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Inleiding

Mijnheer de Rector Magnificus 

Geachte Leden van de Raad van Bestuur,

Zeer gewaardeerde collega’s, patiënten, vrienden en familie,

Het leven kent slechts 2 echt bijzondere gebeurtenissen: de geboorte 
en de dood. Bij het eerste ben je (helaas, of gelukkig?) niet bewust 
aanwezig, en voor het tweede zijn mensen vaak bang omdat er geen 
helder verwachtingspatroon is. Dit klinkt wat teleurstellend, dus in 
de tussentijd moet je er zelf het beste van maken, uiteraard in nauwe 
samenspraak met je omgeving. Hoewel ik dus niet bewust bij mijn 
geboorte aanwezig was, zijn hier 2 personen aanwezig die dat 
nadrukkelijk wel waren. Ik gebruik het begin van mijn oratie als een 
eerbetoon aan mijn ouders, Rob en Helma, die al die momenten in 
mijn leven wel bewust hebben meegemaakt, en gestuurd. Ik kijk met 
trots naar de afgelopen 47 jaar waar jullie voor mij (en de familie) de 
juiste omgevingsfactoren hebben gecreëerd om me te brengen waar 
ik nu sta: een trotse zoon, een trotse vader, en sinds kort dus een 
trotse hoogleraar Algemene Cardiologie. Ook Boudewijn en Martine 
en families, en schoonfamilie wil ik hier graag bij betrekken.

Als we dan toch aan het bedanken zijn…. 
Ongebruikelijk maar eigenlijk is dit toch de beste plek om een aantal 
voor mij belangrijke omgevingsfactoren bij naam te noemen en te 
bedanken:
• Het college van Bestuur van de Universiteit van Utrecht.
• De Raad van bestuur van het UMCU. 
• De UMCU speerpunten Circulatory Health (Prof Grobbee) en 

Regenerative Medicine (Prof Verhaar). 
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• Prof Pieter Doevendans: jij hebt mij oneindig mogelijkheden 
geboden op alle vlakken van ons vakgebied, en jouw mentorschap 
is onmisbaar. In “OK PD” schuilt veel meer dan alleen maar 4 
letters! 

• Prof. Jan Piek, die man die nog sneller denkt dan hij al spreekt.  
Je bent mijn begeleider van het eerste uur! Ik wil je enorm  
bedanken als inspirator, motivator en opleider in de breedste  
zin van het woord!

• Ik prijs me zeer gelukkig met mijn opleider Dr. Renée van den 
Brink, niet voor niets meerdere malen gekozen tot cardioloog van 
het jaar. Jouw aanstekelijk enthousiasme voor het vak algemene 
cardiologie, en het belang van een gedegen opleiding zijn voor mij 
een lichtend voorbeeld.

• Mijn klinische ontwikkeling heeft zich gericht op algemene 
cardiologie, t.w. beeldvorming van kleplijden en hartfalen, samen 
met de thoraxchirurgen (Prof. van Herwerden en Prof. Suyker) en 
radiologen (Prof. Leiner en Prof. Velthuis). 

• Mijn kamergenoot en maatje Dr. Maarten Jan Cramer: Jou wil ik 
enorm bedanken voor de immer niet aflatende steun en enthou- 
siasme in goede en minder goede tijden. ‘Lord of the small things’ 
is eigenlijk te weinig eer voor jou; je bent de verpersoonlijking 
van de 5e T! 

• Naast klinisch werk stop ik veel energie in, en haal ik veel energie 
uit het doen van translationeel en patiëntgebonden onderzoek. 
Hierbij is een goed multidisciplinair team van groot belang,  
en ik prijs me ook rijk om in zo’n team van PhD students,  
postdocs, technicians en research verpleegkundigen te kunnen  
en mogen werken. 

• De noodzakelijk translatie van nieuwe ideeën naar de klinische 
praktijk is een uitdagende reis, die ik samen doe met de afdeling 
Experimentele Cardiologie van Prof. Pasterkamp. 

• Het is een voorrecht om al die jaren nadrukkelijk samen met 
inmiddels Prof. Joost Sluijter (en terecht!) op te trekken als het 
gaat om cardiale regeneratie. 
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• De recente benoemingen tot hoogleraar van collega Folkert 
Asselbergs en Eva van Rooij maken het werken in Utrecht wel erg 
aantrekkelijk, temeer omdat het UMCU recent samen met het 
Hubrecht lab het toonaangevend RMCU heeft gebouwd! 

