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Geachte prof. Schols, decaan van de faculty of Health, Medicine and Life 
Sciences (FHML)  
Geachte leden van de raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ 
Geachte collega-hoogleraren 
Geachte collega’s 
Lieve familie, vrienden 
Geachte belangstellenden, 
 
Allereerst wil ik u bedanken voor uw aanwezigheid. Wat fijn om toch zoveel 
mensen samen te zien in de aula van deze universiteit, maar wat baal ik ervan 
dat het feest vanavond niet kan doorgaan. 
 
Introductie 
Mijn leerstoel is getiteld “de elektrische behandeling van hartfalen”. Allereerst 
is het natuurlijk duidelijk dat het over de behandeling van hartfalen gaat. Met 
het woord elektrisch wordt enerzijds naar het Ritme van het hart verwezen 
aangezien het ritme van het hart door elektrische prikkels gevormd wordt en 
anderzijds verwijst het naar de elektrische apparatuur die nodig is om 
hartritmestoornissen te behandelen. 
Aangezien het Ritme van essentieel belang is voor mijn onderzoek en mijn 
dagelijks werk als cardioloog moest dit voor mij het kernwoord zijn in de titel 
van mijn inaugurele rede. Nadenkend over een titel schoot mij de tekst uit een 
lied te binnen, “ritme zit in alle mensen”. Deze tekst zullen velen van jullie wel 
kennen, althans waarschijnlijk diegene die ouder zijn dan 40.  



  
Deze tekst komt namelijk uit het lied “Alles heeft een ritme” van “Frizzle Sizzle”.  
Voor velen zal er mogelijk nog geen bel gaan rinkelen, maar Frizzle Sizzle 
vertegenwoordigden Nederland op het Eurovisiesongfestival in 1986 met dit 
lied “Alles heeft een ritme”. Ze werden hiermee 13e. Alles viel voor mij op z’n 
plaats toen ik verder las over het Eurovisiesongfestival van 1986 las en zag wie 
er dat jaar gewonnen had. 

 
De winnaar dat jaar was “Sandra Kim” met het lied “J’aime la vie”. De 
combinatie van deze twee liedjes “Alles heeft een ritme” en “J’aime la vie” is nu 
eigenlijk net dat wat ik probeer na te streven met mijn onderzoek. Door 
onderzoek te doen naar de behandeling van hartritmestoornissen probeer ik de 
kwaliteit van leven en de overleving te verbeteren bij patiënten met hartfalen.  
 
Dames en heren, graag wil ik jullie de komende 35 tot 40 minuten informeren 
over mijn leerstoel in de Cardiologie aan de Universiteit Maastricht. Deze 
leerstoel valt binnen het Cardiovascular Research Institute Maastricht, afgekort 
tot CARIM. CARIM is één van de zes onderzoekscholen aan de Universiteit 
Maastricht en één van de grootste cardiovasculaire onderzoeksinstituten in 
Europa. In dit verband prijs ik mij, als hoogleraar en sinds kort als hoofd van de 
vakgroep cardiologie, zeer gelukkig met deze leerstoel. 
 
Persoonlijke wetenschappelijke ontwikkeling  



 
Alvorens u te vertellen wat mijn plannen zijn voor de komende jaren wil ik u 
eerst meenemen naar hoe ik hier terecht gekomen ben. Mijn wetenschappelijke 
carrière startte in 1997 op de afdeling fysiologie aan de universiteit Maastricht. 
Op dat moment zat ik het 2e jaar van mijn opleiding geneeskunde en was ik er 
al van overtuigd dat ik cardioloog wilde worden. Enkele jaren daarvoor had ik 
zelf te maken gekregen met hartritmestoornissen wat mijn interesse in het hart 
had gewekt. Bij professor Frits Prinzen kreeg ik de mogelijkheid om als student-
assistent betrokken te zijn bij onderzoek. Zo werd ik ingelijfd in het 
dierexperimenteel onderzoek naar de effecten van een abnormale activatie van 
het hart ten gevolge geleidingsstoornissen en pacemaker therapie. Aangezien 
het onderzoek hiernaar mij nog steeds dagelijks bezig houdt, zal ik kort 
toelichten wat ik hieraan de afgelopen jaren heb bijgedragen. 
 
Om te begrijpen wat dit onderzoek behelst zal ik eerst de normale activatie van 
hart uitleggen. De allereerste elektrische prikkel ontstaat in de sinusknoop. De 
sinusknoop bevindt zich boven in de rechter boezem. Vanuit de sinusknoop 
verspreidt de prikkel zich in ongeveer 0,1 seconde over de rechter en linker 
boezem. Via de atrio-ventriculaire verbinding, oftewel de AV-knoop, die midden 
in het hart ligt en u op de afbeelding boven mij kunt zien, wordt de elektrische 
prikkel doorgegeven naar de hartkamers via de bundel van His. Via de linker 
en rechter bundeltak verspreidt de elektrische prikkel zich vervolgens met hoge 
snelheid door de beide hartkamers. Aan het uiteinden hiervan komt de 
elektrische prikkel terecht in het normale hartspierweefsel, waarna de prikkel 
langzamer voortgeleid wordt. Door de aanwezigheid van het snelle 
geleidingsysteem in het hart vindt de elektrische activatie van beide hartkamers 
zeer snel, binnen 80ms, plaats wat resulteert in het gelijktijdig samenknijpen 
van de beide hartkamers. Dit gelijktijdig samentrekken zorgt voor een optimale 
pompkracht van het hart. 
 



Abnormale activatie van het hart 
Na enkele jaren als student-assistent te hebben gewerkt kreeg ik in 2001 de 
mogelijkheid om te beginnen met mijn eigen promotieonderzoek onder 
supervisie van Frits Prinzen. Dit onderzoek hield in dat ik het effect van linker 
bundeltakblok op het hart zou gaan bestuderen omdat dit een veel 
voorkomende geleidingsstoornis is bij patiënten met hartfalen. In die tijd werd 
namelijk een nieuwe pacemaker therapie toegepast waarbij een pacemaker 
met 3 draden geïmplanteerd werd bij patiënten met hartfalen en een linker 
bundeltak blok. Er bleek op dat moment dat we onvoldoende inzicht hadden in 
de effecten van het linker bundeltakblok op de functie van het hart op de lange 
termijn en hoe een pacemaker met 3 draden hier een rol speelde. 
 

