
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Zijpijn in de Borst

de Winter, R.J.

Publication date
2009
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Winter, R. J. (2009). Zijpijn in de Borst. (Oratiereeks). Vossiuspers.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/zijpijn-in-de-borst(61094423-da1f-49da-9fdb-bf1a82f76856).html


Zijpijn in 
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Zijpijn in de Borst…
eindigt zelden zonder in te storten

Een citaat uit het werk van de Amsterdamse Geneesheer professor 
Nicolaas Tulp uit de zeventiende eeuw met daarin een fraai beschreven 
observatie van een patiënt met een acuut hartinfarct. 
Robbert J. de Winter werd benoemd als hoogleraar in de klinische 
cardiologie, in het bijzonder de ‘Acute Coronaire Syndromen’, hetgeen 
is te vertalen als ‘hoogleraar hartinfarct’. In zijn oratie beschrijft hij de 
oorzaken van het ontstaan van atherosclerotisch vaatlijden en de biologische 
processen die leiden tot een hartinfarct, de nieuwe wetenschappelijke 
ontwikkelingen en wat we in de nabije toekomst kunnen verwachten. 
Tevens wordt ingegaan op de organisatie van de zorg voor patiënten met 
een acuut hartinfarct in Nederland, een organisatie waarin Nederland 
voorop loopt in de wereld. In dit systeem worden de patiënten via triage 
in de ambulance of in het verwijzend ziekenhuis zo snel mogelijk naar 
een dottercentrum vervoerd voor onmiddellijke dotterbehandeling. 
Nieuwe technieken bij deze infarct-dotterbehandelingen worden belicht, 
evenals het ontwikkelen van methoden om het effect van nieuwe behan-
delingen te kunnen meten.

Robbert J. de Winter is hoogleraar Klinische Cardiologie, in het bijzonder 
de Acute Coronaire Syndromen, aan de Universiteit van Amsterdam.
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Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar in de Klinische Cardiologie,

in het bijzonder de Acute Coronaire Syndromen,
aan de Universiteit van Amsterdam

op vrijdag 6 februari 2009

door

Robbert J. de Winter





Mevrouw de Rector Magnificus,
Mevrouw de Decaan,
Leden van de Raad van Bestuur van het AMC,
Hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam en van de zusterfaculteiten,
Zeer geachte collega’s en toehoorders, vrienden en familie,

De functie waarin ik ben benoemd, luidt: ‘hoogleraar in de Klinische Cardiologie,
in het bijzonder de Acute Coronaire Syndromen’. Dat vraagt om verduidelijking.
‘Acute Coronaire Syndromen’ is een verzamelnaam voor plotselinge manifestaties
van kransvatziekte – een werkdiagnose voor patiënten die met pijn op de borst
worden opgenomen. De ziektebeelden die onder deze Acute Coronaire Syndro-
men worden verstaan, namelijk instabiele angina pectoris of dreigend hartinfarct,
non-ST-elevatie-infarct en ST-elevatie-infarct, hebben een gemeenschappelijke oor-
zaak. Het is een ziekte van de vaatwand met vorming van bloedstolsels, waardoor
de doorbloeding naar de hartspier is verminderd of geheel stopt. Dit is het begin
van een hartaanval of hartinfarct, en daarom denk ik dat de beste Nederlandse
samenvatting van mijn leeropdracht is ‘hoogleraar Hartinfarct’.
Ik wil u in deze openbare les proberen duidelijk te maken hoe fascinerend de

wetenschappelijke achtergronden van het hartinfarct zijn en hoe spannend de ont-
wikkelingen rond de diagnostiek en behandeling de laatste jaren zijn geweest, hoe-
veel we hebben geleerd, wat we allemaal kunnen, maar ook wat we niet of nog
niet kunnen. Ik wil een paar onderwerpen uit ons eigen onderzoek bespreken en
schetsen waar mijns inziens de komende vijf tot tien jaar belangrijk nieuws te
verwachten valt. Tot slot wil ik iets zeggen over de organisatie van de zorg en
over het onderwijs.
Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in de

westerse wereld. In Nederland daalt de sterfte aan hartinfarct en volgens cijfers
van het CBS stierven in 2008 in Nederland in de eerste tien maanden net iets
meer personen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten.1 De schatting is dat onge-
veer driehonderd Nederlanders per week door een hartinfarct worden getroffen,
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waarvan een kwart onmiddellijk overlijdt. Boven de 75 jaar is hart- en vaatziekte
de meest frequente doodsoorzaak; het is dan ook vooral een ziekte van de oude
dag. Door de dubbele vergrijzing zullen patiënten met ischemische hartziekten in
de komende jaren een groeiend beroep doen op cardiologische zorg. In het AMC
is pijn op de borst als klacht veruit de belangrijkste reden voor presentatie en
opname op de afdeling Cardiologie. Mijn onderwerp gaat dus om zo te zeggen
over de ‘daily bread & butter’ van de cardioloog.
Atherosclerose, ook wel foutief ‘aderverkalking’ genoemd (het betreft hier ten-

slotte slagaders), is een chronische aandoening van het vaatstelsel waarbij de
bloedvaten veranderen door vetophoping, verdikking, ontsteking, verharding en/
of verkalking. De ziekte ontstaat vaak in alle slagaders van het lichaam en kan dus
niet alleen tot uiting komen als een hartinfarct, maar ook als een herseninfarct of
in de vorm van zogenoemde ‘etalagebenen’, wanneer de slagaders van de onderste
ledematen zijn aangedaan. De risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van
deze vaatziekte zijn u ongetwijfeld bekend: hoge bloeddruk, suikerziekte, roken,
overgewicht en te weinig lichaamsbeweging. De kans op het krijgen van kransvat-
ziekte is voor een individu met behulp van de zogeheten ‘Framingham score’ rede-
lijk nauwkeurig in te schatten. Toch kent iedereen wel mensen die ongezond le-
ven, vele jaren roken en toch geen hartklachten krijgen, alsook mensen die
sporten, niet roken, dieet houden en desondanks worden getroffen door een hart-
infarct. Deze biologische onrechtvaardigheid is het gevolg van de wisselwerking
tussen erfelijke aanleg en omgevingsfactoren. Bij afwezigheid van erfelijke aanleg
voor kransvatziekte, en misschien in aanwezigheid van beschermende erfelijke ei-
genschappen, kan iemand met zestig ‘pakjaren’ (aantal jaren roken vermenigvul-
digd met het aantal pakjes sigaretten per dag) op zijn 82ste overlijden, zonder dat
er ooit iets aan zijn hart gemankeerd heeft. Maar gelooft u mij, dat is de uitzonde-
ring die de regel bevestigt.
De erfelijke eigenschappen die een rol spelen bij het ontstaan van vaatziekten en

die de kans op het optreden van een hartinfarct beïnvloeden worden de laatste
jaren intensief bestudeerd. De meeste patiënten hebben waarschijnlijk een onge-
lukkige combinatie van meerdere erfelijke factoren die de ziekte veroorzaken of
versnellen, maar die we nog niet voldoende kennen. Er zijn al meer dan honderd
genen beschreven die betrokken zijn bij het risico op het krijgen van een hartin-
farct:2 genen die coderen voor van alles, de vetstofwisseling, stollingsfactoren,
ontstekingseiwitten, collageenvorming, structurele eiwitten van de celwand, cel-

