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• Prof.dr. Doevendans, 

• Dr. M.J.M. Cramer

• en vele collega’s

• Daphne Bloemkolk

• en vele collega’s

En met dank aan
Vrijwilliger Laura Wijnhoven
Alle mensen die hebben deelgenomen aan de gesprekken
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• Conclusies

• Hoe nu verder?



• De Hartstichting strijdt tegen hart- en 
vaatziekten!

• Missie:
• Minder mensen die hart- en vaatziekten krijgen

• Minder mensen die aan hart- en vaatziekten overlijden

• Minder mensen ervaren ongemak en leed

• Onderzoek met doorbraken en impact

Waarom een patiëntenpeiling?



Waarom een patiëntenpeiling?

Doel

Inzicht in het patiëntenperspectief op huidige en nieuwe 
behandelmethoden van hartfalen, zodat wetenschappelijk 
onderzoek en behandelingen zo goed mogelijk aansluiten bij 
de wensen van patiënten.



Aanpak

• Pilot online vragenlijst

• Kwalitatief onderzoek
• Interviews, duo-interviews, kleine focusgroepen

• 18 patiënten, 14 naasten

• Analyse en rapportage door onafhankelijke 
onderzoeker

• Conclusies en aanbevelingen delen en opvolgen
• Informeren en inspireren van onderzoekers

• Gebruik voor eigen beleid

• Verbeteren van de zorg



Aanpak

Diagnose groepen: Behandelgroepen:

Hartinfarct <65 met partners Medicamenteuze behandeling

Hartinfarct >65 met partners Steunhart op transplantatie
wachtlijst

Hartfalen I/II <65 met partners Steunhart niet op transplantatie
wachtlijst

Hartfalen I/II >65 met partners Transplantatie na een steunhart

Hartfalen III/IV <65 partners apart Harttransplantatie 

Hartfalen III/IV >65 partners apart



Onderwerpen

- Medicatie

- Stamceltherapie

- Harttransplantatie

- Steunhart (LVAD)

- Kunsthart

- Xenotransplantatie

- Verwachtingen

- Risico’s

- Vragen

- Verbetermogelijkheden

- Voor- en nadelen

- Kosten en 
beschikbaarheid



Deze voettekst veranderen



Resultaten

• Bespreken behandelingen

• Medicamenteuze behandeling

• Stamceltherapie

• Harttransplantatie 
• (of een xenotransplantatie?)

• Steunhart 
• (of een kunsthart?)



Resultaten

N.a.v. uw ervaringen en de informatie die u heeft ontvangen heeft u 
wellicht een gevoel bij de verschillende behandelmethoden die 
daarin toegelicht staan. Voor u ligt een formulier met daarop de 
verschillende behandelingen. Kunt u opschrijven welk gevoel deze 
behandeling bij u oproept? En geef per behandeling een cijfer van 
1 tot 10. (1 is een negatief gevoel en 10 een positief gevoel) 

Medicatie ? Stamceltherapie ?

Harttransplantatie ? Kunsthart 5,2

Steunhart ? Xenotransplantatie 5,5



Welke rijtje behandelingen staat 
in de juiste volgorde?

1. Medicatie

2. Stamceltherapie

3. Steunhart

4. Harttransplantatie

1. Stamceltherapie

2. Medicatie

3. Harttransplantatie

4. Steunhart



Het juiste antwoord is:

N.a.v. uw ervaringen en de informatie die u heeft ontvangen heeft u 
wellicht een gevoel bij de verschillende behandelmethoden die 
daarin toegelicht staan. Voor u ligt een formulier met daarop de 
verschillende behandelingen. Kunt u opschrijven welk gevoel deze 
behandeling bij u oproept? En geef per behandeling een cijfer van 
1 tot 10. (1 is een negatief gevoel en 10 een positief gevoel) 

Medicatie 7,6 Stamceltherapie 7,7

Harttransplantatie 7,1 Kunsthart 5,2

Steunhart 7,0 Xenotransplantatie 5,5



Bespreken van behandelingen

• Met wie?
• Medici: behandelend arts, 

hartfalenverpleegkundige

• Naasten: partner, kinderen, familie, 
vrienden

• Lotgenoten: ervaringen delen

“Het was heel klinisch, heel technisch. 

Met gevoelsvragen kun je niet terecht.” 



Is dit juist?

Patiënten geven aan dat zij in een gesprek 
over behandelmogelijkheden de volgende 
twee aspecten het belangrijkst vinden:

1. Duidelijke informatie in begrijpelijke taal

2. Antwoorden op vragen



Het juiste antwoord is:

Patiënten geven met name aan dat ze duidelijke 
informatie in begrijpelijke taal wensen, maar 
willen ook:

• Terecht kunnen met niet-medische vragen 

• Dat de arts of verpleegkundige empathie 
toont en met tact emotionele onderwerpen 
bespreekt, zoals levensverwachting en 
slagingskans

“Het was heel klinisch, heel technisch. 

