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Geschiedenis
heden
ToekomsT

MijnhEER dE REcTOR MAGnIfIcus, MijnhEER dE dEcAAn vAn dE fAculTEIT 

cOnsTRuEREndE TEchnIschE WETEnschAPPEn, fAMIlIE, vRIEndEn, cOllEGAE 

En sTudEnTEn.

De titel van mijn voordracht is: Van ‘trial and error’ naar voorspelbare 

uitkomst, en de inhoud van mijn voordracht zal gaan over de techni-

sche ontwikkeling van de hartchirurgie en wat er in de toekomst nog 

gaat komen. De tweede titel laat mijn eigen perceptie in dit geheel 

zien, en misschien ook de uwe. 

GEschIEdEnIs 

Techniek is een groot onderdeel van de hartchirurgie en hartchirur-

gie is een technisch vak. Zonder de technische hulpmiddelen be-

staat er geen hartchirurgie. Het begon eind vijftiger jaren van de 

vorige eeuw met de ontwikkeling van de hartlongmachine (HLM). 

Nu lijken de de vijftiger jaren van de vorige eeuw heel ver weg, maar het 

was mijn geboorteperiode, maar belangrijker is dat degene die toen als 

technisch pionier in Groningen bezig was met de ontwikkeling van de 

hartlongmachine en de gehele hartchirurgie, hier nu in de zaal zit . Eme-

ritus hoogleraar Jan Homan van der Heide, zo jong is ons vak nog maar. 

In die tijd moest alles worden uitgevonden en ging alles met ‘trial and 

error’. Het heeft wat mensen levens gekost voordat het vak op het 

niveau van nu is gekomen.  Het zijn ook de woorden van Homan van 
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der Heide dat we de enige zijn met de status van 007, ‘licenced to 

kill’. Dit geldt natuurlijk alleen voor die groep patiënten bij wie niets 

doen zeker de dood tot gevolg heeft en opereren een kans geeft om 

de kwaal te overleven. Maar die tolerantie is tegenwoordig voorbij. Van 

ons wordt verwacht dat we iedereen beter maken tegen een zo laag 

mogelijk risico. Wat anders gebeurt, is dat de publieke en journalistieke 

opinie zich tegen je keert en elke letselschade specialist, wel of geen 

advocaat, het leven van de cardiothoracaal specialist heel erg moeilijk 

kan maken. De tijd van ‘trial and error’ is dan ook voorbij en het is aan 

ons om het vak zo in te richten dat de uitkomst veel voorspelbaarder 

wordt.  Dit is niet eenvoudig als je ook nog de verantwoordelijkheid 

hebt om jonge chirurgen op te leiden, om in jouw voetspoor te treden 

en zo weinig mogelijk brokken te maken. We zullen met behulp van 

de techniek naar eenzelfde opleiding moeten als piloten die tijdens de 

training meer tijd doorbrengen in de flight simulator dan in de lucht. 

Alleen dan, als we deze tools in handen hebben, kan het vak daad-

werkelijk nog veiliger worden gemaakt. Maar misschien is dit ook wel 

een illusie, want niet op de operatiekamer is de sterfte, maar op de 

intensive care. Daar waar vroeger de anesthesioloog de patiënt nog 

persoonlijk kende, is het Operatief Patiënt Veiligheid Systeem (OPVS) 

met de sign-in en de time-out periode nodig om deze kennis op te 

doen. Essentieel voor een goed verloop van de operatie zijn de eerste 

12 tot 24 uur die een vloeiende overgang moet laten zien van het be-

leid op operatiekamer naar intensive care. Daarna kan de zorg ook door 

anderen worden gedaan. Het Thorax Centrum Twente (TCT) is blij met 

een eigen Intensive Care waar deze overgang gewaarborgt is, maar die 

ook een nauwe samenwerking heeft met de algemene Intensive Care. 
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Nu terug naar de techniek waarvoor u gekomen bent. 