Robbert J . d e W int er

6



kern en celorganellen, de hormonale en energiehuishouding van de cel, enzo-
voorts.
Hoewel onze kennis snel toeneemt, is genetische counseling voor familieleden

van patiënten met een hartinfarct op dit moment nog vrijwel onmogelijk en richt
het advies zich vooral op het aanhouden van een gezonde levensstijl. Dit illustreert
naar mijn mening de complexiteit van het ziektebeeld en tegelijkertijd ook ons
gebrek aan kennis. Natuurlijk moet het wegnemen van ziekmakende omgevings-
factoren een grote prioriteit krijgen. Zo vergroot meeroken, het inademen van
tweedehands sigarettenrook, de kans op een hartinfarct aanzienlijk. Er zijn in de
afgelopen jaren negen grote studies gepubliceerd waarin is aangetoond dat het
aantal ziekenhuisopnames voor hartinfarct in een regio met 25%-30% daalt nadat
het roken in openbare ruimten, cafés en restaurants werd verboden.3 Ik acht het
niet heel erg waarschijnlijk dat nieuwe geneesmiddelen een dergelijk groot effect
kunnen bewerkstelligen. Investeringen in het handhaven van een openbaar rook-
verbod zullen dan ook meer gezondheidswinst opleveren dan de miljoenen die nu
worden uitgegeven aan klinische onderzoek naar geneesmiddelen

De verandering van de vaatwand met vetophoping en verdikking heet ook wel
‘plaque’, en deze plaque ontstaat in de loop van vele tot tientallen jaren. Voor een
goed begrip van de verscheidenheid aan klachten en symptomen van patiënten met
een hartinfarct is het van belang een aantal processen in het kransvat met u door te
nemen.
In tegenstelling tot wat de illustraties in de leerboeken suggereren en wat men

intuïtief zou denken, slibt een kransvat niet langzaam en geleidelijk dicht. Ten
eerste kan de vaatwand zich als het ware verdedigen tegen vernauwing door ‘out-
ward remodelling’, zoals in 1997 is beschreven door Glagov. De zieke vaatwand
vervormd dan naar buiten, zodat het lumen of de binnenzijde van het vat lange tijd
zijn normale diameter behoudt, ondanks aanzienlijke plaquevorming.
Ten tweede is het ontstaan van vernauwingen en verstoppingen in de slagaders

geen geleidelijk proces maar verloopt dit sprongsgewijs. Veranderingen in de pla-
que, intra-plaquebloedingen en zogenaamde ‘plaqueruptuur’ veroorzaken stolsels
die een vernauwing plotseling verergeren. Dat het ontstaan van een hartinfarct
wordt veroorzaakt door stolsels in het kransvat werd pas in 1980 aangetoond
door de Britse patholoog Michael Davies. Deze stolselvorming is het normale
mechanisme van het lichaam om bij vaatwandbeschadiging door verwondingen te

Z i j p i j n in d e Bor st
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zorgen dat de bloeding stelpt, maar dit mechanisme leidt tot problemen in de
kransvaten. Mede door de hartkatheterisatie werd duidelijk dat de meeste hartin-
farcten ontstaan door stolselvorming op een plek die tevoren geen belangrijke
belemmering voor de bloedstroom vormde. Dit verklaart waarom patiënten
’s morgens nog probleemloos door het bos kunnen joggen en ’s middags met een
hartinfarct in het ziekenhuis kunnen worden opgenomen; tijdens het hardlopen,
als de hartspier arbeid levert en meer bloed en zuurstof vraagt waardoor de door-
stroming door het kransvat moet toenemen, was er immers nog sprake van een
normale doorgankelijkheid. Pas op het moment van de plaqueruptuur en de daar-
opvolgende stolselvorming gaat het bloedvat dicht en ontstaan de klachten.
Ten derde kunnen stoffen afkomstig van de vaatwand of het stolsel de diameter

van het kransvat verder beïnvloeden. Het samentrekken van dit bloedvat is op-
nieuw een normaal mechanisme voor bloedstelping, maar leidt in het kransvat tot
problemen.
Ten vierde wordt de ernst van de klachten ook beïnvloed door de ‘collaterale

doorbloeding’: de aanvoer van bloed via natuurlijke omleidingsbloedvaatjes die de
functie van een verstopt bloedvat geheel of gedeeltelijk kunnen overnemen. En als
laatste bieden voorafgaande korte episoden van verminderde doorbloeding, ‘ische-
mische preconditionering’ genoemd, bescherming tegen latere langduriger door-
bloedingsstoornissen.
Uiteindelijk is de ernst van het zuurstoftekort van het hart een resultante van de

diameter van het vat ter plaatse van de plaqueruptuur, de grootte en stevigheid
van het stolsel, de aan- of afwezigheid van spasme, de aan- of afwezigheid van
collaterale doorbloeding en van de eerdergenoemde ischemische preconditione-
ring. Bovendien kan de conditie van de pijnzenuwen verstoord zijn, bijvoorbeeld
bij oudere patiënten met suikerziekte. De aard van de klachten van de patiënt kan
verraderlijk zijn en bijvoorbeeld meer lijken op maagklachten of schouderklachten
dan op hartklachten. Andersom kunnen aandoeningen die niet samenhangen met
het hart zich presenteren als pijn op de borst. Door al deze factoren is de verschei-
denheid in de symptomen bij patiënten met een acuut coronair syndroom groot en
is het een dagelijkse uitdaging voor de cardioloog om de aard en ernst van het
probleem zo snel mogelijk in te schatten en zo nodig onmiddellijk in actie te
komen.

Robbert J . d e W int er
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Hart- en vaatziekten vormen zoals gezegd de belangrijkste doodsoorzaak in de
westerse wereld. De ontnuchterende boodschap die hiermee samengaat, is dat
vele patiënten die worden getroffen door een hartinfarct het ziekenhuis niet halen.
Acute hartdood kan worden veroorzaakt door erfelijke aandoeningen van de hart-
spier of de elektrische eigenschappen van het hart, zoals is bestudeerd door collega
prof. Wilde, maar veruit de meest voorkomende oorzaak van acute hartdood is
toch het hartinfarct. Kort nadat het kransvat is afgesloten, ontstaan ritmestoornis-
sen die kunnen leiden tot kamerfibrilleren, het ongeorganiseerd elektrisch geprik-
keld raken van de hartspiercellen, waardoor de pompwerking van het hart stopt
en de patiënt korte tijd later het bewustzijn verliest.
Overigens is uit het onderzoek van collega’s Wilde, Dekker en De Jong naar

voren gekomen dat er aanwijzingen zijn dat de kans op het ontstaan van dat pri-
mair kamerfibrilleren bij een hartinfarct weer erfelijk bepaald is; ik kijk uit naar
onze verdere samenwerking op dit interessante onderzoeksgebied. Komt er niet
snel hulp dan zal de patiënt enige minuten later overlijden, terwijl het hart vaak
met een eenvoudige elektrische schok weer tot normaal pompen kan worden ge-
bracht. Al in 1978 werd hiertoe door prof. Durrer in Amsterdam de Eerste Hart
Hulp opgezet, niet ver hiervandaan op het Wilhelmina Gasthuis-terrein, de eerste
dergelijke voorziening ter wereld.
Inmiddels is die snelle defibrillatie meer naar de patiënt toegebracht, zoals is

onderzocht door collega Koster. Als de patiënt of de familie maar in staat is om
het alarmnummer 1-1-2 te bellen, dan staat binnen enkele minuten een ambulance
met defibrillatie-apparatuur voor de deur. Daarnaast is er de automatische defi-
brillator, die te bedienen is door leken en op vele publieke plaatsen beschikbaar is.
En als u of ik hier nu een hartinfarct krijgt, gaat er via 1-1-2 een sms-bericht naar
in reanimatie getrainde personen die zich op korte afstand van deze Lutherse Kerk
bevinden.4 Of dat laatste werkt, is nog maar de vraag, want uit twee recente
onderzoeken is bijvoorbeeld gebleken dat het in huis plaatsen van defibrillatie-ap-
paratuur bij patiënten met een verhoogd risico en het trainen van huisgenoten niet
heeft geleid tot betere uitkomsten.