• Naast vele (inter-) nationale samenwerkingen noem ik graag nog 
onze goede band met TU Eindhoven (Bouten en Dankers) en LUMC 
(Atsma, Mummery, en Goumans).

• En niet te vergeten: de stad Amsterdam! De maatjes uit de studen-
tentijd, AMC en St Lucas-Andreas. 

• We zijn nooit te oud om te leren, en ik vind het eervol om  
momenteel ‘co-schappen’ te mogen lopen als plaatsvervangend 
opleider bij Dr. Hans Kirkels. Jij ben al meer dan 15 jaar een icoon 
als klinisch cardioloog en opleider Cardiologie, en een voorbeeld 
voor velen (en zeker voor mij). 

• Alle medewerkers van de afdeling Cardiologie (artsen, verpleeg-
kundigen, laboranten, onderzoeksteams en secretariaten); wat 
een fijne groep om mee te mogen werken!

• Ingrid Meijer: jouw naam staat hier extra dik gedrukt, want je 
organiseert mijn zakelijke leven op voortreffelijke wijze, met deze 
dag als nieuw hoogtepunt. 

• Nu heb ik bijna iedereen gehad… Mijn gezin bewaar ik voor het 
laatst.

Zo, u hoort: ik weet me dus gesteund door een hele grote groep 
mensen die het gezamenlijk mogelijk heeft gemaakt dat ik hier nu 
voor u mag staan als hoogleraar Algemene Cardiologie!

Tot zover de vorm. Laten we aanvangen met de inhoud.
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Hoe Bijzonder is het eigenlijk

om Algemeen te zijn?

Heel bijzonder, in ieder geval voor mij. En ik ben dus ook bijzonder 
vereerd hier voor u te mogen staan als hoogleraar ALGEMENE 
cardiologie.
Op het moment dat je hart hapert, kan je perspectief op het leven 
drastisch veranderen. Gelukkig hebben in de afgelopen decennia 
vele, vaak technische, innovaties het inzicht en therapeutisch 
arsenaal van de cardioloog verrijkt. Tegelijkertijd roept deze ontwik-
keling nieuwe vragen op t.a.v. de trias academica. Meer specifiek 
voor vandaag: ten aanzien van de hart patiënt, de opleiding tot 
cardioloog, en de wetenschap. De drie vragen zijn:

1. Hoe moet de cardioloog samen met zijn patiënt keuzes maken? 
2. Zijn de basis elementen van de opleiding tot cardioloog goed 

geborgd?
3. Is er genoeg ruimte voor innovatie en creativiteit in de 

wetenschap?

Ik zal deze vragen adresseren in het licht van ons huidige tijdsge-
wricht. In deze verkiezingstijd wordt de veranderende maatschappij 
weer scherp neer gezet.
Zo zijn we allemaal individualistisch. U zult het met mij eens zijn 
dat er tegenwoordig te vaak meer aandacht is voor jezelf (en je 
telefoon schermpje….) dan voor de omgeving. De digitale revolutie 
heeft veel goeds gebracht , maar hebben we nog oog voor de buur-
man (letterlijk en figuurlijk)? Het is in gezelschap vaak best ongezel-
lig omdat iedereen zit te mailen, appen, instagrammen of wat dan 
ook. TIP: Er zit ook een uitknop op…
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In het leven moet je voortdurend een balans vinden tussen ratio en 
emotie, hersenen en hart. Maar ook de balans tussen kwaliteit en 
kwantiteit is voor iedereen weer anders. En dat is soms lastig: als ik 
met u uit eten ga maak je mij niet blij met kwalitatief hoogstaande 
cryo-gekookte lif-lafjes; geef mij maar gewoon veel eten! Dat zal wel 
een ander restaurant worden dan….Het verwachtingspatroon van 
jezelf en je omgeving is dus bepalend voor kleine en grote keuzes in 
het leven. 