In het Afscheidscollege van Homan van der Heide op 6 februari 1990 

onder de fraaie titel ‘met hart en ziel’ werden door hem vier mijlpalen 

genoemd:

1) Immersie hypothermie waarbij kinderen tot 28 graden werden af-

gekoeld om de chirurg  6 minuten de tijd te geven om een cor-

rectie in het hart uit te voeren, zoals het sluiten van een Atrium 

Septum Defect of  het corrigeren van een Pulmonaalklep stenose.

2) Ontdekking van het low-flow of azygos flow principe. Met deze 

low flow met open laten van de vena azygos en afsluiten van de 

vena cava superior kon men met een eenvoudige pomp en oxyge-

nator een iets langer durende hartoperatie uitvoeren. Bij de ‘cross-

circulation’ werd een van de ouders met behulp van slangen aan-

gesloten aan hun kind, soms met dramatische afloop voor beiden. 

3) De constructie van een eenvoudige pomp- en oxygenatie systeem.  

De eerste open hartoperatie met HLM in Nederland was op 08 mei 

1957 in Groningen uitgevoerd door Homan van der Heide.

Een kind wordt afgekoeld tot 28 graden in een 
ijsbad.
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Allereerst ziet u hier een foto van de eerste hartlongmachine zoals in 

Groningen ontwikkeld.

Het was een apparaat dat nodig was om complexe hartoperaties  

uit te voeren maar aan de andere kant heel veel schade veroorzaakte  

aan het bloed zelf. Voor elke operatie waren 20 tot 40 kolven vers  

 

Homan van der Heide tijdens een proef met de 
zelf ontwikkelde  HLM.

De eerste HLM ontwikkeld in Groningen
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bloed van even zoveel donoren nodig voor de ‘priming’ van de pomp  

en voor het per- en postoperatief bloedverlies. 

4) De cardioplegie volgens Brettschneider in 1976 in Groningen voor 

het eerst toegepast. Een vloeistof die werd gebruikt om het hart stil 

te leggen en de mogelijkheid gaf om langer aan en in het hart te 

werken, zonder dat de hartspier al te veel schade opliep. 

Mijn eerste aanraking met de hartchirurgie was in deze periode toen ik 

een studentenbaan kreeg op de intensive care bij de bewaking van de 

postoperatieve patiënten als Hartejongen. In die tijd duurde 1 operatie 

tot ongeveer 16.00 uur als de dienst inging. Nu doen we in die tijd 2 

hartoperaties. Dat de techniek een belangrijke rol speelt in de verbe-

tering van de uitkomst wil ik aan de hand van enkele voorbeelden aan 

u tonen. 

hEdEn

Kloppend hart chirurgie

Wil je een hartoperatie doen zonder hartlongmachine (HLM) dan is 

dat ook mogelijk dankzij de technische ontwikkelingen die voor een 

groot deel in Nederland hun oorsprong hebben. Het is de groep van 

C. Borst in Utrecht, met collega Erik Jansen als chirurg, die met een 

apparaat kwamen, de zogenaamde ‘Octopus’, om omleidingen op de 

kransslagaderen te hechten terwijl het hart gewoon door blijft kloppen.
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Na de eerste proefdier studies uit Utrecht zijn we in Gronin-

gen in 1994 als eerste in Nederland begonnen met het opereren 

op kloppend hart (Off Pump). Wij begonnen met een soort naai-

machine voetje zonder zuignapjes waarbij de omleidingen aan 

de voorkant van het hart vrij simpel waren uit te voeren maar 

problematischer was de zijkant en de onderkant van het hart.