Een laagdrempelige voorziening, zoals de Eerste Hart Hulp, heeft navolging ge-
kregen in de meeste Nederlandse ziekenhuizen onder beheer van cardiologen en is
de beste voorziening voor de eerste opvang van patiënten met hartklachten. Mijn
eerste schreden op het pad van klinisch patiëntgebonden onderzoek zette ik op de

Z i j p i j n in d e Bor st
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Eerste Hart Hulp van het AMC. Collega Koster had toen net een subsidie van de
Hartstichting verworven, en samen met prof. Sanders, prof. Sturk en de heer Van
Straalen begonnen we met het meten van nieuwe markers voor hartspierschade.
We onderzochten de waarde van vroegdiagnostiek naar myocardschade met be-
hulp van nieuwe bepalingsmethoden voor het meten van stoffen die vanuit bescha-
digde hartspiercellen in het bloed vrijkomen: myoglobine, creatine kinase MB en
het cardiale troponine. We onderzochten de betrouwbaarheid van de bepalingsme-
thoden, de snelheid waarmee deze stoffen verschijnen in relatie tot het begin van
de klachten en de grootte van het hartinfarct. We keken naar de prognostische
waarde (wat zegt de uitslag over de vooruitzichten van de patiënt?), onder andere
in projecten van de Hartstichting onder leiding van de onderzoekers Radha Bhola-
singh en Marc van der Zee. Vooral het cardiale troponine, een eiwit van het con-
tractiele apparaat van de hartspiercel, is met bijzondere nauwkeurigheid in het
bloed vast te stellen.
Inmiddels is een verhoging van het troponinegehalte de gouden standaard voor

de diagnose hartinfarct. De nauwkeurigheid waarmee dit bepaald kan worden,
heeft op zichzelf weer gezorgd voor een interessant probleem: we kunnen hier-
door nu ook een heel klein hartinfarct vaststellen bij patiënten die die diagnose
daarvoor niet gesteld kregen. En er is een nog gevoeliger troponinebepaling in
aantocht, één waarmee we nog kleinere hoeveelheden kunnen meten en nog vaker
de diagnose hartinfarct zullen stellen. Om een voorbeeld te geven: bij een dotter-
behandeling van een stabiele vernauwing van de kransvaten komt in de oude defi-
nitie bij ongeveer 3% een hartinfarct voor. Deze complicatie ontstaat door het
dichtdrukken van kleine zijtakjes bij de vernauwing of door versleping van materi-
aal van de vaatwand met de bloedstroom mee, met verstopping van kleine vaatjes
tot gevolg.
Meten we het troponine, dan zien we bij 25% van de patiënten een verhoging

van deze stof. Bij de nieuwe bepalingsmethode stijgt dit percentage naar 65%.
Betekent dit nu dat we bij 65% van onze patiënten die een dotterbehandeling
ondergaat een hartinfarct veroorzaken? Is de betekenis van de diagnose hartinfarct
dan nog wel dezelfde?
Bij veel meer patiënten op de Eerste Hart Hulp dan tot nu toe zullen we de

diagnose hartinfarct gaan stellen. Echter, niet alle ziekenhuizen zullen die nieuwste
meetmethode gebruiken. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met de 90-dagen overleving
na een hartinfarct, de prestatie-indicator van de inspectie die bedoeld is om de
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kwaliteit van zorg in verschillende ziekenhuizen met elkaar te vergelijken? In toe-
nemende mate is daardoor de diagnose hartinfarct onderwerp van heftige discus-
sies. Onlangs heeft er een internationale consensuscommissie aan te pas moeten
komen om voor de tweede keer in tien jaar tijd een nieuwe definitie van het begrip
‘hartinfarct’ op te stellen.5 U kunt zich voorstellen dat deze definitieproblemen
hebben geleid tot onduidelijkheden in de dagelijkse patiëntenzorg en bij het onder-
ling vergelijken van patiëntgebonden studies met hartinfarct als uitkomstmaat.
Om het ingewikkeld te maken, moet worden opgemerkt dat een verhoging van

troponine ook optreedt bij allerlei aandoeningen van het hart die geen hartinfarct
betreffen, maar waarbij wel hartspiercellen beschadigd raken, zoals ontsteking van
de hartspier of van het vlies rond het hart, bij longembolie, chronische nierfunc-
tiestoornissen en nog een hele lijst van aandoeningen. Samengevat is ons diagnos-
tisch arsenaal enorm verbeterd, maar is een troponinestijging niet synoniem met
een hartinfarct. Andersom wil de afwezigheid van een troponinestijging niet zeg-
gen dat er niets aan de hand is, want een patiënt met een dreigend infarct kan zich
presenteren zonder troponinestijging. Het verhaal of de anamnese bij een patiënt
met pijn op de borst, de klinische presentatie, het elektrocardiogram, kennis van
de verscheidenheid aan ziektebeelden en de beoordeling door een ervaren cardio-
loog zijn hierbij alle van essentieel belang.

In de afgelopen jaren hebben we, samen met het laboratorium voor Klinische
Chemie, de gelegenheid gehad om verschillende andere markers in het bloed bij
patiënten met een acuut coronair syndroom te bestuderen. We hebben onderzoek
kunnen doen naar het C-reactief proteïne of CRP, een acuut fase eiwit dat bij
patiënten met kransvatziekte een belangrijke voorspeller is voor de uitkomst op
de lange termijn. We hebben, in tegenstelling tot wat in de literatuur werd ge-
suggereerd, aangetoond dat een verhoogd CRP niet voorspeld voor littekenweef-
selgroei na stentimplantatie, maar wel voor de kans dat zich opnieuw een hart-
infarct zal voordoen. We hebben laten zien dat het NT-proBNP, een
splitsingproduct van de omzetting van een hormoon uit het hart bij een vermin-
derde hartspierfunctie, voorspelt voor overleving van patiënten met kransvat-
ziekte. We hebben activiteit en remming van bloedplaatjes met anti-plaatjes mid-
delen gemeten. We hebben gekeken naar verschillende ontstekingsactiviteit
gerelateerde ‘cytokinen’, naar ‘microparticles’, naar ‘myeloperoxidase’ en naar
‘GDF-15’, en ik heb daarbij het voorrecht gehad met velen te kunnen samenwer-
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ken, onder wie – in het AMC – prof. Pieter Reitsma, dr. Fischer, dr. Nieuwland
en dr. Verberne, en daarbuiten prof. Christenson, prof. Wollert en prof. Wallen-
tin. Een logische volgende stap was om klinische strategieën te testen bij patiënten
met een dreigend hartinfarct en een verhoogd risico op basis van een stijging van
een van die markers.

In 1999 was een van de grote onbeantwoorde vragen of de prognose van patiënten
met een dreigend hartinfarct en een verhoogd troponinegehalte (dus volgens de
huidige definitie met een klein infarctje) kan worden verbeterd door hen direct te
dotteren of te opereren. Het op dat moment beschikbare bewijs daarvoor was met
elkaar in tegenspraak. In samenwerking met het Interuniversitair Cardiologisch
Instituut Nederland (ICIN) en de Werkgroep Cardiologische Centra Nederland
(WCN) hebben we daarom de ICTUS-studie in 42 Nederlandse ziekenhuizen uit-
gevoerd. Bij die studie werden in totaal 1200 patiënten gelijkelijk verdeeld naar
een vroeg-invasieve strategie of een zogenaamde ‘selectief invasieve strategie’. Bij
de ene strategie werd de patiënt direct gedotterd of geopereerd, bij de andere
werd de patiënt eerst gestabiliseerd met medicijnen en alleen gedotterd of geope-
reerd als het nodig was, en dan op een later tijdstip.
Omdat de troponinebepaling toen nog niet algemeen beschikbaar was, hebben