 
Indien de geleiding in één van de bundeltakken is gestoord, zoals bij het 
zogenoemde linker bundeltakblok, leidt dit tot vertraagde activatie van de linker 
hartkamer. Bij het linker bundeltakblok is er dus een normale activatie van de 
rechter hartkamer via de rechter bundeltak, maar is de geleiding via de linker 
bundel geblokkeerd en verspreid de prikkel zich dan vanuit de rechter 
hartkamer langzaam naar de linker hartkamer. Zoals u in de animatie op het 
scherm kunt zien is er in de normale situatie een snelle geleiding naar de beide 
hartkamers. Aan de rechter kant ziet u dat bij het linker bundeltak blok de 
activatie naar de linker hartkamer duidelijk vertraagd is en resulteert in een niet-
gelijktijdige, oftewel niet-synchrone, activatie van de beide hartkamers.  
 



 
In mijn polikamer leg ik het linker bundeltakblok aan mijn patiënten meestal uit 
aan de hand van de wegenkaart van Zuid-Limburg. Komend vanuit het noorden 
via de A2, oftewel de bundel van His, ben je dankzij de A76 naar Heerlen en de 
A2 naar Maastricht overal heel snel in Zuid-Limburg. De aanwezigheid van een 
linker bundeltak blok kun je dan ook kunnen vergelijken met een afgesloten 
A76, zoals aangegeven met het rode kruis. Als de A76 dicht is en je moet naar 
Kerkrade dan moet je vanaf de A2 helemaal binnendoor via Beek, Schimmert, 
Nuth en Heerlen en doe je er dus veel langer over dan dat het duurt om in 
Maastricht te komen via de A2. 
 
De abnormale activatie ten gevolge van het linker bundeltak blok resulteert in 
het ongelijk samentrekken van de beide hartkamers. Dit ongelijktijdig 
samentrekken van de hartkamers vermindert de efficiëntie van het hart en 
zodoende kan een linker bundeltak blok de pompfunctie van het hart negatief 
beïnvloeden. Dit zou dan weer op de lange termijn kunnen bijdragen tot het 
ontstaan van hartfalen wat indirect bevestigd lijkt te worden door het feit dat een 
linker bundeltakblok aanwezig is bij maar liefst zo’n 30% van onze patiënten 
met hartfalen.  
 
Tijdens mijn promotieonderzoek hebben we in dierexperimenteel onderzoek 
laten zien dat het linker bundeltakblok daadwerkelijk kan bijdragen aan het 
achteruitgaan van de pompfunctie van het hart en kan bijdragen aan het 
ontstaan van hartfalen. In het gezonde hart leidde het optreden van linker 
bundeltakblok direct tot een 25% afname van pompfunctie van het hart, het 
uitzetten van de linker hartkamer en leidt het tot een verdikking van de hartspier 
van voornamelijk het gedeelte dat het laatste geactiveerd wordt, oftewel de 
buitenkant van de linker kamer.  



 
Cardiale resynchronisatie therapie 
 

 
In een vervolgstudie onderzocht ik of de effecten van het linker bundeltakblok 
reversibel waren door toepassing van cardiale resynchronisatie therapie, 
afgekort tot CRT. CRT heeft als doel de niet-synchrone activatie ten gevolge 
van het linker bundeltak blok te herstellen door middel van de eerder genoemde 
pacemaker met 3 draden. Door het tegelijk stimuleren van de rechter hartkamer 
en de linker hartkamer wordt gestreefd naar een meer gelijktijdige, oftewel 
synchrone, activatie van de beide kamers om daarmee de pompfunctie van het 
hart te verbeteren. Ons onderzoek naar de effecten van CRT toonde inderdaad 
dat de gevolgen op het hart ten gevolge van het linker bundeltakblok in een 
gezond hart grotendeels omkeerbaar zijn. Hiermee gaven deze studies veel 
meer inzichten in de precieze effecten van linker bundeltakblok op het hart en 
de rol van CRT.  
 
Dankzij een beurs kon ik mijn promotieonderzoek combineren met mijn 
opleiding tot cardioloog in een 8-jarig traject. Na mijn opleiding kreeg ik een 
positie als cardioloog binnen de afdeling cardiologie in Maastricht en wat was 
ik ook gelukkig dat mijn vrouw een vaste plek kreeg als kinderarts in Heerlen. 
Je ziet het helaas bij velen dat het niet altijd makkelijk is om als 2 medisch 
specialisten beiden een vaste plek te krijgen in deze uithoek van Nederland. 
Daarna kreeg ik de mogelijkheid om mij verder te subspecialiseren in de 
behandeling van hartritmestoornissen, als cardioloog-elektrofysioloog en kon ik 
mij weer storten op mijn onderzoek. 
 
Een belangrijke onderzoeksvraag waar we ons de komende tijd verder mee 
bezig gaan houden is of het mogelijk is om beter te voorspellen op basis van 



aanvullende onderoeken zoals het hartfilmpje, Echo en MRI van het hart, welke 
patiënt baat gaat hebben bij CRT. In de dagelijks praktijk blijft het bij een 
aanzienlijk aantal van onze patiënten nog steeds moeilijk in te schatten wie baat 
gaat hebben van CRT. Daarnaast blijft het bepalen van de beste positie van de 
pacemakerdraden in het hart en de meest optimale pacemaker instellingen voor 
de individuele patiënt een uitdaging waardoor CRT ondanks inmiddels 
jarenlange ervaring nog steeds een complexe therapie is. 

 
Om patiënten die baat zouden hebben bij CRT beter te kunnen identificeren 
hebben we in Maastricht veel onderzoek gedaan naar alternatieve analyses van 
het hartfilmpje. Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat de QRS area 
mogelijk veel beter in staat is om te voorspellen welke patiënt baat heeft bij 
CRT. De QRSarea is een maat die wordt verkregen uit een driedimensionaal 
hartfilmpje, oftewel ECG, dat gereconstrueerd kan worden uit het standaard 
hartfilmpje. Dit ziet er complex uit maar kan door de computer eigenlijk vrij 
gemakkelijk berekend worden.  

