprong en die door deze exogene oorzaken kan van
belang zijn voor preventie en therapie. Een verstoring van de neurale lijst tijdens
de embryonale ontwikkeling lijkt in beide gevallen een centrale rol te spelen. Bij
suikerziekte zorgt de behandeling met antioxidanten – vitamine E – tijdens de
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zwangerschap ervoor dat de incidentie van afwijkingen afneemt, zo is uit dierexperimenteel onderzoek gebleken. Dit onderstreept het belang van onderzoek naar
de betrokken genen. Samen met prof. Moorman en zijn medewerkers moet het
mogelijk zijn om in de komende jaren een enorme vooruitgang te boeken op dit
terrein.
Inzicht in de moleculaire oorzaak van abnormale hartontwikkeling zal ook op
het gebied van stamceltherapie van onschatbare waarde blijken te zijn. Wanneer ongedifferentieerde stamcellen ingebracht worden in het hart, kunnen die zich in
potentie nog gaan differentiëren tot verschillende types van nieuwe hartcellen:
bijvoorbeeld hartspier of hartklepweefsel. In de toekomst zouden zo met behulp
van stamceltherapie nieuw hartspierweefsel, nieuwe conduits of verbindingen en
nieuw hartklepweefsel kunnen aangroeien. Sinds kort wordt dergelijke stamceltherapie al toegepast bij patiënten met hartfalen na een hartinfarct. Hoewel de
eerste pogingen hier veelbelovend lijken, is het nog steeds niet gelukt om embryonale of adulte stamcellen om te vormen tot volwassen hartspiercellen. Dit doel zal
slechts verwezenlijkt kunnen worden als we begrijpen hoe de vorming van gezonde hartspiercellen in het embryo totstandkomt. Inzicht in de moleculaire oorzaak van abnormale hartspierontwikkeling bij aangeboren hartafwijkingen kan
daarom van onschatbare waarde zijn voor stamceltherapie bij alle patiënten met
hartfalen.
Voor dit doel zal op korte termijn onder leiding van prof. Moorman een pretentieus Europees onderzoek naar de moleculaire basis van hartafwijkingen van
start gaan. Een netwerk van klinisch congenitaal cardiologen uit 26 landen in Europa zal hiervoor ingezet worden. Dit netwerk is totstandgekomen door de Euro
Heart Survey, die vorig jaar eveneens vanuit het AMC is gecoördineerd. Ook de
Concor DNA-bank, waar zich nu al een schat aan materiaal bevindt met ongeveer
5000 DNA-samples, zal bij dit Europese onderzoek onmisbaar zijn.
De Concor-DNA-bank is toegankelijk voor alle onderzoekers binnen en buiten
Nederland. Momenteel wordt samen met prof. Doevendans uit Utrecht onderzocht of mutaties die in zebravisjes hartafwijkingen veroorzaken ook voorkomen
in het DNA van onze hartpatiënten. Het voordeel van zebravisjes is dat ze doorzichtig zijn en dat het hartje met de afwijking van buitenaf zichtbaar is, in dit geval
het ontbreken van de klep tussen boezem en kamer. In de Concor-registratie
wordt vervolgens het DNA onderzocht van patiënten met afwijkingen aan dezelfde
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hartklep. Het is van groot belang dat deze DNA-bank voldoende financieel ondersteund wordt om ook op lange termijn te blijven bestaan.
Op dit moment lijkt het begrijpen van de onderliggende genetische en moleculaire basis van hartafwijkingen en de vertaling naar een betere diagnostiek en behandeling van hartziekten meer dan ooit binnen bereik.
U ziet hier hoe in feite de congenitale cardiologie een centrale positie bekleedt en
als spil fungeert in vele samenwerkingsverbanden, preklinisch en klinisch, intern
en extern, nationaal en internationaal. Met de successen die hieruit voortvloeien,
hopen we te kunnen pronken, zoals de decaan opmerkte in het gisteren verschenen tijdschrift Hypothese van NWO.

Bijkomende afwijkingen
De problemen van een patiënt met een aangeboren hartafwijking blijven vaak niet
beperkt tot het hart: 20% tot 30% van de patiënten hebben ook aangeboren afwijkingen in andere organen. De hartafwijking kan onderdeel zijn van een syndroom,
zoals het syndroom van Marfan: een gegeneraliseerde bindweefselaandoening, veroorzaakt door een mutatie in het fibrilline gen. Bij patiënten met het syndroom
van Marfan is het bindweefsel in het hele lichaam verzwakt, vooral in ogen, skelet
en de aorta. Door de verzwakking van de aortawand kan de aorta zich verwijden
en plotseling scheuren. Tijdige operatieve vervanging van de verzwakte aorta kan
een levensbedreigende scheur voorkómen. In het AMC is de laatste jaren veel
onderzoek verricht naar risicofactoren voor het optreden van zo’n scheur. Sommige patiënten met het syndroom van Marfan weten ook hun voordeel te doen
met de bindweefselzwakte en hun lange lenige vingers: de beroemde pianist en
componist Rachmaninoff, die vermoedelijk aan dit syndroom leed, opende zijn
tweede pianoconcert met accoorden die anderhalf octaaf omvatten en alleen door
een Marfan-hand goed gespeeld kunnen worden.