Met gevoelsvragen kun je niet terecht.” 



Medicijnen

• Medicijnen zijn blijvend en noodzakelijk

• Voordelen
• Bestrijden symptomen en vertragen hartfalen

• Op voorraad en dus direct te gebruiken

• De minst ‘heftige’ methode; geen operatie

• Nadelen
• Bijwerkingen, vooral bij veranderingen

• ‘Standaard’ voorgeschreven zonder te kijken naar het individu

• Grote hoeveelheden en onregelmatige innamemomenten

• Instellen soms lastig

“Ik heb er nu nog een stuk of acht. Ja, daar zit 

ik aan vast. Daar heb ik vrede mee, dat hoort 

erbij.”

“Vaak lost het een probleem op, maar creëert 

het ook weer een ander probleem.”



Medicijnen

• Vooral bètablokkers en 
plasmedicatie krijgen de schuld 
van bijwerkingen en in mindere 
mate cholesterolverlagers en 
prednison

gewichtstoename

diarree

schildklierproblemen

trillen

verslappen 

van de 

hartspier

duizelig/flauwvallen 

hoofdpijn

uitslag

gele tanden

nachtmerries

spier- en 

gewrichtsklachten

lage energie/

vermoeidheid

gewichtsverlies

koud

libido verlies

oorsuizen

sterke 

urinegeur

nierproblemen

hartkloppingen

rugklachten

obstipatie

agressie

dun bloed



Medicijnen
• Medicijnconsult

• Persoonsgerichter voorschrijven

• Evaluatiemomenten tussen arts- en patiënt

• Beter beleid
• Begin één voor één met wijzigingen van medicatie ivm bijwerkingen

• Beperk het aantal innamemomenten 

• Gooi ongebruikte medicijnen niet weg

• Onderzoek
• Welke patiënt reageert goed op welk medicijn?

• Medicijnen met minder bijwerkingen

• Vaccin om hartfalen te stabiliseren en genezen

• Relatie tussen voeding en werking medicijnen

“Het eerste is welk medicijn of welke cocktail 

voor de individuele patiënt het beste is. Hoe 

meer onderzoek hoe beter, meten is weten. 

Onderzoek moet uitwijzen wat de beste 

oplossing is.”



Stamceltherapie

• Veelbelovend en hoopvol voor de toekomst

• ‘Repareren’ van een beschadigd hart ter
preventie of ‘genezing’ van 
hartfalen spreekt tot de 
verbeelding

• Stamceltherapie ≠ 
beenmergtransplantatie

“Een minimale ingreep met maximaal 

effect”

“Absoluut niet, nu niet, nee. En 

naderhand ook niet, omdat je 

natuurlijk dan toch heel vatbaar bent 

voor ziektes, voor wat dan ook, 

omdat je immuunsysteem platgelegd 

wordt voor een deel.”



Stamceltherapie

• Veel patiënten staan open voor deelname aan 
onderzoek

• Eigen cellen
• Lichaamseigen

• Kost tijd om op te kweken

• Verontreiniging van de cellen

• Moeten geoogst worden

• Donorcellen
• Of the shelve

• Niet lichaamseigen

“Een minimale ingreep met maximaal 

effect”

“Als het bij ij niet werkt, misschien wel 

voor een ander na mij.”



Is dit juist?

Patiënten geven de voorkeur aan 
stamceltherapie met lichaamseigen cellen 
vs donorcellen.



Het juiste antwoord is:

• Patiënten geven de voorkeur voor eigen cellen

boven donorcellen
• ‘slechte’ donorcellen

• Angst voor afstoting of bijwerkingen

“Het was heel klinisch, heel technisch. 

Met gevoelsvragen kun je niet terecht.” 



Stamceltherapie

• Stamceltherapie in acute fase vs chronische fase

“Een minimale ingreep met maximaal 

effect”

“Als het bij mij niet werkt, misschien 

wel voor een ander na mij.”



Is dit juist?

Patiënten geven de voorkeur aan 
stamceltherapie in de chronische fase boven 
de acute fase. 



Het juiste antwoord is:

• Patienten geven veelal aan dat zij denken dat
stamceltherapie in de acute fase effectiever zal zijn dan in 
de chronische fase. 

“Een minimale ingreep met maximaal 

effect”

“Als het bij mij niet werkt, misschien 

wel voor een ander na mij.”