 
De toegevoegde waarde van deze QRS area hebben we onderzocht door een 
grote groep patiënten te analyseren uit Groningen, Utrecht en Maastricht, die 
de afgelopen jaren CRT hebben ondergaan. In de afbeelding hierboven zie je 
hiervan de belangrijkste resultaten. Op de horizontale as staat de tijd sinds 
implantatie en op de verticale as zie je het aantal patiënten dat nog in leven is. 
Het is duidelijk te zien dat het aantal patiënten met de grootste QRS area, 
namelijk de zwarte lijn, een veel betere overleving na CRT hebben dan de 
patiënten met de laagste QRS area, de rode lijn. Na zo’n 4 jaar is ongeveer 
87% van de patiënten met de hoogste QRS area nog in leven [KLIK] en is dit 
slechts 67% van de patiënten met de laagste QRS area.[KLIK] Deze maat lijkt 



dus zeer goed in staat om beter te kunnen voorspellen welke patiënt het meeste 
baat heeft bij CRT.  
Deze resultaten willen we gaan bevestigen in een grote studie die ik samen met 
mijn collega dr. Twan van Stipdonk zal verrichten in zo’n 800 patiënten in 
ziekenhuizen verspreid door heel Europa. Aangezien deze analyse vrij 
gemakkelijk te verrichten is en goed te implementeren is in de dagelijkse 
praktijk, aangezien een hartfilmpje standaard gemaakt wordt bij elke patiënt die 
bij een cardioloog komt, verwachten we dat de QRS area van grote 
toegevoegde waarde kan zijn voor de cardioloog om beter te kunnen beslissen 
welke patiënt CRT aangeboden moet krijgen. 
 
Daarnaast gaan we onderzoeken of de QRS area, naast het selecteren van de 
juiste patiënt voor CRT, ook een rol kan spelen om de beste positie van de 
pacemakerdraden en de meest optimale instellingen van de pacemaker te 
bepalen. 
[SLOK] 
[SLOK] 
 
Alternatief voor rechter kamer simulatie 

 
Een volgend onderwerp maar wat wel aan CRT gerelateerd is en waar ik mij de 
komende tijd mee bezig zal houden zijn alternatieven voor de huidige standaard 
pacemaker implantaties. Zoals zonet besproken kan een verstoring in het snelle 
geleidingssysteem leiden tot het niet optimaal functioneren van het hart. Bij veel 
mensen, en vooral bij mensen op hogere leeftijd, treden verstoringen in het 
geleidingssysteem vaak op in de AV-knoop. Hierdoor wordt de elektrische 
prikkel vanuit de boezems niet meer goed doorgegeven naar de hartkamers. 
Gelukkig is er meestal een back-up systeem aanwezig waarbij er vanuit de 
hartkamers een zeer traag hartritme ontstaat. Behandeling met een pacemaker 
is dan noodzakelijk om de hartslag weer op peil te brengen. Hiervoor wordt er 



normaal gesproken een pacemaker geplaatst met één pacemakerdraad in de 
rechter boezem en één pacemakerdraad de rechter hartkamer zoals u op de 
afbeelding kunt zien.  
 
Lange tijd is echter onderbelicht geweest dat een pacemaker op lange termijn 
niet goed kan zijn voor je hart. Bij het stimuleren van het hart door een 
pacemaker wordt de impuls namelijk niet via het snelle geleidingssysteem 
voortgeleid door de hartkamers, maar verspreidt de prikkel zich langzaam door 
de hartkamers vanuit de plaats vanwaar de pacemakerdraad in hart is 
geplaatst. Aangezien de rechter kamer voor de cardioloog de gemakkelijkste 
en meest stabiele plaats is, is dit sinds jaar en dag de gebruikelijke plek om een 
pacemakerdraad te plaatsen. 
 
Het gevolg van het stimuleren van het hart vanuit de rechter hartkamer is dat 
de linker hartkamer later geactiveerd wordt dan de rechter hartkamer, wat veel 
lijkt op een situatie die ik zonet besprak bij het linker bundeltak blok. Rechter 
hartkamer stimulatie resulteert dan dus ook in het niet-gelijktijdig samentrekken 
van beide hartkamers. Hierdoor verliest het hart aan efficiëntie en dus aan 
knijpkracht. De rechter hartkamer blijkt eigenlijk zelfs de allerslechtste plek te 
zijn om je hart te stimuleren. Zo blijkt dat het stimuleren van de rechter 
hartkamer na zo’n 4 jaar bij zo’n 30% van patiënten te resulteren in een 
belangrijke achteruitgang van de pompfunctie van het hart wat natuurlijk 
eigenlijk voorkomen zou moeten worden. Daarom wordt er al een lange tijd 
onderzoek gedaan naar alternatieve stimulatieplaatsen in het hart die kunnen 
voorkomen dat de pompfunctie van het hart achteruit gaat. Natuurlijk zou je bij 
iedereen die een pacemaker nodig heeft meteen een derde draad kunnen 
plaatsen om achteruitgang van de pompfunctie van het hart te voorkomen. 
Helaas is deze 3e draad op de linker hartkamer nog niet zo gemakkelijk te 
plaatsen. Deze Ingrepen zijn complexer, duren aanzienlijk langer en gaan 
gepaard gaat met meer complicaties waardoor het niet direct wenselijk is om 
dit maar bij iedereen standaard uit te voeren. Er moest dus gezocht worden 
naar een alternatief voor het stimuleren van de hartkamers. 
 