Octopus systeem

Naaimachinevoetje stabilisator van CTS
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Dit was wel een goede leerschool om met de verfijnder apparatuur 

die we heden tot onze beschikking hebben tot constante resultaten 

te komen. Nu bijna 20 jaar later passen wij deze methode van klop-

pend hartchirurgie in het Thoraxcentrum Twente (TCT) nog dagelijks 

toe. Deze operatie, mits goed aangeleerd en goed uitgevoerd, heeft 

met name bij oudere patiënten, die een verhoogd risico hebben, vele 

voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat de gehele operatie kan 

worden uitgevoerd zonder de aorta aan te raken. Is dat zo bijzonder? 

Ja. Bij een gewone Bypassoperatie met HLM moet er een canule in 

de aorta worden gebracht en een klem op de aorta worden gezet om 

het hart kort te sluiten van de circulatie en op die manier stil te leg-

gen. Bij een Off Pump operatie kunnen we de gehele operatie doen 

zonder canule in, of klem op de aorta. Wat is nu het voordeel: Hoe 

ouder we worden des te meer kans dat er aan de binnenkant van de 

aorta debris cq. plaques ontstaan door de atherosclerose van het vat. 

Elke manipulatie van de aorta kan leiden tot het loslaten van dit weef-

sel aan de binnenzijde van de aorta en wordt meegevoerd naar bij-

voorbeeld de hersenen met als resultaat een herseninfarct. Een aan-

tal jaren geleden hebben we een groep van 400 patiënten die met 

deze ‘no-touch aorta’ techniek waren geopereerd, vergeleken met 

een identieke groep die een traditionele bypass operatie heeft onder-

gaan en een groep die met een Dotter procedure (PCI) was behan-

deld.  Een van de voornaamste uitkomsten was dat er in de ‘no-touch 

aorta’ groep het aantal neurologische complicaties heel laag was, lager 

dan in de On-pump groep. En dat is ook logisch want in alle geval-

len is er toch manipulatie, of van buiten of van binnen, van de aorta. 

Niet alleen op technisch gebied is de bypasschirurgie verschoven, ook 

in de keuze van de grafts (omleidingen) is er een verschuiving gaande. 

Daar waar vroeger omleidingen werden uitgevoerd met alleen veneus 

materiaal (vena saphena magna uit het been), is er nu veel meer de 

keus gevallen op slagaderlijk materiaal. Een logische keus, want met 

de introductie van de ader=vene als omleiding in een slagaderlijk sys-
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teem hebben we gelijk een nieuwe ziekte geïntroduceerd, nl ‘Vein graft 

disease’. Desondanks wordt de ader in de dagelijkse praktijk nog zeer 

ruim gebruikt. Zelf ben ik altijd een ‘believer’ van de slagader als omlei-

ding geweest, wat zich heeft geresulteerd in het gebruik van de arteria 

gastroepiploica (GEA) in 1989, altijd in combinatie met een slagader die 

aan de binnenzijde van de borst loopt,  de arteria mammaria links en of 

rechts (LIMA, RIMA). Later zijn we meer de Arteria Radialis uit de onder-

arm gaan gebruiken, omdat het gebruik van de GEA tijdrovender was. 

Het TCT loopt ook voorop met het gebruik van alleen maar slagaders. 

Elk jaar wordt meer dan 50% van alle patiënten die in het TCT voor een 

omleiding operatie komt, geopereerd met behulp van alleen maar slag-

aders. Landelijk is dit percentage onder de 25%.

ARTERIA RAdIAlIs

Om tot een betere uitkomst te komen behandelen we de Arteria Radia-

lis zodanig dat we aan één zijde de gehele fascie verwijderen tot de me-

dia zichtbaar wordt. Iets wat we jaren geleden nog niet deden en toen 

liet zien dat de uitkomst van de operatie soms onvoorspelbaar was. 