De hartafwijking kan ook afwijkingen veroorzaken in andere organen, zoals longen
en nieren en in de samenstelling van het bloed. Pulmonale hypertensie, een verhoogde druk in de longen, kan het gevolg zijn van een langdurig verhoogde bloedstroom door de longen en kan aanleiding geven tot een verminderd uithoudings-
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vermogen en vervroegd overlijden. Operaties en catheterisaties kunnen leiden tot
afgesloten vaten en littekens op de borst met een forse psychosociale impact,
evenals de vaak zichtbare borstkasmisvormingen.
Verminderde intellectuele vermogens en mentale retardatie komen relatief vaak
voor; 10% van de kinderen hebben meestal binnen de eerste twee levensdagen een
herseninfarct doorgemaakt. Vroege operatie, zoals tegenwoordig gebruikelijk is,
zal deze neurologische complicaties verbeteren, maar de operatie zelf kan ook
neurocognitieve effecten hebben die later in het leven manifest worden. Het scholings- en werkniveau van deze patiënten blijft in het algemeen daardoor wel wat
onder het gemiddelde.

Psychosociale problematiek
Psychosociale problemen komen veelvuldig voor bij patiënten met een aangeboren
hartafwijking. Daarbij gaat het om angst voor de hartziekte en de prognose, moeilijkheden met sociale interacties, zwangerschap en erfelijkheid, aangaan van relaties, een negatief zelfbeeld, problemen met werk, verzekering en sport. Heel illustratief is het autobiografische boek van Ad van Gool getiteld Hartzeer, waarin hij
zijn leven als patiënt met een aangeboren hartafwijking beschrijft: twee hartoperaties, ritmestoornissen, een inwendige defibrillator, hartfalen en ten slotte een
harttransplantatie. De meter moet steeds tijdig worden bijgevuld om calamiteiten
te voorkomen. De hartziekte zelf was een probleem, maar veroorzaakte ook een
bijkomende – misschien nog wel grotere – handicap: onbegrip van de omgeving
en verminderd zelfvertrouwen leidde tot vereenzaming en sociaal isolement.
Zwangerschap wordt meestal goed verdragen, maar er zijn patiënten met wie
lang over de risico’s van een zwangerschap en de verschillende mogelijkheden voor
kinderwens gesproken dient te worden. Sterilisatie van de echtgenoot is geen optie
voor jonge vrouwelijke patiënten met een korte levensverwachting. Er is zeker
vooruitgang in de counceling van deze patiënten geboekt, als we de situatie vergelijken met die welke omschreven staat in een artikel in het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde uit 1894: ‘Mag een meisje met hartlijden huwen?’ Na een lange
uiteenzetting van voors en tegens concludeert de schrijver: ‘Zolang het hartgebrek
voldoende wordt gecompenseerd, behoeft het huwelijk niet ontraden te worden.
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Slechts bewijzen van hartinsufficientie mogen als absolute contra-indicatie voor het
huwelijk gelden.’

Maatschappelijke en juridische consequenties
10% van de patiënten is wezenlijk gehandicapt door de hartziekte en zal veelal
werkloos blijven. De meeste patiënten kunnen echter uitstekend werkzaam zijn
op hun eigen niveau. Restricties zijn er eigenlijk slechts voor beroepen waarbij de
veiligheid van anderen in het geding is, zoals bus- of vrachtwagenchauffeur. In
Europa zijn er strikte regels voor verkeersvliegers: het risico op een plotse dood
of wegraking moet minder zijn dan 1% per jaar. Ik denk dat niemand hier deze
regeling zou willen versoepelen. Anderzijds zijn er talloze beroepen waarbij werkgevers patiënten met een aangeboren hartafwijking onterecht discrimineren uit
angst voor absentie, minder adequaat handelen en hogere premies. Het afsluiten
van een ziektekostenverzekering is meestal wel mogelijk, maar voor een sterk verhoogde premie en met uitsluiting van hartproblemen! In België bleken de ziektekosten van patiënten met een aangeboren hartafwijking weliswaar hoger te zijn,
maar hiervoor was slechts 12% van de patiënten verantwoordelijk. De kosten voor
de overige 88% waren vergelijkbaar met die van de algemene bevolking. Het nieuwe zorgstelsel met een acceptatieplicht van de verzekeraars en een standaard basispakket voor een vaste premie lijkt een verbetering in te houden voor de chronische hartpatiënten, als dat basispakket tenminste ook op langere termijn voorziet
in de noodzakelijke zorg.