 
Onderzoek in Maastricht heeft laten zien dat het stimuleren van de hartkamers 
met één enkele pacemakerdraad, namelijk de linker zijde van het 
kamertussenschot een goed alternatief zou kunnen zijn. De linker zijde van het 
kamertussenschot bleek in dierproeven zelfs net zo goed te zijn als eerder 
genoemde CRT waarvoor, zoals ik eerder heb uitgelegd, 3 in plaats van de 
gebruikelijke 2 pacemakerdraden in het hart geplaatst worden. Om de linker 
zijde van het kamertussenschot te bereiken werd in het kader van onderzoek 
een bestaande pacemakerdraad voor ons door Medtronic aanpast, waarbij de 
schroef verlengd werd, zodat we de pacemakerdraad dieper het in 
kamertussenschot konden schroeven zoals u op de afbeelding kunt zien. Links 
ziet u bovenaan de standaard pacemakerdraad en daaronder de aangepaste 
draad met een verlengde schroef. Rechts ziet u dat de pacemakerdraad die 
vanuit de rechter hartkamer tot aan de linker zijde van het tussenschot 
geschroefd wordt. 
 
Nadat we ervan overtuigd waren dat deze nieuwe positie haalbaar en veilig 
was, hebben we dit voor het eerst in patiënten toegepast in het ziekenhuis in 
Maastricht. Dit waren spannende ingrepen zoals u zich misschien kunt 
voorstellen. Ondanks het feit dat we overtuigd waren van deze nieuwe strategie 
viel natuurlijk nog te bezien of deze procedures ook haalbaar en veilig konden 
verrichten, dat wil zeggen zonder bijkomende complicaties. Een stabiele positie 
is natuurlijk essentieel voor patiënten aangezien zij niet voor niets een 
pacemaker nodig hadden vanwege een veel te trage hartslag. De eerste 
ingrepen die we verrichtten duurden zo’n 3 uur en dat terwijl een pacemaker 
implantatie normaal gesproken zo’n 45 minuten in beslag neemt. Gelukkig 
kregen we snel meer ervaring en verliep de ingreep steeds sneller. 
 
In de resultaten van de haalbaarheidsstudie van de eerste 12 patiënten 
beschreven we dat deze nieuwe stimulatieplaats haalbaar is bij patienten 
zonder dat hierbij meer complicaties optraden. Sterker nog, de 12 patiënten die 



deze ingreep in 2014 ondergingen hebben nu nog steeds goed functionerende 
pacemakerdraden. Helaas werd verder onderzoek voor ons beperkt door de 
beperkte beschikbaarheid van deze aangepaste pacemakerdraad. 

 
Niet veel later verscheen er in 2017, in navolging van ons onderzoek, een 
publicatie waarin beschreven werd dat het ook mogelijk was om tot aan de 
linker zijde van het kamertussenschot te komen met de standaard 
pacemakerdraad zonder verlengde schroef. Daarnaast werd er getoond dat het 
niet alleen mogelijk was om de linker zijde van het tussenschot te stimuleren 
maar dat het zelfs lukte om de linker bundeltak te stimuleren. Je kunt je misscien 
voorstellen dat direct stimuleren van de linker bundeltak, en dus het stimuleren 
van het snelle geleidingssysteem in de linker hartkamer, resulteert in een 
normale activatie van de linker hartkamer wat een nog betere manier lijkt om 
het hart te stimuleren.  
 
Deze eerste publicatie kwam echter uit China en hier had ik eerlijk gezegd 
destijds toch zo mijn twijfels hierover. Later heb ik echter toch de stoute 
schoenen aangetrokken en heb ik dr. Huang via twitter benaderd. Aangezien 
hij mijn naam kende van onze publicaties, waren we meer dan welkom en ben 
ik kort daarop samen met mijn collega dr. Justin Luermans naar Wenzhou in 
China gevlogen om deze nieuwe techniek met onze eigen ogen te zien. 



 
Ik had nog nooit van Wenzhou gehoord maar het bleek een “klein dorpje” te zijn 
aan de oostkust van China met zo’n 9 miljoen inwoners. Op de afbeeldingen 
ziet u een foto van het bezoek, de stad Wenzhou en een afbeelding van het 
ziekenhuis.  
Een leuk feitje dat ik tegen kwam op Wikipedia is dat veel van de Chinezen in 
Nederland oorspronkelijk afkomstig zijn uit Wenzhou. Toen ik dit hoorde heb ik 
navraag gedaan bij onze snackbar in Valkenburg; en ja hoor, zo bleek onze 
chinese snackbar-eigenaar in Valkenburg inderdaad ook afkomstig te zijn uit 
Wenzhou. U snapt wel dat sindsdien ik hem heb verteld dat ik in Wenzhou ben 
geweest, ik een zeer goede relatie met onze snackbar heb… 
 
Toen we terug kwamen uit China en zeer enthousiast waren van deze nieuwe 
methode, die logischerwijs linker bundeltak stimulatie genoemd wordt, hebben 
we snel een onderzoeksprotocol geschreven en deze nieuwe methode 
geïntroduceerd in Maastricht. De afgelopen 2 jaar hebben we de implantaties 
met linker bundeltak stimulatie ons helemaal eigen gemaakt. We hebben recent 
kunnen aantonen dat in meer dan 150 patiënten linker bundeltak stimulatie 
haalbaar en veilig is met stabiele meetwaarden.  
 
Omdat we één van de eersten hiermee waren hebben Justin Luermans en ik 
verschillende sessies georganiseerd waarbij cardiologen uit heel Europa in 
Maastricht naar pacemaker implantaties met het linker bundeltak stimulatie 
kwamen kijken. Inmiddels zijn er verschillende ziekenhuizen in Nederland en 
Europa hiermee begonnen en heeft dit ons een heel nieuw netwerk opgeleverd 
met cardiologen. 
 
We zagen dit ook als een uitgelezen kans om een studievoorstel te schrijven 
en in samenwerking met verschillende ziekenhuizen in Nederland en Europa 
proberen we voorop te lopen in het onderzoek naar linker bundeltak stimulatie. 



Dit studievoorstel is recentelijk ondersteund door een beurs om deze nieuwe 
methode te gaan vergelijken met de huidige standaard. Met deze studie willen 
we aantonen dat het stimuleren van de linker bundeltak op de lange termijn 
beter is dan het stimuleren van de rechter kamer in patiënten die een 
pacemaker nodig hebben vanwege een te trage hartslag. Deze grote studie 
internationale studie waarvoor bijna 500 patiënten nodig zijn zal mogelijk een 
grote impact gaan hebben op de status quo van de pacemaker therapie. 
 