  

En is in de hartchirurgie een uitkomst onvoorspelbaar dan is altijd de 

patiënt daar de dupe van. In de bypasschirurgie leidt dit bijvoorbeeld 

tot een per-, of postoperatief infarct met alle gevolgen van dien. Ook 

hier zijn we met ‘trial and error’ wijzer geworden. Wat blijkt dat als 

Arteria Radialis wordt bewerkt
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we alle dwarsvezels aan ten minste een kant doornemen, het bloed-

vat wel kan dilateren, of te wel uitzetten, en daarmee minder spas-

tisch is. De Arteria Radialis is in onze arm een bloedvat wat voor 

doorbloeding van de hand zorgt, maar ook zorgt dat de kern van het 

lichaam altijd een zelfde temperatuur heeft. Uitzetten kan het bloed-

vat niet, maar samentrekken wel. Als omleiding wil je dat juist liever 

niet hebben. Om dit gedrag van het bloedvat beter te leren kennen, 

gebruiken we een ringetjes model waarbij bewerkte en onbewerkte 

3 mm ringen van de bloedvaten worden gesneden, en in een orgaan-

badje worden geplaatst. Daarna worden verschillende vloeistoffen 

met verschillende eigenschappen langs de ringen gespoeld. Hieruit 

blijkt dat slagaderdelen die bewerkt zijn, dat wil zeggen, waarbij de 

dwarsvezels doorgenomen zijn, minder sterk contraheren (samentrek-

ken) en makkelijker relaxeren (ontspannen). Dit is nu net wat we in 

bypasschirurgie willen hebben. De volgende grafieken laat dit zien. 

Verschil in vasoconstrictie tussen bewerkte en onbewerkte arteria radialis
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De spasme van de Arteria Radialis, waar een ieder beducht voor is, is 

dus positief te beïnvloeden. We hebben nu een slagader als omleiding 

die gecombineerd met de LIMA alleen maar voordelen voor de patiënt 

oplevert. Tot nu toe werd dit onderzoek naar de slagaders gedaan als 

de slagader via een gewone incisie werd vrij geprepareerd. Dit jaar zijn 

we ook begonnen om te onderzoeken of bij endoscopisch geprepa-

reerde armslagader die verkregen is met de nieuwste techniek, het-

zelfde fenomeen optreedt. De eerste resultaten zijn al veel belovend. 

OPlEIdInG TEchnIschE GEnEEskundE

De opleiding Technische Geneeskunde speelt een cruciale rol bij het 

uitvoeren van het onderzoek binnen het TCT. Het zijn de studenten 

van deze opleiding die het onderzoek uitvoeren. Het begint met een 

multidisciplinaire opdracht (MDO) als afsluitende bachelor opdracht. 

Een groep van 4 studenten werkt acht weken aan een technisch ge-

neeskundig vraagstuk. Zij presenteren en verdedigen het werk voor 

een commissie met daarin zowel medisch als technisch specialisten. 

Voor ons is dit vaak een ‘pilotstudie’ om een probleem of een nieuwe 

techniek te analyseren. In het tweede masterjaar komt de student voor 

Verschil in relaxatie tussen bewerkte en onbewerkte arteria radialis
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een klinische stage: het in praktijk brengen van de kennis die ze op-

gedaan hebben in de voorgaande jaren. Dit zijn stages van 10 weken, 

met één dag in de week de mogelijkheid om de vaardigheden (skills) 

bij te houden op de UTwente. Is een onderwerp voor ons de moeite 

waard om verder te onderzoeken, dan volgt in het derde masterjaar 

een klinische afstudeerstage van 40 weken: dit houdt in dat de student 

zelfstandig met een opdracht bezig is in een topklinisch ziekenhuis.

Bijna alles wat ik u vandaag presenteer is door studenten, in verschil-

lende fases van de opleiding, tot stand gekomen. 