Stamceltherapie

• Veel vragen:
• Wat zijn risico’s op korte en lange termijn?

• Wat betekent een procentuele verbetering in knijpkracht voor de 
kwaliteit van leven?

• Hoe werkt stamceltherapie bij verschillende vormen van hartfalen?

• Wat is de rol van leeftijd en geslacht?

• Wat is het optimale moment van toediening – in welk stadium van 
hartfalen?

• Welke medicijnen zijn er mee gemoeid?

• Wat is de levensverwachting na stamceltherapie?

• Wanneer is het regulier toepasbaar?

“Ik wil cijfers zien. Hoe groot is de kans 

op kanker, wat zijn de risico´s op lange 

termijn?”

Heeft het risico’s voor zwangerschap 

na de stamceltherapie?

“Ik heb geen gevoel bij die 3 of 4%.”



Harttransplantatie

• Laatste redmiddel: geen andere 
alternatieven 

• Zo lang mogelijk uitstellen 

• Maar ook: kans op een 
kwalitatief zeer goed leven

• Mensen met veel bijwerkingen: 
Veel medicijnen, vooral in 1e jaar

• Screening en wachtlijst is zeer 
zwaar

“Dan valt het heel erg tegen als 

de chirurgen zeggen dat ze toch 

vraagtekens zetten bij de 

operatie. Dan denk ik: dan heb ik 

zelf ja gezegd, eindelijk de knop 

omgezet en dan zeggen de 

chirurgen dat het niet door kan 

gaan. Dan krijg ik een enorme 

tegenvaller te verwerken. 

Gelukkig zeiden de chirurgen op 

een gegeven moment ook ja.”

“Bij mijn vrouw was er wel 

twijfel, die zei: nu heb ik je nog, 

en als er wat misgaat met de OK, 

dan is het over.”

“Ja, gewoon het feit dat je alles 

eigenlijk weer kunt en dat je een 

heel nieuw leven hebt.”



Harttransplantatie

• Nazorg is ingrijpend
• Controles 

• Kans op afstoting

• Emotioneel om te leven met hart van een ander
• Goede ondersteuning en uitleg is essentieel

• Beschikbaarheid is groot probleem 
• Ethische dilemma’s: leeftijd en leefstijl

“Ik heb toch het leven gekregen 

en iemand was al overleden…die 

ben ik heel dankbaar en dat kan ik 

niet uiten.”

“En daar hebben ze je ook wel 

echt mee geholpen, dat je dat wel 

anders moet zien. Diegene zou 

toch al overlijden.”



Xenotransplantatie

• Patiënten ervaren hoog 
risico voor afstoting

• Maar minder emotionele 
belasting

• Onderzoek naar 
‘schoonmaken’ van 
dierlijke organen en 
vullen met menselijk 
weefsel

“Ik heb toch het leven 

gekregen en iemand was al 

overleden…die ben ik heel 

dankbaar en dat kan ik niet 

uiten.”

“En daar hebben ze je ook wel 

echt mee geholpen, dat je dat 

wel anders moet zien. Diegene 

zou toch al overlijden.”

“Bij Q-koorts is gezien dat 

virussen kunnen worden 

overgedragen op mensen. Pas 

als dat onder de knie is, wordt 

xenotransplantatie een reële 

optie.” 

“Ja, wij realiseren ons ook 

van: nou, 21 maart straks is 

voor ons een feestdag maar 

ergens is het een extra trieste 

dag, zo van: ‘nu is het alweer 

een jaar geleden’. En dat zou 

ik bij een varken niet hebben.”

“Ik denk; dan ben je met twee 

maten aan het meten. Dan 

kweek je de beesten wel om ze 

te eten, als je het als hart zou 

kunnen gebruiken, dan doe je 

het niet.”



Steunhart

• Zeer waardevolle behandeling

• Levensreddend
• Grote verbetering kwaliteit van leven

• Ontbreken van pols wordt weinig spontaan 
genoemd als nadeel

• Hoop op betere behandelingen in de toekomst 
door behoud eigen hart

“De ervaring van een steunhart, ondanks 

alle nadelen, is zo welkom ten opzichte van 

de zware periodes daarvoor.”

“Daar merkte ik niets van. Ik vond het 

vervelend voor de mensen die de 

pompslag probeerde te vinden.”



Steunhart

• Ervaren risico’s:
• Zware operatie

• Afstoting

• Infectierisico door ‘open verbinding’ naar batterijen

• Risico op mechanische problemen (met bloedstolsels tot gevolg)

• Minder spontaniteit, meer angst:
• Douchen

• Externe batterijen meeslepen

• Vakantie vergt veel voorbereiding

“En het besef dat je eigenlijk op batterijen 

leeft is ook wel raar. Ik druk dat gewoon 

vaak maar weg.” 