Dit onderzoek laat naar mijn mening zien hoe belangrijk dierexperimenteel 
onderzoek kan zijn. Er dient natuurlijk altijd kritisch naar dierexperimenteel 
onderzoek gekeken te worden en alternatieven hiervoor moeten gestimuleerd 
te worden, maar zonder dierexperimenteel onderzoek, durf ik te beweren, had 
linker bundeltak stimulatie waarschijnlijk nooit het daglicht gezien.  
Daarnaast toont dit onderzoek het hoe belangrijk het is dat onderzoekers aan 
de universiteit nauw samenwerken met artsen in het ziekenhuis om nieuwe 
ontwikkelingen naar de patiënt te kunnen brengen. Ook toont dit onderzoek hoe 
belangrijk samenwerking is op nationaal en internationaal niveau en “last but 
not least” toont het hoe functioneel twitter vandaag de dag kan zijn. 
[SLOK] 
[SLOK] 
 
Boezemfibrilleren 

 
In mijn leerstoel wordt bij de “elektrische behandeling van hartfalen” niet alleen 
verwezen naar pacemaker therapie om geleidingsstoornissen in het hartritme 
te behandelen. Met “de elektrische behandeling van hartfalen” wordt ook 
verwezen naar de ingrepen die worden verricht bij de behandeling van snelle 
hartritmestoornissen. Bij de invasieve ingrepen voor hartritmestoornissen, die 
ablaties genoemd worden, worden middels katheters kleine littekens in het hart 



aangebracht om de prikkels, die de hartritmestoornis veroorzaken, weg te 
nemen. Door de goede resultaten van ablaties heeft deze behandeling de 
afgelopen jaren een belangrijke plek ingenomen. 
 
De meest voorkomende hartritmestoornis is boezemfibrilleren. In Nederland is 
reeds bij 5% van de gezonde zeventigers hiervan sprake. Boezemfibrilleren is 
een chaotische boezemritmestoornis zoals u op het scherm kunt zien, die 
resulteert een snelle en onregelmatige hartslag. Deze snelle en onregelmatige 
hartslag kan resulteren in het onvoldoende kunnen rondpompen van het bloed. 
Daarnaast is er een verhoogde kans op het krijgen van een beroerte doordat er 
bij het boezemfibrilleren vaker kleine stolsels in het hart ontstaan waarvoor 
patiënten met boezemfibrilleren meestal bloedverdunners gebruiken.  
 

 
Een ablatie is gebleken ook zeer effectief te zijn bij mensen die 
boezemfibrilleren hebben. Bij een ablatie voor boezemfibrilleren worden er 
littekens in hart geplaatst bij de inmonding van de 4 longaders in de linker 
boezem. Deze littekens kunnen gemaakt worden door middel van het toedienen 
van een koude-ballon, zoals in het figuur links is weergegeven of door middel 
van katheters met hitte, wat u rechts kunt zien. Tevens zijn er nog veel meer 
nieuwe technieken en cathteres in ontwikkeling. Een ablatie heeft echter ook 
nadelen. Omdat het een invasieve ingreep is kunnen er complicaties optreden. 
Ook is een ablatie bij een aanzienlijk aantal patiënten niet altijd even effectief 
en zijn er aanvullende ingrepen nodig.  
 
Om meer inzicht te krijgen in welke patiënten met boezemfibrilleren baat 
hebben van een ablatie zijn we een studie gestart in Maastricht, maar ook in 
het Radboud universitair medisch centrum te Nijmegen, waarbij elke patiënt op 
een systematische manier geanalyseerd en geëvalueerd wordt voorafgaande 
aan een ablatie voor boezemfibrilleren. Dit onderzoek vindt plaats in 



samenwerking met het team van onderzoekers aan de Universiteit Maastricht 
onder leiding van professor Uli Schotten, en met cardiologen, hartchirurgen en 
radiologen uit zowel het Radboud umc als het Maastricht UMC. We hebben dit 
onderzoek naar boezemfibrilleren weten te implementeren in de dagelijkse 
praktijk en hierbij maken we gebruik van de sterke punten van eenieders 
subspecialisme om het maximale uit de patientengegevens te halen. Het doel 
van de studie is om te komen tot betere inzichten van de onderliggende 
problematiek bij de individuele patiënt, waarbij we in de toekomst hopen te 
komen tot maatwerk voor elke patiënt. 

 
Ook wil ik me de komende tijd dankzij een zeer recente beurs meer gaan richten 
op de relatie tussen boezemfibrilleren en hartfalen. Boezemfibrilleren kan 
enerzijds door zijn snelle onregelmatige hartritme bijdragen tot het krijgen van 
hartfalen, maar anderzijds is bij de aanwezigheid van hartfalen ook de kans op 
het krijgen van boezemfibrilleren vele malen groter. Er is dus een grote overlap 
tussen de patiënten die boezemfibrilleren en hartfalen hebben. Ongeveer 30-
50% van de patiënten met hartfalen heeft eveneens boezemfibrilleren. Deze 
patiënten blijken zelfs een slechtere prognose te hebben dan patiënten met 
slechts één van beide aandoeningen. Een belangrijke link 
tussenboezemfibrilleren en hartfalen zou de slechte functie van de boezems 
kunnen zijn, oftewel boezemfalen. Boezemfalen zou zowel hartfalen als 
boezemfibrilleren kunnen veroorzaken wat we verder zullen gaan onderzoeken. 
 