TOEkOMsT

Radialis met Topcam camera (Twente optical perfusion camera)

Deze camera hebben we eerder in een pilot toegepast bij bypasschi-

rurgie op kloppend hart om de doorbloeding van de hartspier te ana-

lyseren wanneer de bypass wordt geopend. Omdat het hart beweegt 

en de camera dichtbij het object moet staan, was deze toepassing met 

het huidige systeem niet optimaal. Tot nu toe gebruiken we de Allen 

test om te zien of we de Arteria Radialis bij een patiënt kunnen verwij-

deren om als omleiding op het hart dienst te kunnen doen. Dit is een 

effectieve en simpele methode die de doorbloeding naar de hand con-

troleert als de Arteria Radialis dicht blijft gedrukt en de Arteria Ulnaris 

de doorbloeding moet overnemen. Wetenschappelijker is het om de 

perfusie van de hand in beeld te brengen en hieraan een objectieve 

maat en getal te kunnen geven. Hiervoor gebruiken we nu nog een 

ingewikkeld apparaat; de LASCA (LAser  Speckle Contrast Analysis). 

De hand wordt verlicht door laserlicht en dit wordt weerkaatst door de 

rode bloedcellen in de hand en de weerkaatste bundels worden door de 

camera gedetecteerd. In de tijd is dan fraai de reperfusie van de hand 

te zien. Als de doorbloeding van de hand in beeld en getal kan worden 
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uitgedrukt dan kun je hiervoor ook andere toepassingen hebben. Zo 

gaan we nu kijken of er een verschil in doorbloeding van de hand is 

wanneer een patiënt niet alleen ná het gebruik van de Arteria Radialis 

een calcium antagonist krijgt, maar je het medicijn al een week vóór de 

operatie geeft, om te zien of dit een positief effect op de relaxatie van 

het bloedvat heeft. Je kunt dan de LASCA bij de eerste pre-operatieve 

screening inzetten, en na een periode met medicatie de meting herhalen. 

MITRAlIsklEP

Dames en heren, ik wil u graag meenemen naar de mitralisklep. De 

mitralisklep is de inlaatklep van de linker kamer. Een complex systeem 

van klepbladen, chordae en papillairspieren. Het anterior klepblad dient 

als verdeelklep tussen inlaat en uitlaat deel van de linker kamer. Bij slui-

ten van de klep leidt het anterior deel het bloed richting de aortaklep. 

Door veranderingen in de vorm van de linker kamer als we ouder wor-

den, krijgt de mitralisklep het steeds lastiger en kan lekkage vertonen. 

Lekkage die in de loop van de jaren alleen maar ernstiger wordt door 

volumebelasting van het hart. Op een gegeven moment moeten we in-

grijpen om erger, dwz. hartfalen, te voorkomen. Een mitralisklep opera-

tie zal plaats moeten vinden. Maar dan begint ook gelijk het probleem. 

Reperfusie patroon met LASCA gemeten
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Bij het opereren wordt het hart geopend en vanaf dat moment is alle 

dynamiek verdwenen en zien we de mitralisklep als een statisch geheel 

wat in een dynamische linker kamer een zeer complexe functie heeft. 

Een ervaren chirurg weet wat hij of zij ongeveer moet doen, maar ook 

hier schuilt het gevaar van over-, en ondercorrectie. Het eindresultaat 

zien we pas als er weer volledige dynamiek in het hart zit en het hart 

gesloten is en weer volledig zelfstandig klopt. De oplossing zou zijn 

als we individueel met behulp van computer techniek kunnen bepalen 

wat we precies moeten doen en dan ook de precieze uitkomst van ons 

handelen vooraf kunnen voorspellen. Om te voorkomen dat we een te 

kleine ring gebruiken of een te lang achterblad laten bestaan. Daarvoor 

moet je de dynamiek van de linker kamer begrijpen en ook zien dat 

deze dynamiek bij het ouder worden, verandert. Dit komt met name 

door het hypertrofisch worden van het septale deel van de Linker Ven-

trikel (LV). Hierdoor is de uitstroom van de linker kamer niet meer op 

de Aortaklep gericht maar op het achterblad van de Mitralisklep. Het 

is alsof je voor de wind zeilt en de wind gaat van koers veranderen. 

Om gijpen van het zeil te voorkomen zul je als zeiler iets moeten doen. 