we, in samenwerking met de klinisch chemici, de deelnemende ziekenhuizen uit-
gerust met de benodigde meetapparatuur. Tijdens het uitvoeren van onze studie
werden er resultaten bekend van Zweedse en Engelse onderzoekers die suggereer-
den dat een vroeg-invasieve strategie tot betere uitkomsten leidt. Wij hebben aan-
getoond dat – tegen een achtergrond van optimale medicamenteuze behandeling –
de vroeg- invasieve en de selectief-invasieve strategie qua overlijden of een her-
nieuwd hartinfarct tot eenzelfde uitkomst leiden. Er waren meer dotterproce-
dure-gerelateerde infarcten in de vroeg-invasieve groep, er waren meer zieken-
huisopnames in de conservatieve groep. De conclusies van ons onderzoek hebben
we kunnen publiceren in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften; prof.
Tijssen, prof. Verheugt, prof. Sanders, dr. Cornel, de promovendi Fons Windhau-
sen en Alexander Hirsch, en de onderzoeksverpleegkundigen Margriet Klees en
Esther Scheunhage waren de onmisbare leden van het ICTUS-team.
Zeer tot mijn vreugde hebben de uitkomsten van ICTUS geleid tot aanpassin-

gen en expliciete vermelding in de recentelijk vastgestelde richtlijnen van de Euro-
pese en Amerikaanse wetenschappelijke verenigingen.6 De consequentie van deze
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nieuwe richtlijn is dat de keuze voor óf direct naar de katheterisatiekamer óf eerst
stabiliseren met medicijnen afhankelijk kan zijn van lokale protocollen en van de
voorkeur van de patiënt en de behandelende arts.
Zeer tot mijn verdriet is de druk om voor een vroeg-invasieve strategie te

kiezen groot, daar dit ertoe leidt dat patiënten sneller uit het ziekenhuis worden
ontslagen en het aantal (financieel aantrekkelijke) revascularisatie-ingrepen toe-
neemt – dit terwijl we met ons ICTUS-onderzoek hebben aangetoond dat snelle
ingrepen tevens resulteren in meer dotterbehandeling-gerelateerde hartinfarcten –
iets wat later ook in andere grote studies werd bevestigd.
Samengevat kan men zeggen dat patiënten met een dreigend hartinfarct en een

verhoogde troponine waarschijnlijk ten minste baat hebben bij een 24-uurs behan-
deling met medicijnen, waarna op basis van een nieuwe risicoschatting, en na
overleg tussen arts en patiënt, besloten wordt welke strategie er verder toegepast
zal worden. In de komende jaren zullen we, met promovendus Peter Damman, de
patiëntengegevens van ICTUS samenvoegen met die van de grote Zweedse en
Engelse studies, om zodoende met een database van meer dan 5000 patiënten
verdere gedetailleerde analyses te kunnen uitvoeren.

In collegezaal 1 van het AMC hangt een reproductie van Rembrandts bekende
schilderij De anatomische les van dokter Tulp, een verbeelding uit de eerste helft van
de zeventiende eeuw van een openbare les in Amsterdam over de menselijke ana-
tomie door prof. Nicolaas Tulp. Prof. Tulp was een groot geneesheer en, later,
ook bestuurder en burgemeester van de stad Amsterdam. Tulp is naamgever en
embleem van het postacademisch onderwijsinstituut van het AMC en ‘de anatomi-
sche les’ is de naam van de openbare les die jaarlijks door het AMC wordt georga-
niseerd in Amsterdam. Prof. Tulp stond bekend om zijn scherpe observaties en
gedetailleerde beschrijving van ziektebeelden. Een van zijn patiëntenbeschrijvingen
uit het vierde deel van Medicijnsche Aanmerkingen in het Duits uit 1652 wil ik u niet
onthouden:

Stephanus Abeel, een jongeling op het beste van zijn leven, van te veel lopen te
zeer vermoeid, werd schielijk bevangen met een onverwachte scherpe pijn in
zijn linkerzijde van de borst, met kortademigheid en schrikkelijke hartklop-
ping. Welker toevallen geweld, als noch naar het aftappen van het bloed, noch
versterking luisterde, zo was het spul met hem verloren en hij bezweek onder

Z i j p i j n in d e Bor st

13



het pak dat hem te zwaar viel, stortende niet alleen in een teerkoorts, nemaar
ook in een waterzucht, daar de buik zo bijster af zwol en oprees, dat hij ge-
noodzaakt werd met een koud en klam zweet deze wereld te verlaten. Om
welke zwaarder toevallen wille, als het lijk geopend werd, vonden wij het hart
slap en groter als gemeen en het water van dit builtje wel gewassen tot vijftien
lepels toe, welke zijn overvloed ongetwijfeld dit slaan van het hart verwekte en
gaande maakte. De long was gans en gaar bedorven en aan de ribben gegroeid,
de aderen overal gezwollen, het net verrot, gelijk de buik, en de benen boor-
devol geel water. Zodat men hem wel moet wachten voor al te veel vermoei-
en, dat zoveel schade doet.

De casus eindigt met: ‘De zijpijn in de borst eindigt zelden zonder in te storten.’
De oorzaak van de ziekte zocht prof. Tulp – volgens de Galenische geneeskunde

– in een verstoring van de vier elementen bloed, flegma, gele gal en zwarte gal.
Tulp verwierp de theorieën van zijn tijdgenoot William Harvey die in 1627 als
eerste de pompwerking van het hart beschreef in Londen. Harvey berekende hoe-
veel bloed het hart per slag en per tijdseenheid uitpompt, het ‘hartminuutvo-
lume’, en kwam tot de onvermijdelijke conclusie dat er sprake moest zijn van een
gesloten bloedsomloop, waarbij de slagaders het bloed van het hart afvoeren en de
aders het bloed er weer naar terugbrengen. Tulp schreef aan de Royal Academy in
Londen: ‘It is better to wander with Galen than it is to circulate with Harvey.’
Misschien moeten we ‘to wander’ hier niet vertalen als ‘wandelen’ maar als ‘dwa-
len’, want Tulp zat er wat betreft de werking van het hart en de oorzaak van het
hartinfarct, ondanks de prachtige observaties, volledig naast.
Nog altijd eindigt zijpijn in de borst regelmatig met instorten. In tegenstelling

tot patiënten met een dreigend hartinfarct moet bij patiënten met een echt hart-
infarct het afgesloten bloedvat zo spoedig mogelijk worden opengemaakt door het
te dotteren. Het geven van publieksvoorlichting, met als doel de tekenen van een
hartinfarct te leren herkennen, is werkzaam gebleken, maar het effect ervan is
slechts merkbaar zolang de voorlichtingscampagne duurt en is weg zodra de voor-
lichting ophoudt Dit betekent dat er continue publieksvoorlichting noodzakelijk is.
De vooruitzichten voor patiënten met een hartinfarct die tijdig hulp hebben inge-
roepen zijn namelijk indrukwekkend verbeterd. Was de ziekenhuissterfte aan het
hartinfarct in de jaren zestig nog 25 à 30%, door de inrichting van de hartbewa-
king daalde deze naar 15%, door de behandeling met bètablokkers en later met
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stolsel oplossende medicijnen naar 8 à 10% en door directe dotterbehandeling
heden ten dage naar 4 tot 6%.
Al in 1993 werd door onze collega’s uit Zwolle aangetoond dat direct dotteren

bij een acuut hartinfarct tot de beste resultaten leidt. In het AMC hebben we in
1995 het direct dotteren als standaardbehandeling voor ST-elevatie-infarct inge-
voerd, lang voordat de aanbeveling daartoe in de richtlijnen werd opgenomen.
Samen met de cardiologen uit de ziekenhuizen in de regio hebben we een systeem
van snelle doorverwijzing georganiseerd, waarmee een afgesloten kransvat binnen
een uur weer is opengemaakt. Met de getallen uit onze database kunnen we laten
zien dat de uitkomst van deze behandeling identiek is voor patiënten uit Medem-
blik, Almere, Hilversum, IJmuiden, Vinkeveen of Diemen en zich kan meten met
de resultaten die te vinden zijn in de internationale literatuur.
Vanaf 2003 is in de regio Amsterdam een systeem van prehospitale triage ge-