Daarentegen zou het behandelen van boezemfibrilleren bij patiënten met 
hartfalen de de mate van boezemfalen en de functie van het hart kunnen 
verbeteren. Daarom ben ik samen met mijn collega professor Michiel Rienstra 
uit Groningen een grote gerandomiseerde studie gestart om het effect van een 
ablatie bij patiënten met boezemfibrilleren en hartfalen te bestuderen. In deze 
studie wordt de inzet van een aanvullende ablatie vergeleken met de standaard 
behandeling met medicijnen. Door middel van een ablatie streven we ernaar 
om de mate van boezemfibrilleren bij patiënten met hartfalen te verminderen en 



hiermee denken we de kwaliteit van leven en de overleving op de lange termijn 
voor de patiënt met hartfalen te verbeteren in vergelijking met medicatie. 
[SLOK] 
[SLOK] 
Samenwerking onderzoek binnen CARIM, divisie HART 

 
Zoals blijkt uit de studies waar ik mij mee bezig houd, is het vandaag de dag 
bijna niet meer mogelijk om onderzoek in je eentje te verrichten. Het is 
essentieel geworden om de kennis en kunde te bundelen om de kwaliteit van 
het onderzoek te vergroten. Het cardiovasculaire research institute CARIM dat 
onder leiding van professor Tilman Hackeng staat onderscheidt zich juist door 
het translationele onderzoek, wat fundamenteel onderzoek met toepassing in 
de klinische praktijk betreft.  
Zoals u hierboven kunt zien zijn er 3 divisies binnen CARIM en zijn de centrale 
thema’s binnen de divisie HART hartritmestoornissen en hartfalen, waarbij de 
mijn leerstoel ‘De elektrische behandeling van hartfalen’ dan ook bij beiden 
nauw aansluit. 
Samen met de hoofdonderzoekers binnen de divisie HART, hoop ik de 
komende jaren de samenwerking te kunnen intensiveren en met de hele divisie 
te werken aan grote nieuwe onderzoeksprojecten die onderzoekslijn-
overstijgend zijn. Door de synergie te zoeken, ben ik ervan overtuigd dat ons 
onderzoek de komende jaren een nog hoger niveau kan bereiken. 
 
Academische Alliantie voor Hartritmestoornissen 



 
De afgelopen jaren is er een intensieve samenwerking ontstaan tussen het 
Radboudumc te Nijmegen en het Maastricht UMC+.  
De samenwerking tussen de afdelingen cardiologie is ontstaan doordat na het 
aantreden van het nieuwe hoofd van de afdeling cardiologie in het Radboud 
umc, zijnde professor Niels van Royen, er een gesprek werd gepland in 2017 
tussen beide afdelingen. Een diner vond plaats in Venlo halverwege Maastricht 
en Nijmegen om mogelijke samenwerking te verkennen. 
Daar waar Nijmegen en Maastricht elkaars concurrent zijn over de vraag wie 
de oudste stad van Nederland is, blijkt dat er juist synergie te bestaan tussen 
de afdelingen cardiologie van beide centra.  
Doordat de afdeling cardiologie van het Radboud umc zich vooral richt op de 
interventie-cardiologie en volwassenen met aangeboren hartafwijkingen en 
Maastricht zich vooral richt op hartritmestoornissen en hartfalen zouden beide 
afdelingen elkaar kunnen versterken. Dit was dan ook het begin van mijn 
detachering aan het Radboud umc in 2018 om te werken aan de vorming van 
een gemeenschappelijk centrum op het gebied van hartritmestoornissen.  
Het Maastricht UMC+ en het Radboudumc werken al langere tijd samen op 
verschillende gebieden in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Deze 
samenwerking onder de naam – de Academische Alliantie – werd in 2018 door 
beide raden van bestuur bekrachtigd.  Hier werd dan ook in 2019 de 
academische alliantie voor hartritmestoornissen aan toegevoegd als 
onderstreping van de samenwerking tussen het Radboud umc en het 
Maastricht UMC+ op het gebied van de behandeling van hartritmestoornissen. 
In het kader van deze alliantie zijn er op dit moment een 4-tal cardiologen 
wekelijks in beide centra actief, is er een gedeelde opleiding voor de cardioloog 
die zich subspecialiseert in de behandeling van hartritmestoornissen, en vinden 
veel van de lopende onderzoekstrajecten plaats in beide centra met gedeelde 
promovendi. Deze inter-universitaire samenwerking is echt uniek voor de 
cardiologie en het is ons streven om in de regio Zuid-Oost Nederland 
topreferente zorg op het gebied van hartritmestoornissen aan onze patiënten te 
kunnen bieden, nauw gekoppeld met wetenschappelijk onderzoek. Door 



gebruik te maken van de sterke punten van eenieders centrum, het onderzoek 
en kliniek op elkaar af te stemmen op eenzelfde manier in beide centra en door 
tezamen grotere patiënten-aantallen te hebben, is deze samenwerking al zeer 
waardevol gebleken. 
 
Cardiologische zorg van de toekomst 

 
Graag wil ik ook even stilstaan bij de cardiologische zorg van de toekomst. Er 
zijn een aantal ontwikkelingen gaande die de zorg in de toekomst zullen 
veranderen en daar zullen we ons als afdeling cardiologie, maar ook als 
Maastricht UMC+ op moeten voorbereiden. De bevolking groeit en de medische 
zorg is de afgelopen jaren verbeterd wat heeft geresulteerd in meer chronische 
aandoeningen en multi-morbiditeit zoals bijvoorbeeld bij hartfalen. Daarnaast 
raakt de patiënt meer geïnformeerd en wordt deze kritischer en mondiger. Door 
de grotere betrokkenheid van patiënten, meer behoefte aan informatie, shared 
decision, inzage van het EPD en de informatie die beschikbaar is op het internet 
zal er meer en meer op de medisch specialist een beroep worden gedaan. 
 
We zullen dus op een andere manier naar zorg moeten gaan kijken. Zorg is nu 
met name gericht op zorg voor de ziekte, maar we moeten ons veel meer gaan 
richten op het behoud van functioneren en welbevinden van de patiënt dan 
streven naar lichamelijke gezondheid. Hierbij zullen de uitkomstmaten meer 
veranderen naar kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij. 
Belangrijk hierbij is ook de gepaste inzet van zorg in de laatste fase van het 
leven aangezien in deze fase vaak heel veel geld aan zorg besteed wordt wat 
ook zeer van toepassing is voor de cardiologie. Belangrijk wordt het om een 
balans te vinden in de kwaliteit en de kosten van zorg en er zal een verschuiving 
plaats vinden naar preventie. 
 