Met studenten Technische Geneeskunde zijn we al enige tijd bezig om 

de dynamiek en de stroming en het kritische punt van het grootzeil in 

het hart beter te begrijpen. Als het grootzeil van de Mitralisklep, of te 

wel het anterior klepblad gaat gijpen, dan ontstaat er een obstructie 

van de uitstroombaan richting de Aortaklep, genaamd SAM (systolic 

anterior motion). Je kunt het laatste deel van de Mitralisklep voorblad 

zien als een vliegtuigvleugel waar binnen de stromingsleer verschil-

lende hoeken, verschillende krachten zal geven. Als we dit kunnen ver-

werken in een dynamisch hartmodel dan zal het percentage geslaagde 

plastieken, ook in handen van chirurgen met een kleiner timmermans-

oog, of zeilersoog, alleen maar toenemen, met de patiënt als winnaar. 

Bij a-symptomatische mitralisklep insufficiëntie kun je in een vroeg  

stadium een correctie toepassen zonder het hart stil te leggen en de 

uitkomst met behulp van echo zien en beïnvloeden terwijl het hart nog 
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klopt. Eerst met studenten Technische Geneeskunde en nu net afge-

rond door een studente Biomedische Werktuigbouwkunde zijn we tot 

een geheel concept en prototypes gekomen om deze ingreep ook uit 

te voeren. Samen met een internationaal medisch bedrijf zijn we dit 

verder aan het ontwikkelen. 

Voorspellen van het resultaat en geen ‘trial and error’ is het nieuwe 

doel.

AORTAklEP

Wat ons steeds meer bezig houdt is het repareren van de Aortaklep. Bin-

nen onze groep is Gianclaudio Mecozzi degene die de operaties uitvoert, 

en ook hierbij zullen we de hulp van de techniek hard nodig hebben. 

Het liefst willen we een simpele manier vinden om de pre-operatie-

ve beelden als echo, CT of MRI om te zetten in een computer pro-

gramma zoals SolidWorks zodat we van te voren weten wat we exact 

moeten doen als de patiënt op de operatie tafel ligt en de hartlong-

machine begint te draaien. Ook nu geldt dat zodra de druk van de 

aorta af is, en dat is nodig om de aorta te openen, alle dynamiek en 

geometrie verdwenen is. Voor de chirurg zou het al hulpvol zijn als 

hij of zij een 3D model van de patiënt in handen heeft. Om de aorta 

en de aortaklep goed in beeld te krijgen hebben we nu verschillen-

de beeldvorming modaliteiten tot onze beschikking. We hebben MRI, 

CT scan en 2D en 3D echo, transthoracaal en transoesofageaal. De 

ideale beeldvorming moet aan de volgende eigenschappen voldoen: 

1) een opname die snel genoeg is (temporal resolution)

2) een opname die gedetailleerd is (spatial resolution)

3) de mogelijkheid de klepblaadjes in beeld te brengen.
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Met name het goed kunnen zien van de klepblaadjes heeft ons op de 

keuze van de 3D echo gebracht om tot een model van de aorta te komen. 

In de literatuur vonden we recent 2 modellen die de aorta in een ander 

beeld brengen.

De eerste is van Ionosec die uitgaat van 11 punten die van belang zijn 

om tot een computermodel te komen en de ander is van Labrosse die 

15 punten nodig heeft. Na beide modellen goed bestudeerd te hebben 

zijn we tot een eigen mathematisch (=wiskundig) model gekomen en 

hebben dat getoetst aan datasets die in de literatuur over de aorta be-

schikbaar zijn. 

Ons model bestaat uit 6 punten of landmarks (3 op de sino-tubulaire 

overgang, zijnde de 3 commissuren en 3 op de virtuele basale ring, 

zijnde de scharnieren) en 4 parameters (R1 is de radius van de sino-tu-

bulaire ring, R2 is de radius van de virtuele basale ring, H is de hoogte 

van de gehele klep en Hs is de vertaling van de z-richting van de virtu-

ele basale ring naar de sino-tubulaire ring).