start in overleg met de ambulancedienst en de interventiecardiologen uit het
AMC, VUMC en OLVG, en de cardiologen van de ziekenhuizen zonder dottermo-
gelijkheid. In onze werkgroep met collega’s Van der Wieken, Slagboom en Amo-
roso van het OLVG, Bronzwaer en Appelman van het VUMC, mevrouw Van Ex-
ter en de heer Van der Weert van de Regionale Ambulance dienst Amsterdam en
Rob Adams, onderzoeksverpleegkundige in het AMC, hebben we duidelijke spel-
regels afgesproken voor een snelle verwijzing van patiënten en verdeling van de
benodigde capaciteit. Tegenwoordig is een dergelijk systeem in heel Nederland in
alle regio’s in een of andere vorm beschikbaar – een situatie waar men in het
buitenland met afgunst naar kijkt. Een van de uitdagingen voor de komende jaren
is om dit systeem door regelgeving en financiering in stand te houden en de kwa-
liteit ervan te bewaken. Versnippering van ervaring en het uitvoeren van infarct-
dotterbehandelingen in kleinere programma’s zal leiden tot minder goede resulta-
ten en op de lange termijn ongetwijfeld ook duurder zijn. De voortekenen zijn
niet gunstig.7

In datzelfde buitenland dat de overheid ons tot voorbeeld stelt, heeft concur-
rentie in de zorg en strijd om de aantallen al geleid tot ongewenste en bizarre
situaties. Voor het behoud van kwaliteit is het noodzakelijk dat de Nederlandse
Vereniging voor Cardiologie de rijen sluit en eensgezind gaat staan voor optimale
zorg. Het is duidelijk dat regionale organisatie van acute zorg overleg en samen-
werking vraagt, iets wat in mijn beleving haaks staat op concurrentie.
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Hoe kunnen we de behandeling van hartinfarctpatiënten die een onmiddellijke
dotterbehandeling ondergaan nog verder verbeteren? We kunnen proberen het vat
nog sneller open te maken en ervoor zorgen dat het publiek goed wordt voorge-
licht zodat er nog sneller hulp wordt geboden. We kunnen proberen het stolsel
sneller en effectiever te verwijderen met sterke bloedverdunners en verschillende
typen zuigkatheters. Het inspuiten van de kransvaten met stamcellen uit het been-
merg, zoals onderzocht is in het kader van het HEBE-onderzoek onder leiding van
prof. Piek en prof. Zijlstra, heeft tot nu toe slechts een bescheiden effect laten
zien.8 We kunnen nieuwe middelen onderzoeken die de microcirculatie beïnvloe-
den en zogeheten ‘reperfusieschade’ doen afnemen.
Een belangrijk onderdeel van ons onderzoek betreft deze zogenaamde ‘adju-

vansbehandelingen’ bij infarctdotteren. Een probleem daarbij – voor zover je van
een probleem kunt spreken – is dat de behandeling al zo goed is en de sterfte bij
patiënten die een directe dotterbehandeling ondergaan zo laag, dat een vergelijking
tussen twee behandelingen pas een verschil in sterfte zou kunnen laten zien als de
studie meer dan enkele duizenden patiënten omvat. Dergelijke studies kosten vele
tientallen miljoenen en zijn alleen betaalbaar door grote farmaceutische bedrijven.
Een kleinere studie moet dan de zogenaamde ‘substituut eindpunten’ meten:

andere parameters voor succesvolle behandeling, zoals de grootte van het infarct,
doorstroming van het zojuist geopende kransvat, aankleuring van de hartspier met
röntgencontrast als uiting van herstel van de microcirculatie, herstel van de ECG-
afwijkingen over de tijd, vroege en late afbeelding van het infarctlitteken met be-
hulp van een MRI-scan.
Zo hebben we in het PREPARE-onderzoek onder leiding van collega Koch laten

zien dat met behulp van de Proxis-occlusiekatheter bij infarct-dotterbehandelingen
de afwijkingen op het ECG versneld normaliseren.9 Het vaststellen van gestan-
daardiseerde meetmethoden voor deze substituuteindpunten bij infarct-dotterbe-
handelingen en het ontwerpen van klinische studies met behulp van deze meetme-
thoden zal de komende jaren worden uitgevoerd door de onderzoekers Joost
Haeck, Niels Verouden en Wichert Kuijt in samenwerking met collega-onderzoe-
kers van het Duke Clinical Research Institute in de Verenigde Staten.

Het is dit jaar vijf jaar geleden dat de Space shuttle Colombia bij terugkeer in de
dampkring hoog boven de staat Texas uiteenspatte, waarbij zeven astronauten het
leven lieten. De reconstructie van wat er was gebeurd, levert een spannend ver-
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haal op. De ontbrekende vluchtdatarecorder werd met behulp van computersimu-
latiemodellen voor het berekenen van de vermoedelijke baan naar de aarde terug-
gevonden in een uitgestrekt moerasgebied. Er stonden grote belangen op het spel.
Op basis van videobeelden van de lancering en met behulp van schietproeven kon-
den de onderzoeksinspecteurs aantonen dat een tijdens de lancering afgebroken
stuk isolatieschuim een gat in de voorrand van de linkervleugel had geslagen.
Daardoor konden bij terugkeer naar de aarde hete gassen de vleugel binnendringen
en verongelukte de shuttle. De astronauten vlogen bij terugkeer in de dampkring
hun dood tegemoet door een – ik noem het maar – ‘ruptuur’ van de vleugel
enkele dagen eerder.
Bij een dotterbehandeling voor het acute hartinfarct kunnen we het stolsel dat

het kransvat afsluit verwijderen met een zuigkatheter, waarna de doorbloeding
weer op gang komt. Deze stolsels kunnen we opvangen en onder de microscoop
bekijken. Saskia Rittersma en Miranda Kramer hebben, in samenwerking met dr.
van der Wal van de afdeling Pathologie van het AMC, onze bevindingen beschre-
ven. Het blijkt dat patiënten die slechts een aantal uren klachten hebben naast vers
stolsel ook stolsels hebben die al één of meer dagen oud zijn. Tussen het moment
van het scheuren van de plaque, het ontstaan van het stolsel en het afgesloten
raken van het kransvat kunnen zo vele dagen verlopen. Met andere woorden, bij
de patiënt die vandaag wordt opgenomen met een acuut hartinfarct is de plaque-
ruptuur en eerste stolselvorming gisteren of al een week geleden ontstaan.
Deze bevinding heeft vele consequenties. Zo zijn de onderzoeksgegevens wat

betreft stoffen in het bloed die gerelateerd zijn aan het ontstaan van plaqueruptuur
waarschijnlijk onbetrouwbaar wanneer deze zijn afgenomen bij opname van een
infarctpatiënt, omdat we in feite enkele dagen te laat meten. Dit zou onder andere
deels kunnen verklaren waarom de meeste studies naar stollingsactivatie bij in-
farctpatiënten teleurstellende resultaten hebben opgeleverd. We weten niet waar-
door bij sommige patiënten het stolsel tot onmiddellijke afsluiting leidt, bij som-
migen tot afsluiting op een later tijdstip en bij weer anderen helemaal niet tot
afsluiting. Die laatste patiënten komen niet naar het ziekenhuis. We weten niet
waardoor het stolsel dat het vat uiteindelijk verstopt alsnog wordt gevormd. Het
is van belang hier op te merken dat er geen geschikte proefdiermodellen bestaan
die dit proces van opeenvolgende stolselvorming kunnen nabootsen. We hebben
met onze gegevens kunnen aantonen dat de aanwezigheid van ouder stolsel een
belangrijke voorspeller is van overlijden na het hartinfarct, maar begrijpen nog
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niet hoe dat komt en ook niet of hierbij sprake is van oorzaak en gevolg. Dit proces
van stolsel- of thrombusorganisatie, reparatie en een secundair proces van her-
nieuwde thrombusvorming zal de komende jaren worden onderzocht door Xiaofe
Li met een beurs van de Nederlandse Hartstichting.
Bij de hervatting van het Space Shuttle-programma heeft NASA een systeem

ontwikkeld om in de ruimte rupturen van het hitteschild te kunnen ontdekken en
zo nodig te repareren.10 Een mijns inziens fascinerende en veelbelovende volgende
stap voor ons zou kunnen zijn om een niet-invasieve beeldvormende techniek te
ontwikkelen waarmee we de plaqueruptuur en het stolsel kunnen ontdekken vóór-
dat deze tot een afsluiting van het kransvat leiden, kort na de lancering als het
ware. Met het toenemende oplossende vermogen van moderne scanners en de
beschikbaarheid van anti-stof-gekoppelde röntgen- of magnetische merkstoffen
acht ik het mogelijk dit binnen de komende vijf a tien jaar tot klinische toepassing
te kunnen brengen.