Ondanks dat de vraag naar zorg en ook de complexiteit verder toeneemt, neemt 
de hoeveelheid geld die beschikbaar is niet of nauwelijks meer toe. Om de zorg 



betaalbaar te houden zal meer ingezet moeten worden op doelmatigheid van 
de zorg. Hiermee wordt de zorg bedoeld die leidt tot een verbetering van 
kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij tegen aanvaarbare 
kosten. Binnen de cardiologie gaat er een verschuiving nodig zijn naar 1ste of 
anderhalve lijn zorg, inzet van physician assistants, verpleegkundig specialisten 
en ziekenhuisartsen. De zorg die de cardioloog levert zal slimmer en efficiënter 
ingericht moeten gaan worden. Enerzijds zal complexe zorg meer gecentreerd 
moeten worden en zal laagcomplexe zorg meer verspreid moeten worden en 
zal de zorg dichter bij huis moeten gaan plaats vinden.  
 

 
Een voorbeeld van zorg die dichter bij huis kan plaats vinden is bij uitstek de 
diagnostiek en behandeling van hartritmestoornissen. Dit is mogelijk dankzij de 
diverse technologische ontwikkelingen die gaande zijn op dit gebied. Deze 
ontwikkelingen stellen ons in staat om op afstand het ritme van de patiënt te 
evalueren zonder telkens naar het ziekenhuis te moeten komen voor het 
verrichten van ECG’s en holter-onderzoek waarbij de patient de 
hartritmestoornis of klachten natuurlijk altijd net krijgt als het Holter-kastje is 
ingeleverd. 
Er zijn inmiddels diverse apparaten en apps beschikbaar voor je smartphone 
die het hartritme kunnen evalueren op de aanwezigheid van 
hartritmestoornissen. Er bestaan hierbij apparaten die de hartslag kunnen 
meten middels een hartfilmpje zoals plaats vindt bij bijvoorbeeld de AliveCor, 
Applewatch en Mydiagnostick zoals u hierboven kunt zien. Maar ook is het 
mogelijk om de hartslag te evalueren middels fotopletysmografie, afgekort tot 
PPG. Bij PPG wordt er licht op je huid gestraald en door middel van een 
optische sensor wordt de reflectie van het licht gemeten en kan de hartslag 
bepaald worden. Deze PPG technologie zit bijvoorbeeld in de fitbit, maar kan 
ook al worden toegepast op je smartphone met de camera en een app.  



Inzet van digitale zorg bij hartritmestoornissen heeft tijdens de corona 
pandemie, onder aanvoering van mijn collega dr.Dominik Linz, een vlucht 
genomen in Maastricht omdat er nu noodgedwongen snel handen en voeten 
gegeven moesten worden aan de wens om patiënten op afstand, vanuit thuis, 
te monitoren en te behandelen. Inmiddels zijn er meer dan 1000 patiënten in 
Maastricht onder behandeling voor hun hartritmestoornis ondersteund door een 
app op de telefoon. We zijn nu al in de situatie gekomen dat bij veel patiënten 
de inzet van digitale zorg toepast wordt. Zo wordt bijvoorbeeld dit nu 
routinematig ingezet bij patiënten na een ablatie voor boezemfibrilleren om te 
evalueren of deze ritmestoornis weg blijft. 
Inzet van digitale zorg biedt nieuwe kansen waarbij de afstand tot het 
ziekenhuis er niet meer toe doet en de cardioloog zelfs zijn patiënt die 
overwintert in Benidorm kan behandelen. Het is ons voornemen om digitale 
zorg verder te implementeren in de dagelijkse praktijk van de cardioloog in 
Maastricht om de zorg efficiënter en effectiever te maken en onze positie als 
tertiair verwijzingscentrum voor hartritmestoornissen, met boezemfibrilleren in 
het bijzonder, te versterken. 
Er komen momenteel steeds meer devices en apps op de markt die ons in staat 
stellen om de patiënt, naast zijn hartritmestoornis, op afstand te screenen en 
zo nodig te behandelen voor bijvoorbeeld slaap apneu syndroom, bloeddruk, 
diabetes en hartfalen. Immers, een hartritmestoornis is vaak een uiting van 
onderliggend probleem zoals bijvoorbeeld een hoge bloeddruk en slaap apneu 
syndroom dat tevens behandeling verdient naast de behandeling van de 
hartritmestoornis zelf. De uitdaging zit hem in het combineren van deze 
verschillende technologieën op 1 platform dat de cardioloog ondersteunt bij zijn 
behandeling. Hierdoor kan de behandeling in toekomst op de individuele patiënt 
worden afgestemd. 
[SLOK] 
[SLOK] 
 
Aan het eind gekomen van mijn rede hoop ik dat het duidelijk is geworden vanuit 
mijn betoog dat mijn leerstoel “de elektrische behandeling van hartfalen” in het 
teken staat van samenwerking. Op de eerste plaats wil ik de brug versterken 
tussen het onderzoek van de centrale thema’s hartritmestoornissen en 
hartfalen. Daarnaast hoop ik bij te kunnen dragen aan de intensivering van de 
samenwerking tussen het basale onderzoek aan de universiteit en de klinische 
onderzoek en de zorg in het ziekenhuis. En tenslotte zal ik mij inzetten voor de 
samenwerking tussen het Radboudumc en Maastricht UMC+, ondergebracht in 
de Academische Alliantie voor Hartritmestoornissen. 



 
Dankwoord 
 
Hiermee ben ik toegekomen aan mijn dankwoord. In 1997 wist ik zeker dat ik 
cardioloog wilde worden en onderzoek wilde gaan doen. Inmiddels bijna 25 jaar 
later mag ik mijzelf professor en het hoofd van de vakgroep cardiologie in 
Maastricht noemen wat ik mij af en toe nog maar nauwelijks besef. Dit heb ik 
natuurlijk alleen kunnen bereiken dankzij de hulp, de inzet, samenwerking, de 
vriendschap en liefde van heel veel mensen. 
 
Zonder iemand tekort te doen wil ik enkelen met name benoemen. 
 