Om tot het model te komen hebben we een ‘full volume’ 3D dataset 

nodig. Deze Dicom data wordt geëxporteerd en kan in een 3D ‘compu-

ter-aided design’ programma zoals SolidWorks worden ingevoerd om 

verder te bewerken.

  

Wireframe van het aortaklepmodel
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Eenmaal bewerkt is het bestand uit te voeren als Stl. (stereo lithografy) 

bestand en kan door een 3D printer worden verwerkt tot een 3D model. 

Dan zijn we daar waar we als chirurgen willen zijn. Ziet u het al voor u, 

de chirurg knutselend aan een model gemaakt van uw aorta en hij laat 

zien wat hij precies moet doen om het gewenste resultaat te krijgen.

Dames en heren, in de afgelopen 3 kwartier heb ik u een overzicht 

willen geven waar we binnen de leerstoel ‘Technique in Cardiac Sur-

gery’ mee bezig zijn. De voornaamste drijfveer is de verbetering van de 

uitkomst voor de patiënt. De tijd van ‘trial en error’ heeft ons heel ver 

gebracht, maar de ‘error’ moet er nu uit. 

3D model van aortaklep 3D print van aortaklep

7004 Oratieboekje Grandjean.indd   19 16-04-13   09:32



20

dAnkWOORd
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gestelde vertrouwen.

Prof. Dr. J.N. Homan van der Heide, beste Jan, ik ben er trots op de 

allerlaatste te zijn die door jou is opgeleid. Niet alleen heb je ons het 

technische deel van het vak aangeleerd, maar vooral aandacht voor 

de mens achter de patiënt, achter de collega en achter de verpleeg-

kundige is minstens zo belangrijk. Voor mij was dat makkelijk want 

het meeste had ik al van huis meegekregen. Het is voor mij een hele 

eer dat je hier aanwezig bent in een nog immer goede gezondheid. 
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Voor ons een jong en enthousiast forum van studenten die onze gekke 

ideeën niet zo gek vinden en onbevooroordeeld met de meest creatie-

ve oplossingen komen. Ons chirurgen ontbreekt het aan de tijd om het 

zelf uit te zoeken. Petje af wat jullie met Peter Vooijs in 10 jaar opleiding 

bereikt hebben. Ik wil Heleen Miedema en René Veth en de gehele staf 

heel veel succes wensen en de studenten zijn bij ons altijd welkom.

Rikus Eising, decaan van de faculteit CTW, stimulerend, nuchter, Tuk-

ker, en vanuit het bedrijfsleven wetend wat daar speelt en hoe Univer-

siteit en buitenwereld bij elkaar kunnen worden gebracht. Van mij mag 

zijn afscheid nog even worden uitgesteld. 

Bart Koopman, vakgroep voorzitter van Biomedische Werktuigbouw-

kunde, gewend om met medici om te gaan, met een revalidatie arts en 

orthopedisch chirurg. De problemen die zij oplossen zijn dezelfde als 

voor het hart. Ook hier gaan ze van ‘trial and error’ naar voorspelbaar-

heid. Als jongen die vroeger naar Delft wilde gaan, voel ik me thuis 

tussen de knutselaars en technisch denkenden. Bart Verkerke, Edsko 

Hekman, Wouter Abbas wil ik daarnaast nog bedanken als begeleiders 

van het laatste project.
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Stichting

De doelstellingen van deze goede doelen stichting zijn onder andere 

het optimaliseren van de Regionale samenwerking in Twente en Ach-

terhoek op cardiaal gebied, het faciliteren van onderzoek in de regio 

en het creëren van leerstoelen aan de Universiteit Twente. Dat is al-

lemaal gelukt. Ik wil het bestuur hartelijk bedanken voor hun enorme 

inzet. Geert de Raad, Peter Molhoek, Jan van de Wolfshaar en Jan 

Hordijk en Ab Hensens. Daarnaast de Founding Fathers en de Spon-

soren van de Stichting die elk jaar genereus de Stichting ondersteu-

nen en met name inzien dat het TCT een uniek samenwerkings ver-

band in de regio Twente en daarbuiten is. Hartcentrumtwente.nl

 

RvB

Raad van Bestuur MST.