Vrijwel de meeste patiënten die een hartinfarct doormaken, zullen op enig mo-
ment een hartkatheterisatie ondergaan en vaak ook een dotterbehandeling. Daarbij
worden tegenwoordig bijna altijd metalen stents in de kransvaten geplaatst, kleine
balpointveertjes die het vat oprekken en ondersteunen. Deze stents hebben als
mogelijk belangrijk nadeel dat ze aanleiding geven tot de groei van littekenweefsel,
waardoor er weer een nieuwe vernauwing in de stent ontstaat, de zogenaamde
‘restenose’. Ook kan er stenttrombose ontstaan, stolselvorming, waardoor de
stent plotseling volledig afgesloten raakt.
In samenwerking met de afdeling Biochemie hebben we een onderzoek opgezet

naar littekenvorming in stents. We wilden weten of die restenose, veroorzaakt
door gladde spiercelgroei, een genetische oorsprong zou kunnen hebben. Later
hebben we deze vraag ook in ICIN-verband onder leiding van prof. Jukema onder-
zocht in het kader van de GENDER-studie. De groep van prof. Carlie de Vries
had ontdekt dat receptoren in de celkern een belangrijke rol spelen bij de regulatie
van de groei van gladde spiercellen. Zouden aangeboren varianten van de genen
voor die receptoren of voor de stoffen welke die receptoren beïnvloeden misschien
een deel van het ontstaan van restenose kunnen verklaren? Kunnen we met deze
kennis de groei van gladde spiercellen na stentplaatsing verhinderen en tegelijker-
tijd de groei van nieuwe dekweefselcellen, de endotheelcellen, bevorderen?
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Deze aanpak lijkt veelbelovender te zijn dan de huidige technologie van de drug-
eluting-stents of medicijnstents, waarbij de stent is opgeladen met medicijnen die
iedere celdeling remmen, ook van de endotheelcellen. Hierdoor blijft het metaal
van deze medicijnstents langdurig onbedekt en blijft nog jaren na de plaatsing van
de stent het gevaar bestaan van stenttrombose, met de afschuwelijke gevolgen van
dien: grote hartinfarcten en in 50% van de gevallen zelfs overlijden.
In een gezamenlijk uitgevoerd cohortonderzoek in Rotterdam en Bern is aange-

toond dat het risico op stenttrombose na medicijnstent 0,6% per jaar bedraagt,
zelfs nog vier jaar na plaatsing.11 Gelukkig komt dit relatief zeldzaam voor, maar
het is wel iatrogeen, dat wil zeggen veroorzaakt door onze behandeling. In het
AMC heeft arts-onderzoeker Marcel Beijk laten zien dat met ons selectieve, terug-
houdende gebruik van medicijnstents de uitkomst vergelijkbaar is als met een
100% gebruik van deze stents. We moeten op zoek gaan naar betere stents, vooral
voor patiënten met een acuut coronair syndroom bij wie de kans op stenttrombose
groter is dan bij patiënten met stabiele kransvatvernauwingen. Ik kijk uit naar de
samenwerking met prof. Carlie de Vries en Theo Berkvens binnen BMM-verband,
waarbij we de kennis over gladde spiercellen en endotheelcellen gaan toepassen in
nieuw te ontwikkelen stents. Ik ben ook hoopvol over nieuwe technologie, geba-
seerd op kennis over endotheel-voorlopercellen, stamcellen uit het beenmerg die
betrokken zijn bij het reparatieproces van de vaatwand na stentplaatsing. Samen
met tientallen onderzoekers van over de hele wereld doen we klinisch onderzoek
naar de effectiviteit en veiligheid van een stent die deze endotheel-voorlopercellen,
met behulp van antistoffen aantrekt en de stent versneld doet bedekken en opne-
men in de vaatwand. De afdeling Cardiologie van het AMC speelt in dit onder-
zoek, onder aanvoering van prof. Tijssen en arts-onderzoeker Margo Klomp, een
belangrijke coördinerende rol op een manier die mij na aan het hart ligt: het gaat
om het, op een verantwoorde manier, onderzoeken van een veelbelovende toepas-
sing van nieuwe technologie bij een relevant medisch probleem, en dat met een
waakzaam oog voor de veiligheid van de patiënt.

Mijn eerste aanraking met wetenschappelijk onderzoek vond plaats in het Zoölo-
gisch Laboratorium in Leiden, waar we de mitochondriale zuurstofhuishouding
van getijdedieren, zoals de Zeeuwse mossel (Mytilus edulis, Linnaeus, 1758), on-
derzochten en glaselektroden trokken voor het meten van receptorpotentialen van
de smaakhaar aan de poot van de huisvlieg (Musca domestica, Linnaeus, 1758). We
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schreven de computerprogramma’s met ponskaarten voor de mainframes in het
mathematisch instituut, in het Kamerlingh Onnes Laboratorium en op de Leidse
Sterrenwacht. Naast vrienden voor het leven ontdekte ik in Leiden de kunst van
het meten van biologische verschijnselen. Mijn latere keuze voor de cardiologie,
waarin meetsystemen en de fysica van de elektrische en mechanische eigenschap-
pen van het hart zo’n belangrijke rol spelen, lag dan ook voor de hand. In de
Leidse steegjes lagen de voetstappen van Christiaan Huygens, en in de Leidse uni-
versiteitsbliotheek zijn papieren nalatenschap, waarin hij zijn ontdekkingen op het
gebied van de sterrenkunde (de ontdekking van Saturnus), mechanica, optica,
kansberekening en zo meer beschrijft.
Een dergelijke brede wetenschappelijke vorming, als homo universalis, is tegen-

woordig nauwelijks meer mogelijk. We specialiseren ons alsmaar verder. De car-
diologie, een onderdeel van de algemene inwendige geneeskunde, is ook al onder-
hevig aan de middelpuntvliedende krachten van subspecialisatie. Wij eenvoudige
orgaanspecialisten zijn ons verder gaan onderscheiden in hartfalencardiologen, ge-
neticacardiologen, electrofysiologen, interventiecardiologen, congenitale cardiolo-
gen en beeldvormende cardiologen. Deze ver doorgevoerde subspecialisatie leidt
weer tot het gevaar van tunnelvisie. De hooggeleerde Levi stelde in zijn oratie in
2001 dat het wel degelijk mogelijk is dat een algemeen internist, als homo univer-
salis van de geneeskunde, het hele vakgebied overziet. Hoe zou dat dan in het veel
kleinere vakgebied van de cardiologie ooit een probleem kunnen zijn? Ik denk toch
dat deze subspecialisatie noodzakelijk is.
Een van mijn stellingen is dat we in de cardiologie behoefte hebben aan ‘mensen