Allereerst wil ik Frits Prinzen bedanken die mijn eerste mentor in mijn carrière 
is geweest. Beste Frits, in 1997 kwam ik bij je werken als student-assistent en 
heb ik veel van je mogen leren. Vooral heb ik veel van je normen en waarden 
in het onderzoek geleerd waarbij vriendschap en samenwerking voor jou altijd 
hoog in het vaandel staan. Hett gaat jou altijd om de inhoud en stimuleert jongen 
mensen om te groeien zonder ze te pushen en dat waardeer ik echt enorm in 
je. Ondanks dat je nu met emeritaat, oftewel pensioen, bent gegaan hoop ik 
toch nog in veel projecten met je te mogen samenwerken de komende jaren. 
 
De 2e mentor die ik in mijn carrière heb gehad is Harry Crijns. Beste Harry, 
nadat ik bij Frits al enige tijd bezig was en zou beginnen met mijn promotie-
onderzoek heb ik een afspraak met je gemaakt, omdat mijn onderoek bij de 
fysiologie zou plaats vinden en ik natuurlijk wilde cardioloog worden. Je maakte 
destijds in 2001 een schets waarin ik mijn promotie-onderzoek zou combineren 
met mijn opleiding en ik in 2011 cardioloog zou zijn. Dit alles is precies zo 
uitgekomen. Ook nadien bleef je me kansen en de ruimte geven en  helemaal 
toen je in 2018 terug kwam van zomervakantie en je vond dat ik me moest gaan 
voorbereiden op jouw pensioen. Harry, ik waardeer je enorm om je 
wetenschappelijke, klinische en educatieve kwaliteiten. Ook jij bent nu met 
emeritaat en ook jou hoop ik nog veel te mogen tegenkomen in het ziekenhuis 
en dat ik je mag bellen als ik advies nodig heb. 
 
Michel Jacobs en Tilman Hackeng, mede dankzij jullie steun heb ik mijn 
leerstoel en positie als afdelingshoofd verkregen en daarvoor ben ik jullie zeer 
dankbaar. In mijn nieuwe positie heb ik nu veel vaker overleg met jullie en ik 
waardeer de prettige samenwerking met jullie heel erg. 
 



Helen Mertens en Annemie Schols: Jullie wil ik graag van harte bedanken voor 
de steun die ik van jullie gekregen heb. Ik kijk uit naar onze verdere 
samenwerking de komende jaren. 
 
Hans-Peter Brunner-la Rocca. Beste Hans-Peter. Helaas kun je vandaag niet 
aanwezig zijn, maar daarom wil ik je niet minder bedanken voor je enorme steun 
en inzet als waarnemend hoofd van de afdeling cardiologie 
 
Ik wil de hele vakgroep cardiologie bedanken voor de prettige samenwerking, 
inzet en jullie collegialiteit. Ik denk dat er weinig afdelingen cardiologie in 
Nederland zijn waar de sfeer binnen de afdeling zo goed is als bij ons. Tevens 
wil ik jullie van harte danken voor het warme welkom dat ik gevoeld heb in mijn 
nieuwe functie als afdelingshoofd wat niet altijd vanzelfsprekend is, vooral niet 
als iemand van intern doorschuift in deze positie. Ik wil mij de komende jaren 
verder blijven inzetten voor onze mooie afdeling met als doel om in een prettige 
werkomgeving de beste cardiologische zorg voor onze patiënt te mogen bieden 
gekoppeld aan onderzoek op hoog te niveau. 
 
Ook wil ik de collega’s van de afdeling cardiologie van het Radboud umc 
bedanken. Nijmegen is voor mij echt een beetje een tweede thuis geworden. 
Helaas zal ik in mijn nieuwe functie veel minder vaak in Nijmegen zijn, maar ik 
zal mij in blijven zetten voor de samenwerking tussen het Radboudumc en het 
Maastricht UMC+ 
 
Hierbij wil ik een speciale dank uitspreken voor de verpleegkundigen op de 
afdelingen, de medewerkers op de hartkaterisatie kamers en de polikliniek en 
natuurlijk ook het secretariaat van de cardiologie. Het zijn geen gemakkelijke 
tijden, maar jullie zijn de basis van onze gezondheidszorg. Dank jullie wel! 
 
De afgelopen jaren heb ik heel veel te danken gehad aan mijn overleggen met 
Henk Hoogervorst. Nog steeds loop ik bijna dagelijks bij je binnen om even te 
praten en te sparren over alles wat mij en de vakgroep cardiologie bezig houdt. 
Jouw openheid, strategische inzichten en vriendschap zijn van enorme waarde 
voor mij en ik hoop nog vele jaren met je mogen sparren. 
 
Joost Lumens: Ik wil jou bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen 
jaren waarbij we samen met Frits een mooie driehoek vormen van pre-klinisch, 
computationeel en klinisch onderzoek. Er zijn weinig ingenieurs die de klinische 
problematiek zo goed doorzien. 



 
Ook alle promovendi waar ik de afgelopen jaren intensief mee heb mogen 
samenwerken wil ik hierbij graag bedanken. Caroline, Uyen, Twan, Masih, 
Elien, Floor, Luuk, Moedi, Dominique, Isis, Astrid, Sjoerd en Jan. Jullie hebben 
er voor een belangrijk deel aan bijgedragen dat ik hier vandaag mag staan. 
Bedankt voor jullie tomeloze inzet.    
 
Ik wil mijn vrienden bedanken voor jullie vriendschap. Vriendschap is erg 
belangrijk voor mij. Ook al zie ik velen niet wekelijks omdat we verspreid door 
het land wonen, toch geniet ik telkens weer van jullie bij etentjes, uitjes of reisjes 
die we samen maken. 
 
Mijn familie: lieve Pap en mam of zal ik als Brabander zeggen “ons pap en ons 
mam”. Jullie hebben aan de wieg gestaan van mijn carrière. Jullie hebben mij 
altijd alle ruimte gegeven. Ik weet dat jullie af te toe het spoor bijster zijn met 
waar ik nu weer mee bezig ben, maar ik weet dat jullie er altijd zullen zijn voor 
mij en daarvoor ben ik jullie heel dankbaar. Lieve pap, mam en Anne-Celine, er 
bestaat geen mooier gezin waarin ik had kunnen opgroeien. 

 
Lieve Merle en Janne. Papa heeft zojuist veel verteld over zijn werk en hopelijk 
hebben jullie ook een beetje begrepen waar papa allemaal mee bezig is, maar 
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