Over verwachtingspatroon gesproken: Ik neem u nu mee en zal aan 
de hand van de trias academica (patiëntenzorg/onderwijs-opleiding/
wetenschap) mijn visie op de cardiologie geven. Ik zal u deelgenoot 
maken van mijn overtuiging dat het inderdaad bijzonder (en belang-
rijk!) is om Algemeen te zijn. 
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1. Over de hartPATIËNT

Als arts ben je soms ook akelig dicht bij de patiënt. Ook dokters of zijn familie-
leden worden wel eens ziek. Het afgelopen jaar is een heftig jaar geweest voor 
mijn familie, en ik heb me meer dan ooit gerealiseerd welke gigantische impact 
hartoperaties en cardiogenetica kunnen hebben in families. Als dokter kan ik 
klinisch (uiteraard met empathie!) de feiten op een rij zetten, en het als een 
vooruitgang zien dat we tegenwoordig bijvoorbeeld familiescreening kunnen 
aanbieden aan de patiënt. Maar wat als dat plots heel dichtbij komt? Als mijn 
eigen vader en broer electief geopereerd moeten worden? Ik ken, hoe klein ook, 
de risico’s maar al te goed... Het geeft begrijpelijkerwijs onrust, maar toen ik 
die persoonlijk moest ervaren kwam dat in een andere dimensie terecht. En als 
dat nog niet genoeg is, moeten alle eerstegraads familieleden ook cardiogene-
tisch gescreend worden, met als gevolg dat de één negatieve, en de ander een 
positieve uitslag moet verwerken. Tegenstrijdige emoties komen dan los, en dat 
gaat nooit wennen. Het heeft me denk ik verder gescherpt als empathische 
dokter.

Ik neem u mee naar de spreekkamer van de cardioloog. Zoals u ziet 
is er naast patiënt en arts nog een derde persoon aanwezig. 
Wie is die man? 

Tegenwoordig leeft de patiënt langer dan 40 jaar geleden. Daarmee 
verandert automatisch ook de kijk op kwaliteit van dat verlengde 
leven. Logischerwijs brengen de nieuwe technieken en behandelin-
gen nieuwe keuzes en hoge kosten met zich mee. In de spreekkamer 
moet het allemaal gebeuren…
Het code woord (of moet ik zeggen: mode woord?) is ‘shared decision 
making’. Maar wat is dat dan eigenlijk? 

• De arts bepaalt wat goed is voor de patiënt?
• Of: de patiënt bepaalt wat goed is (voor de arts)?!
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Kort en goed: de patiënt en zijn arts moeten samen tot een besluit 
komen ten aanzien van diagnose en behandeling. En dat betekent 
dat er ingewikkelde keuzes in de spreekkamer gemaakt moeten 
worden, en dit roept de volgende vragen op: 
 
1. Is er voldoende vertrouwen?
2. Wat zijn de verwachtingspatronen van zowel patiënt als arts, 

gegeven de omstandigheden?
3. Wie is de derde man?

Terug naar die spreekkamer: U ziet straks een 85 jarige patiënte met een 
matige aortaklepstenose en 3 vats-coronarialijden. U heeft dat uiteraard goed 
voorbereid (!) en vastgesteld dat volgens de huidige richtlijnen een CABG+AVR 
moet worden geadviseerd, en dat dit technisch ook mogelijk is….

1.1  Vertrouwen
Maar hoe staat het met die patiënt? Met wat voor gevoel stapt die uw 
spreekkamer binnen? Is zij eigenlijk wel in goede handen bij u, de 
medisch specialist? Niet volgens de voorman van politieke partij 
DENK, die onlangs stelde dat artsen allochtone Nederlanders eerder 
laten sterven dan autochtone ouderen. Enige onderbouwing ont-
breekt, maar dat lijkt tegenwoordig normaal te zijn. ‘Opinie en 
emotie’ lijken het dan te winnen van ‘feiten en ratio’. Ik voel mij op 
zo’n moment wel even verdrietig. Volgens mij is het uitgangspunt 
van een goede arts-patiënt relatie ‘vertrouwen’, en dat mag natuur-
lijk niet beschaamd worden. Maar op voorhand al wantrouwen is een 
slecht uitgangspunt voor de vaak lastige reis die je dan samen gaat 
aanvangen. Vertrouwen krijg je niet vanzelf op basis van je titel, 
maar dat moet je verdienen. Dat geldt wat mij betreft ook voor 
wantrouwen. Oftewel: Aandacht voor je patiënt is essentieel.
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1.2  Luisteren naar patiënt en omstandigheden inventariseren
Even terug naar onze patiënte:
Op papier dus een duidelijk indicatie voor operatie. Maar als je dan ziet 
hoeveel tijd en moeite het haar kost om even met je mee te lopen ….. Dat besluit 
klopt dan misschien formeel wel, maar het kan ook zijn dat als je de patiënt 
eens goed beschouwd en in actie ziet, je tot een ander besluit kan (moet) komen. 
En wellicht heeft de patiënte dat zelf ook wel bedacht. Immers, een paar 
maanden intensieve revalidatie zijn ook geen sinecure. Misschien heeft zij ook 
een duidelijke mening over haar kwaliteit (en kwantiteit van leven).
Kortom, gebruik (naast je PC) al je zintuigen, en neem tijd om voor je patiën-
ten alvorens te besluiten.