Het gunstige effect van regelmatige sportbeoefening op fitheid, geestelijk welbevinden, zelfvertrouwen, sociale interactie en risico op verworven hartziekten is
inmiddels voldoende bekend. Dokters zijn vaak erg conservatief en leggen patiënten onnodig beperkingen op betreffende fysieke activiteiten. De angst voor plotse
dood tijdens sport is onterecht. De meeste gevallen van plotselinge dood tijdens
het sporten bij jonge mensen zijn het gevolg van van tevoren niet herkende hartafwijkingen. Plotse dood van patiënten van wie bekend is dat ze een aangeboren
hartafwijking hebben, is uitermate zeldzaam, namelijk 1:10.000 patiënten. Zij
kunnen recreatieve sporten op hun eigen niveau zonder gevaar beoefenen. Topsport dient wel ontraden te worden, maar meestal is dit ook niet de wens van de
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patiënt. De meeste jongeren willen zich bewijzen met bungeejumpen, diepzeeduiken en parachutespringen. In dat geval is het toch raadzaam om met beide benen
op de grond te blijven staan.

Zorgen voor morgen
Na deze opsomming van problemen zult u begrijpen dat het spreekuur van een
congenitaal cardioloog geen sinecure is! Tijdens een bezoekje van 5-10 minuten
op een algemeen cardiologisch spreekuur kan slechts het hoognodige aan bod komen, meestal alleen de cardiologische situatie. Daarvoor zijn wij ook opgeleid.
Deze patiënten hebben echter meer nodig en komen tekort in de routine van een
reguliere praktijk. Extra alert bijvoorbeeld dient de cardioloog te zijn op bronnen
van infectie, zoals tatoeages en piercings, die patiënten in deze leeftijdscategorie
graag laten aanbrengen, vaak juist op plekken waar de zon niet schijnt… Gewoonweg praten met de patiënt zonder gebruik te maken van bijvoorbeeld catheters of
andere hightechapparatuur wordt echter in ons huidige systeem niet gehonoreerd,
niet financieel en niet in aanzien. Er is in dit vak geen plaats voor cardiologen die
een heldenrol willen vervullen of veel willen verdienen. Binnen de beroepsgroep
bestaat er – dus – niet veel animo voor dit deelspecialisme. In Vrij Nederland heeft
u onlangs kunnen lezen dat de medisch specialist de meeste voldoening beleeft aan
het contact met zijn patiënten, maar dat hoeft niet direct geestelijk contact te
betekenen. Zoals op veel andere terreinen in onze huidige maatschappij heeft de
duurzame vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt plaatsgemaakt voor een meer
zakelijke behandelovereenkomst, met vooral juridisch omschreven rechten en
plichten.
Er is een vroege tekening van schrijver en cartoonist Peter van Straaten waarop
een moeder haar diepbedroefde zoon troost met de woorden: ‘Stil maar, Muis…,
later als je groot bent komt alles goed.’ De tekening reikt verder dan het kleine
drama, zoals meestal het geval is bij de tekeningen van Peter van Straaten. De
lezer is, evenals het jongetje, geneigd de bemoedigende woorden in twijfel te trekken… Het cynisme van de tekenaar is in ons geval gerechtvaardigd.
Er is gaandeweg een populatie jonge volwassenen ontstaan die als kind voor een
toen dodelijke aandoening met succes zijn behandeld en nu late complicaties hebben. Deze evolutie vraagt nieuwe inspanningen van de zorgverleners. Deze moe-
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ten, ook financieel, worden gedragen door de samenleving. Nu blijkt dat 85% van
de kinderen de volwassen leeftijd bereikt, is het van belang te voorkomen dat zij
hun ziekte weliswaar overleven, maar door de consequenties medisch, psychisch
en maatschappelijk gehandicapt zullen blijven. Voor de huidige en komende generatie chronisch zieke patiënten met een aangeboren hartafwijking is het daarom
essentieel dat de consequenties van succes in de geneeskunde worden geplaatst op
de politieke en maatschappelijke agenda.
Dames en heren,
Aan het einde gekomen van mijn rede wil ik gaarne enige dankwoorden uitspreken.
Ik dank het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Raad
van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum voor het in mij gestelde vertrouwen. De congenitale cardiologie bij volwassenen is een nieuw vakgebied en
heeft raakvlakken met vele andere terreinen in de gezondheidszorg. Met vereende
krachten zal ik ernaar streven om van dit vakgebied een zwaartepunt te maken.