die wat kunnen’. De subspecialisatie in ons vak betreft dan ook niet zozeer kennis
maar kunde, vaardigheid die je moet verwerven, onderhouden en constant ver-
nieuwen, en in die zin is de cardiologie meer een chirurgisch dan een internistisch
vak. Dit geldt voor mijn eigen vak, de interventiecardiologie, evenzeer als voor de
electrofysiologie, de beeldvorming en de congenitale cardiologie. Met de ontwik-
keling van nieuwe technologieën waarbij steeds meer ingrepen percutaan, dat wil
zeggen via katheters, zullen plaatsvinden – ik denk bijvoorbeeld aan een percutane
aortaklepimplantatie onder coördinatie van collega Jan Baan –, is specialisatie een
onvermijdelijke en noodzakelijke ontwikkeling. De meeste kennis is tegenwoordig
daarentegen met een paar muisklikken op het internet te vinden en voor iedere
specialist is het nu mogelijk snel een breed overzicht van het vakgebeid te krijgen.
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Ik zie de acute coronaire syndromen als een centraal aandachtsgebied van de cardi-
ologie met verbindingen naar alle deelgebieden. Ik zie de vele mogelijkheden van
een academisch instituut als het AMC, waar dokters en basale wetenschappers van
hoge klasse op een paar minuten lopen van elkaar laagdrempelig aanwezig zijn. De
interessante ontdekkingen zullen vermoedelijk ontstaan op de grensgebieden van
de wetenschappelijke disciplines of uit misschien volkomen onverwachte hoek. De
interactie tussen die basale wetenschappers en dokters in zogenaamd ‘translatio-
neel’ onderzoek is dan ook van groot belang. Als geboren en getogen AMC’er met
een beetje Leidse jeugd hou ik van het Amsterdamse gebrek aan poeha: eerlijk,
recht voor zijn raap en altijd geïnteresseerd in de zaak.

Ik zal mijn uiterste best doen, uiteraard in overleg met prof. Peters, deze kenmer-
ken uit te dragen in het onderwijs aan studenten, coassistenten en artsen in oplei-
ding tot specialist. Zelf ervaringen opdoen en veel patiënten zien is daarbij onont-
beerlijk, en de afdeling Eerste Hart Hulp is daarvoor bij uitstek een geschikte plek.
Ik wil daarbij ook aandacht besteden aan methoden voor het meten van biologische
variabelen. Zoals u weet is elke meting onderhevig aan onnauwkeurigheden –

door de meetmethode zelf, maar ook door de variatie in wat we meten. Hoe
betrouwbaar is bijvoorbeeld zoiets algemeens als een eenvoudige bloeddrukme-
ting? Wat is de variatie in de bovendruk bij een onregelmatig hartritme, zoals bij
het veelvoorkomende boezemfibrilleren? Of bij wisselend pacemakerritme? Wat is
de variatie in bloeddruk als gevolg van de ademhaling bij een patiënt met een
kamertachycardie en een slechte kamerfunctie? Maakt het uit wat voor bloeddruk-
meter daarvoor wordt gebruikt? Wordt eventuele medicatie aangepast op basis van
de eigen meting of van een ambulante meting, eventueel binnenkort met een im-
planteerbare microsensor? Ik denk dat naar aanleiding van elke meting aan het
cardiovasculaire systeem een reeks van dergelijke vragen kan worden opgesteld en
daaraan wil ik in de opleiding graag meer aandacht besteden.
De peilers van de medicamenteuze behandeling na een hartinfarct zijn het rem-

men van bloedplaatjes met de aloude aspirine, clopidogrel en cholesterolverlagers.
Wat betreft de nabije toekomst verwacht ik veel van personalized medicine, wat in-
houdt dat er niet meer één pil met één dosis voor iedereen wordt voorgeschreven,
maar dat de medicatie wordt toegesneden op individuele patiënten, waarbij reke-
ning wordt gehouden met individuele risico’s en aanleg voor ontstaan van ziekte en
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reactie op behandeling. Een van die individuele risico’s kan genetische aanleg zijn,
zoals de respons op anti-bloedplaatjesbehandeling.12

Tegelijkertijd verwacht ik ook veel van nieuwe geneesmiddelen als de nieuwe
bloedplaatjesremmers, directe thrombineremmers, thrombine-receptorantagonis-
ten, CETP-remmers en LP-PLa2-remmers. Onze groep heeft samen met de afde-
ling Vasculaire Geneeskunde van het AMC een belangrijke rol gespeeld bij ver-
schillende klinische studies daarnaar en daarnaast participeren we in de
initiatieven van de VIGOUR-groep, een internationaal netwerk van academische
klinischonderzoekers in de cardiologie.
Ik verwacht veel van het organiseren van de cardiologische zorg in regionale

netwerken waarbij het AMC samenwerkt met omliggende ziekenhuizen, opdat de
juiste zorg op de juiste plaats kan worden aangeboden, met waarborgen voor op-
leiding, onderzoek en het behoud van ervaren teams voor complexe zorg. Ik ver-
wacht veel van de voortgaande samenwerking met onze hartchirurgen voor de
ontwikkeling van het vakgebied. De waarde van dagelijkse multidisciplinaire be-
sprekingen van het Hartteam, met wederzijds respect voor elkaars deskundigheid
en de bereidheid met elkaar mee te denken en – in acute situaties, soms bij nacht
en ontij – collegiaal te handelen, kan niet genoeg worden benadrukt. Ik verwacht
veel van jonge arts-onderzoekers die vragen stellen, zorgvuldig gegevens verzame-
len en mooie stukken schrijven. Ik verwacht veel van de samenwerking met onze
internationale collega’s en ik vind dat onze onderzoekers zoveel mogelijk interna-
tionale ervaring moeten opdoen.

Ik verwacht dat deze benoeming ons de mogelijkheden geeft om ons onderzoek
voort te zetten en uit te bouwen. Ik verwacht van mezelf dat ik deze benoeming
met ere zal dragen en ik mij zal inzetten voor de academie in al haar facetten.

Dankwoord

Aan het eind van deze openbare les wil ik graag mijn dank betuigen aan de vele
mensen die ieder op hun eigen wijze hebben bijgedragen aan het feit dat ik hier nu
voor u sta. Slechts een klein aantal kan ik noemen.
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Allereerst dank ik uiteraard het College van Bestuur van de Universiteit van Am-
sterdam, alsmede de Raad van Bestuur van het AMC, en met name prof. Louise
Gunning, voor het in mij gestelde vertrouwen en de mij geboden mogelijkheid me
in Amsterdam verder te kunnen ontplooien.

Prof. Ad Dunning stelde me in de gelegenheid om in het AMC de opleiding tot
cardioloog te volgen, en de klinische cardiologie leerde ik vooral van Donald Dü-
ren.
Ik dank George David en Jan Piek voor hun lessen in interventiecardiologie en

de collega’s Schotborgh, Bax, Henriques, Van der Schaaf, Baan, Vis, Meuwissen en
hoofdverpleegkundige Meesterman voor de jarenlange collegiale samenwerking op
de hartkatheterisatiekamers.

In het bijzonder noem ik daarbij Karel Koch, een technische duizendpoot met een
oog voor detail, een neus voor nieuwe toepassingen, een groot hart en artistieke
flair. Menig patiënt die bij ons terugkwam, heeft me toevertrouwd dat ze zeker
wisten dat de vorige dotterprocedure niet door mij was uitgevoerd, maar door een
knappe dokter.

Ik dank prof. Lie, die me destijds als afdelingshoofd heeft gestimuleerd multicenter
klinisch onderzoek te gaan doen. Beste Henk, ik leerde jou en YuMei meer per-
soonlijk kennen tijdens onze reis door India in 2003. Dank voor je vertrouwen en
je vriendschap.