De spelregels van ‘shared decision making’ moeten duidelijk zijn. 
Hierin spelen medische overwegingen een belangrijke rol, en dat 
behoort tot de competentie van de cardioloog. Kwaliteit van leven is 
het terrein van de patiënt. Het betekent niet dat we van de patiënt 
moeten verwachten dat hij alle risico inschattingen (bv. 1% kans op 
mortaliteit) interpreteert naar de eigen situatie. Dat is zelfs voor de 
arts vaak al lastig. Maar het betekent ook niet dat de arts wel even 
bepaalt wat goed is voor de kwaliteit van leven van de patiënt (‘dan 
kunt u fijn weer traplopen’), want misschien woont zij wel gelijk-
vloers. Andere zaken kan/moet je juist heel goed samen beslissen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de keuze tussen een biologische klep 
prothese versus een mechanoprothese. 

Stel dat onze patiënte niet 85 jaar, maar veel jonger was, nog vol in het leven.

De overwegingen hier zijn nu medisch en persoonlijk van aard. Het 
gaat enerzijds over duurzaamheid van de klep, en evt. risico’s van 
re-operatie, versus auditieve sensitiviteit (kunt u slapen in een kamer 
waar een klok tikt?), consequenties van levenslange antistolling; 
denk bijvoorbeeld aan: 

• zwangerschapswens, 
• werk gerelateerd overwegingen (militairen), 
• hobby’s (paardrijden, boksen). 
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Hier zijn geen richtlijnen voor; wat we hier nodig hebben is gezond 
verstand en goed overleg, en een dokter die er de tijd voor neemt om 
zo’n belangrijk besluit met verstrekkende gevolgen samen met de 
patiënt te nemen.

Maar goed, onze patiënte was dus niet jong, maar 85!

Soms moet er ook gepraat worden over de moeilijkere zaken: de 
sterfelijkheid van het leven. Een hartaandoening hebben betekent 
namelijk dat dit soort existentiële vragen wat nadrukkelijker in 
beeld komen. De mens wil leven! En gelijk hebben we, hoe langer 
hoe beter, toch? Kwaliteit van leven is daarin van belang, en daarin 
legt iedereen andere accenten. Als dokter is het van belang hier oog 
voor te hebben, en dit ook bespreekbaar te maken. Maar wat is dan 
kwaliteit van leven? Voor de een is dat tot in lengte van dagen zijn 
favoriete sport (bv. tennis) uit te oefenen, de ander vindt zijn rust in 
veel lezen. “Iedereen is Uniek” stelde Folkert Asselbergs vorig jaar op 
deze plek terecht. En dat betekent ook dat je harde getallen van 
risico’s heel anders inschat. Dat is wat mij betreft de originele 
betekenis van ‘personalized medicine’ zonder overigens te willen 
stellen dat de nieuwe betekenis niet ook relevant is.
Maar misschien is het ook wel goed dat we niet onsterfelijk zijn. 
Naarmate het leven vordert worden verrassingen en veelbelovende 
perspectieven steeds schaarser. De verveling kan toeslaan, met 
neerslachtigheid als gevolg. Het aantal mensen dat hier dan weer 
psychofarmaca voor gebruikt is onthutsend hoog. 

Wie de Verleiders (van de foto) met hun theaterstuk “Slikken en 
Stikken” (wat in feite een second opinion van ons zorgstelsel is) heeft 
gezien weet dat we nog eens kritisch moeten kijken naar de rol van 
de industrie en de specialisten bij ontwikkeling en introductie van 
nieuwe geneesmiddelen. Of, zoals de ‘bijsluiter’ bij dit theaterstuk al 
terecht vermeldde: bij het zien van dit spektakelstuk is er grote kans 
op achterdocht, ernstige verwarring over het Nederlandse zorgsys-
teem, en ongecontroleerde woedeaanvallen. 