Ik dank de hooggeleerden Arthur Wilde en Jan Piek voor hun steun en vertrouwen in een afdeling waarin de congenitale cardiologie een substantiële, misschien
wel prominente rol mag spelen. Ruime overlap is aanwezig met jullie eigen interesses, de ritmestoornissen en de interventies. Ik hoop dat we binnen onze eigen
afdeling een hechte samenwerking kunnen creëren.
Hooggeleerde Lie, beste Henk,
Jij verstaat de kunst om mensen te motiveren en stimuleren, uiteraard uitsluitend
in de richting die jou voor ogen staat. Op geheimzinnige oosterse wijze en met
vele petten op beheers je als geen ander het pokerspel, en ik kon niet anders dan
open kaart spelen terwijl jij al je troeven in de hand hield. Je hebt me aangeraden
een pokerface aan te leren bij vergaderingen en onderhandelingen. Je hebt gelijk,
maar ik weet niet of me dat ooit zal lukken.
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Hooggeleerde Dunning, beste Ad,
Jij hebt mij in 1993 op het spoor gezet van de congenitale cardiologie, nadat ik in
1989 alhier gepromoveerd was bij Henk ter Keurs en Chiel Janse op ritmestoornissen in het rattenhart.
Hooggeleerde Moorman, beste Antoon,
Ik heb altijd gedacht dat ik een rasechte clinicus was, die per ongeluk promoveerde
op een preklinisch onderzoek in het laboratorium van Henk ter Keurs. Naarmate
onze banden hechter worden en ons translationele onderzoek steeds concretere
vormen aanneemt, zou het me niet verbazen wanneer ik straks weer in een lab zal
eindigen. Vooralsnog blijf ik graag de brug tussen laboratorium en kliniek.
Hooggeleerde ter Keurs, beste Henk,
Jij was de eerste die mij met de rattenhartjes liet zien dat zo’n brug zinvol is. Ook
de rattenvanger van Hamelen had tenslotte een boodschap voor de mens. Ik waardeer het ten zeerste dat je uit Canada bent overgekomen om deze dag mee te
maken.
Hooggeleerde Visser, beste Cees,
Als opvolger van Hein Wellens als directeur van het ICIN heb jij de lijn van Hein
doorgezet bij de voordracht van mijn benoeming. Beiden wil ik bedanken voor hun
inzet.
Regina en Anita, jullie meer dan secretariële ondersteuning en goede humeur maken jullie beiden onmisbaar voor mij op de afdeling.
Lieve ma,
Het is jammer dat vader deze dag niet kan meemaken, hij zou zo trots als een
pauw geweest zijn. Ondanks jullie eigen academische opleiding hebben jullie nooit
van mij verlangd om carrière te maken. Al op de middelbare school kreeg ik van
vader een compliment als ik een 6 had gehaald: ‘Precies goed geleerd, niet te veel
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en niet te weinig!’ Het doel was vooral dat ik mijn eigen boterham zou kunnen
verdienen als mijn toekomstige echtgenoot onverhoopt vroegtijdig zou komen te
overlijden. Met deze houding hebben jullie mij altijd het gevoel gegeven dat ik
mijn eigen keuzes kon maken. Geneeskunde ben ik gaan studeren als een soort
hobby, waarmee ik met m’n kandidaats eventueel biologielerares zou kunnen worden. Op zo’n manier is carrière maken een lust en geen last. Ook met mijn
schoonouders heb ik het getroffen, want mijn schoonvader is de enige geweest die
mijn proefschrift van a tot z gelezen heeft!
Hein, Sake en Lucas, oftewel: HSL, de hogesnelheidslijn, zoals pappa jullie 7 jaar
geleden al beschreef. Binnen 2,5 jaar zijn jullie geboren en nu, 15 jaar later, denderen jullie nog steeds met dezelfde vaart door ons huis. Vaak is mij gevraagd hoe
ik gezin met werk wist te combineren, en daarvan zal ik nu een tipje van de sluier
lichten: de wagons ontkoppelen en laten afkoelen in de wind !
Gerda en Berry, 15 jaar lang onze trouwe oppas,
Gelukkig heb ik dagelijks op mijn werk kunnen bijkomen van de HSL dankzij jullie
toegewijde pogingen om deze op het rechte spoor te houden. En omdat jullie
verzorging altijd verder reikte dan die voor de jongens alleen, kon ik thuis bekomen van de beslommeringen op het werk.
Hooggeleerde van der Wall, lieve Ernst,
Zeven jaar geleden oreerde jij dat ik nooit achter je stond, maar altijd voor of naast
je. Dan moet jij dus wel al die tijd achter mij hebben gestaan. Onzichtbaar, maar
nadrukkelijk aanwezig. De essentie zie je niet met de ogen, maar met het hart.
Ik heb gezegd.
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