Prof. Wilde, hoofd van onze afdeling Cardiologie, ben ik erkentelijk voor zijn
vertrouwen in de potentie van mijn wetenschappelijk onderzoek. Beste Arthur,
middelpuntvliedende krachten in de cardiologie zijn jou niet vreemd. We moeten
bijeengehouden worden door een zwaargewicht in het centrum en wie anders dan
jij kan dat doen.

Prof. Levi kon hier vandaag vanwege familieomstandigheden niet aanwezig zijn. Ik
ben hem zeer erkentelijk voor zijn steun bij deze benoeming.

Prof. Tijssen, beste Jan, je bent mijn wetenschappelijke sparringpartner en mijn
methodologisch geweten. Henk Lie heeft je overgehaald naar onze afdeling te ko-
men – een gouden zet. Jij weet als geen ander dat opereren soms het beste is bij
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een lage SYNTAX-core. Ik verheug me op onze verdere samenwerking en ik dank
je voor je vertrouwen en je vriendschap.

Prof. Sturk, hoofd van de Divisie Laboratoria, wil ik bedanken voor zijn steun en
vertrouwen. Beste Guus, jouw flexibele geest, inventiviteit, werklust en onver-
woestbaar humeur zijn mij tot voorbeeld. Ik ben ook veel dank verschuldigd aan
Johan Fischer, Jan van Straalen en Rienk Nieuwland. Dank voor jullie betrokken-
heid bij de cardiologie, al die jaren.

Prof. Sanders, emeritus hoogleraar Klinische Chemie, wil ik bedanken voor jaren-
lange goede samenwerking. Beste Gerard, toen we in Nederland troponine wilden
gaan meten in de ICTUS-studie heb je je wetenschappelijke en diplomatieke ge-
wicht aangewend om in al die laboratoria de lokale meetmethode te introduceren.
Zonder jouw steun, inhoudelijke inbreng en bemoedigende woorden in moeilijke
tijden zou het anders zijn gelopen.

Dr. Allard van der Wal, cardiovasculair patholoog in het AMC: dank voor de
samenwerking, je ideeën, je geduld en je kritische blik.

Ik dank de hartchirurgen prof. De Mol, en de dokters De Jong, Kloek, Van de
Brink, Van der Meulen en Symerski voor de zeer plezierige samenwerking en de
bereidheid te willen bouwen aan de toekomst.

Multidisciplinaire samenwerking tussen kindercardiologen, kinderhartchirurgen,
interventiecardiologen en beeldvormend cardiologen is essentieel in de congenitale
cardiologie. Prof. Mulder, prof. Ottenkamp, prof. Hazenkamp, prof. Blom en
collega’s Lam, Clur, Kuiper, Koolbergen, Bouma en Groening wil ik danken. Ik
beschouw mijn lidmaatschap van dit team als een voorrecht en ik leer van ieder
van jullie elke keer.

Prof. Carlie de Vries en de heer Theo Berkvens: we gaan van Amcath een succes
maken en het ‘patentlandschap vormgeven’, zoals dat heet. Weet waar je aan be-
gint als je met een dokter in zee gaat.

Collega’s op de afdeling Cardiologie, we werken op een bijzondere afdeling waar-
aan we samen vormgeven en kwaliteit leveren. Met opleider Renee van den Brink
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bepalen we het opleidingsklimaat voor onze assistenten. We zullen ook samen het
hoofd moeten bieden aan de uitdagingen van de nieuwe tijd: marktwerking in de
zorg, prestatie-indicatoren, transparantie en publieke verantwoording, een dalend
aantal arts-assistenten en de dubbele vergrijzing zullen in toenemende mate eisen
aan ons stellen.

Ik ben dank verschuldigd aan alle collega-cardiologen in andere ziekenhuizen met
wie we al jarenlang bijzonder prettig samenwerken en die vertrouwen hebben in
de cardiologie van het AMC. Ook daar kunnen we van elkaar leren. Ik hoop dat
we deze samenwerking in de toekomst niet alleen zullen voortzetten maar ook
verder uitbouwen.

De verpleegkundigen van de hartkatheterisatie-afdeling ben ik erkentelijk voor
hun steun en vertrouwen. Met elkaar als team invasieve behandelingen doen,
vraagt een hoge mate van professionaliteit, technische vaardigheid, aandacht voor
de patiënt en voor elkaar.
Ik dank de verpleegkundigen van de hartbewaking voor hun hartverwarmende

welkom.

Alle overige medewerkers van onze afdeling, de polikliniek, F3zuid en al die men-
sen die ik niet met name kan noemen, dank voor de al zo lange samenwerking.
Het kapitaal van een ziekenhuis bestaat maar voor een klein deel uit de muren en
de apparatuur; het zijn vooral de medewerkers, hun kennis en kunde, hun toewij-
ding, hun enthousiasme voor het vak en hart voor de patiënt

Mijn vader is er helaas vandaag niet meer bij. Mijn familie en mijn moeder Tiny
wel. De boodschap van mijn ouders was: je talenten gebruiken, vragen stellen,
kritisch zijn en niet opgeven. Ik wist me altijd gesteund.

Mijn schoonfamilie en vrienden, jullie aanwezigheid toont jullie betrokkenheid,
wat ik zeer waardeer. Dank dat jullie naar me wilden luisteren vandaag.

Beste Evert, biofysicus, ondernemer, milieukundige, softwareprogrammeur en al-
leskunner, ik prijs me gelukkig met onze vriendschap.
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Dr. Buist, lieve Marrije, gynaecologisch oncoloog in het AMC en thesaurier van
de NVOG, kritische geest, thuis: we delen de overtuiging dat man en vrouw gelijk
zijn en dat alleen fulltime werken tot iets leidt. Zonder jou was het ’t niet waard.

Een cardioloog is deskundig in de zaken van het hart, ‘un expert des affaires du
coeur’. Mijn kinderen, Ruben en Vera, draag ik in mijn hart: jullie zullen me nog
lang uitdagen.

Ik heb gezegd.
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Noten

1. CBS nieuws, meer doden aan kanker dan aan hartinfarct in 2008; http://www.cbs.nl/
nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-
2687-wm.htm

2. Yamada et al., Molecular genetics 2008. http://www.springerlink.com/content/
n4j24pv403877720

3. Pell et al., Smoke-free legislation and hospitalizations for acute coronary syndromes.
NEJM 2008 http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/359/5/482

4. http://www.reanimatieraad.nl
5. Consensus report on the new definition of acute myocardial infarction. http://eur-

heartj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/28/20/2525.
6. Guidelines on diagnosis and treatment of non-STE-ACS. http://www.acc.org/quali-

tyandscience/clinical/topic/topic.htm
7. Anwoorden op Kamervragen… http://www.minvws.nl/kamerstukken/cz/2008/

antwoorden-op-kamervragen-van-koser-kaya-over-het-toenemen-van-het-aantal-plek-
ken-voor-dotterbehandelingen.asp

8. Resultaten van de HEBE-studie http://www.amc.nl/?pid=5577&#38;&#38;conten-
titemid=681&#38;itemid=101

9. PREPARE-studie gepresenteerd op de TCT2008 http://www.tctmd.com/Show.aspx?
id=74492

10. Columbia crew survival investigation report http://www.nasa.gov/news/reports/in-
dex.html

11. Incidence and Correlates of Drug-Eluting Stent Thrombosis in Routine Clinical Practi-
ce 4-Year Results From a Large 2-Institutional Cohort Study. Peter Wenaweser et al.
JACC 2008;52: 1134-40. http/www.sciencedirect.com

12. Genetic determinants of response to clopidogrel and cardiovascular events.Simon T et
al., French Registry of Acute ST-Elevation and Non-ST-Elevation Myocardial Infarction
(FAST-MI) Investigators. N Engl J Med. 2009 Jan 22; 360(4):411-3. http://content.
nejm.org/cgi/content/abstract/360/4/363
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