“De angst dat de batterij leeg gaat en dat je 

niet voldoenden reserve bij je hebt.”



Steunhart

• Veel verbetering mogelijk door onderzoek en 
ontwikkeling!
• Kleinere, onderhuidse batterijen met langere levensduur

• Een praktischer en veiliger ‘belt’

• Revalidatie/herstel van hartspier door training

• Meer en tijdiger voorlichting
• Veel behoefte aan praktische informatie

• Niet pas over steunhart beginnen in een crisissituatie

• Meer kennis bij ambulancepersoneel

“Het maakt uit als de batterijen binnen het 

lichaam kunnen worden opgeladen. Bij een 

oplaadpaal of door inductie. De volgende 

generatie steunharten zal beter zijn, als je 

kunt opladen door je huid heen.” 

“Kijk die hartspier die ligt daar maar een 

beetje, een beetje gezellig mee te hobbelen, 

maar die doet eigenlijk niets, En een spier 

die niks doet verslapt.”



• Ook voor mensen die niet 
kwalificeren voor een 
transplantatie

• Ook voor mensen die geen 
transplantatie meer willen.

• Ligt op voorraad

• Hoge kosten zouden moeten 
dalen door grotere 
beschikbaarheid

Deze voettekst veranderen

Steunhart
Als Destination Therapy

“Die persoon heeft net zoveel recht van 

leven als ik. Heb ik een voorkeurs-

behandeling omdat ik op de transplan-

tatielijst sta? Daar heb ik best wel een 

beetje moeite mee. Toevallig ken ik 

iemand die is op hetzelfde moment 

gescreend, maar die is nu wel al over-

leden, want die mankeerde nog wat. Als 

die een steunhart kon krijgen had die 

nu nog geleefd. Dat vind ik oneerlijk.”

“Dat is een verkapte manier om geen 

prijskaartje aan een mensenleven te 

willen hangen.”



Kunsthart

• Steunhart heeft kunsthart misschien overbodig 
gemaakt

• Voordelen zijn niet duidelijk
• Eigen hart verwijderen is groot nadeel

“Het is geen alternatief voor een 

transplantatie of voor een 

steunhart.”

“Je hebt helemaal geen eigen 

hart meer.”



Harttransplantatie
vs Steunhart

• Weinig vs nog veel verbetering 
mogelijk 

• Verlengen levensduur door 
maximale tijd met steunhart + 
maximale tijd met transplantatie

• Transplantatie betere kwaliteit 
van leven, dan steunhart, maar 
ook nadelen.

x
“Met een pomp weet je wat je 

kan verwachten, met een 

harttransplantatie moet je nog 

maar afwachten.”

“Dat je net als een ieder de deur 

uit kan gaan en dat je geen 

zorgen hebt om je batterijen en 

je verschoning. Dat je je kan 

douchen, dat je niet de zorg 

hebt dat er geen bacteriën in je 

wond komen. Altijd aangesloten 

zijn op machines. Bang zijn dat 

er elektra uitvalt.”



Take home messages

• Overweeg een medicijnconsult voor mensen met 
veel medicijnen of veel bijwerkingen

• Steunhart steeds beter alternatief voor 
transplantatie
• Geen beschikbaarheidsprobleem en emotionele belasting donorhart

• Behoud eigen hart voor toekomstige ontwikkelingen

• In de toekomst is stamceltherapie veelbelovend
• v

x



Take home messages

Wilt u weten hoe u de zorg in uw ziekenhuis kunt 
verbeteren?

• Vraag het ook aan uw patiënten

• Vraag het bij voorkeur meerderen

• En bij voorkeur in een ‘veilige’ situatie

Interesse in onderzoek naar hart- en vaatziekten en de rol 
van patiënten?

“Er gaan nu veel mensen 

dood, omdat ze niet in 

aanmerking komen voor 

een transplantatie en dus 

ook niet voor een steunhart. 

Hoe meer mensen een 

steunhart krijgen, hoe 

aantrekkelijker het wordt 

voor de fabrikanten, hoe 

goedkoper het wordt.”



puls

Def.: elektronisch afgegeven signaal 

wanneer aan ingestelde voorwaarde is 

voldaan om een verder proces te 

activeren en of continueren. 

puls

Signaal van het kloppend hart.

Het fysieke hart, maar ook het kloppend 

hart van het hart- en vaatonderzoek.

Meer informatie en inschrijven

www.puls2014.nl



Bedankt voor uw aandacht!

Meer weten of reageren?
• Neem contact op via:

• r.abma-schouten@hartstichting.nl