Gelukkig zitten we qua toekomstvisie op eenzelfde lijn en koers. Daar 

waar het TCT vele malen in de afgelopen jaren werd afgeschilderd 

als een vlag op een ‘boot’, wordt het tijd voor een andere fase. Een 

te grote vlag maakt bij rukwinden een boot zeer instabiel.  In navol-

ging van topcentra net over de grens is een eigen schip veel verstan-

diger met een goede verbindingskabel met het MST …..en het ZGT.

Cardiologen in het TCT, Almelo, Hengelo, Winterswijk en Enschede, 

Doetinchem, Emmen, Assen, Zutphen, Apeldoorn, Hardenberg die 

hun patiënten aan ons toevertrouwen en daarin een goede keus heb-

ben gemaakt. Wij zullen voor jullie patiënten klaar blijven staan. En dan 

speciale dank aan de eigen interventie cardiologen met wie we dage-

lijks in een ontspannen sfeer ‘hartteam’ doen en de juiste keuze voor 

de patiënt willen maken.
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Cardio-anesthesiologen. Jullie hebben de afgelopen 9 jaar met een pri-

ma inzet de patiëntenstroom in veilige haven geloodst. Het kan altijd 

nog beter maar daar hebben jullie een eigen autonomie in.

Mijn collega’s, Ab Hensens, Gianclaudio Mecozzi, Ron Speekenbrink 

en Robert Storm van Leeuwen, maar ook Max Haalebos en Massimo 

Mariani. In 2004 zijn we een missie gestart met een doel aan de hori-

zon, we zijn op de goede koers, maar volbracht is het nooit. Dat ik hier 

sta zie ik als een onderdeel van een teamprestatie, zonder jullie support 

was dit niet mogelijk.

Medewerkers van het TCT. Zij zijn het die zich altijd met volledige toe-

wijding aan de patiënt hebben gegeven, het is ook niet verwonder-

lijk dat het TCT zowel klinisch als poliklinisch bovenaan de lijst van 

patiënt tevredenheid onderzoek staat. In het TCT werken we niet al-

leen met ‘hart en ziel,’ maar ook met techniek, passie en emotie.

Speciale dank gaat naar Emmie Keizers (UTwente) en Esther Polman 

(TCT) voor het vele organisatorische werk wat rond de oratie is verzet.

Komende uit een warm gezin met vijf zussen, was het werken in 

een ziekenhuis geen cultuurschok, en was de komst van hun part-

ners een welkome afwisseling. Mijn ouders hebben bij ons altijd de 

nadruk gelegd op respect voor de medemens. Als mijn vader nog 

geleefd had, was hij nu de meest trotse geweest. En dan mijn moe-

der, die volledig meeleeft met het TCT, en die in een paar woorden 

zoveel kan zeggen, maar dat alleen op schrift doet. Bijna elke week 

vraagt ze aan me of er nog sterfte is geweest, dat houdt je scherp. 
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Lia en de kinderen, Ilse, Inez en Emmy, maar ook Koos en Arnold, 

die als het om de patiënten en het TCT gaat mij de volledige steun en  

vrijheid geven. maar er ook voor zorgen dat ik continue met beide  

voeten op aarde blijf staan. 

Men ziet mij vaak als een doener, en dat is ook zo. Maar nu weet u dat 

als ik in gedachten ben, het een doel heeft: 

‘fAnTAsy bEcOMEs REAlITy’.

Ik heb gezegd.
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