Prof. S.A.J. Chamuleau 17  

1.3  Wie is nou die derde man? 
Waar we tenslotte voor moeten waken is dat de cardioloog in de 
spreekkamer te weinig tijd heeft voor de patiënt. En de tijd die er is 
alleen naar zijn computerscherm staart. Is dat wat we noemen 
‘shared decision making’? Ook hier staat de technologische ontwik-
keling een toegewijde behandeling dus nogal eens in de weg. 
Besluitvorming wordt ook deels gekleurd door oneigenlijke argumen-
ten, tenminste vanuit het oogpunt van de patiënt (en daar ging het 
toch om?). In feite staat er dus nog een derde man in spreekkamer; 
de manager/consultant. 

Vaak gaat onze kostbare tijd verloren aan de niet patiënt gerelateerde 
zaken. Want er wordt naast directe patiëntenzorg wel e.e.a. verwacht 
aan administratie van de cardioloog:

• CVRM (cardiovasculair risico management) besproken? (check)
• Is richtlijnmedicatie voorgeschreven? (check). 
• Is de DBC ingevuld? (check) 
• En (ook op de poli!) is er een val risico? (check). 

Kortom: een deel van de tijd wordt gespendeerd aan wat we laatdun-
kend de ‘vinkcultuur’ noemen. Dat ligt natuurlijk wat genuanceer-
der want ook hier gaat het uiteindelijk om kwaliteitsborging. Belang-
rijk om te beseffen is dat we hier alleen op bestuurlijk niveau invloed 
op kunnen uitoefenen. En dat doen specialisten veel te weinig, want 
ze hebben daar geen tijd voor… De cardiologie mag zich rijk rekenen 
met Marcel Daniels en Jeroen Bax (sprekers op het symposium van 
vanmiddag), die ons direct of indirect vertegenwoordigen in natio- 
nale en internationale gremia waar besluitvorming plaatsvindt.

Bovendien zijn er nog 2 zaken die een rol spelen in de spreekkamer: 
1. Ziekenhuizen maken afspraken met verzekeraars over productie. 

Wordt die productie niet gehaald, dan heeft dat mogelijk reper-
cussies op het contract voor het volgende jaar. Trouwens, anders-
om ook. 
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2. Daarnaast stelt onze beroepsvereniging dat het belangrijk is dat je 
als individueel operator ook een minimaal aantal procedures 
moet verrichten per jaar om de licentie te behouden. Allemaal 
begrijpelijke zaken, maar ik stel toch vast dat deze macht van de 
getallen soms hinderlijk interfereert met het onafhankelijke 
besluit dat genomen moet worden voor een specifieke patiënt. 

De dokters moeten niet per verrichting worden betaald, maar voor 
een goed advies. Ook (of juist!) als dat advies een conservatief beleid 
betekent. “Niet omdat het moet, maar omdat het kan” lijkt vaak het 
devies. Het moge duidelijk zijn dat productie-gerelateerde overwegin-
gen geen plaats verdienen in de spreekkamer. Het zou voor de 
patiënt goed zijn als die drijfveer uit het systeem gehaald wordt.  
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Cathkamer UMCU
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2. Over de OPLEIDING tot 

  cardioloog

Ik heb in de afgelopen 25 jaar de Cardiologie leren kennen in al zijn facetten. 
Mijn hartstocht leidde tot hartstocht! Het begon in 1994 met een sollicitatiege-
sprek voor een stage plek tijdens mijn studie in het AMC Amsterdam. Ik sprak 
met een zeer gemotiveerde interventie cardioloog die nog sneller denkt dan hij 
spreekt. Nou ja, ik sprak…?; hij sprak honderd uit, in een moordend tempo en 
met heel veel enthousiasme. Ik kon er in feite geen touw aan vastknopen. Aan 
het eind van deze monoloog werd ik direct aangenomen, maar ik had echt 
geen idee wat ik nu moest gaan doen. Maar ik dacht wel: dit vak is echt gaaf 
en springlevend. Die enorme inspiratie kwam dit keer door emotie, en op dat 
moment even helemaal niet door ratio! Het is achteraf een belangrijke keuze 
geweest, want nadien stapelde de cardiologische ervaringen zich op en groeide 
het enthousiasme gestaag. 

De foto toont ons vak in alle facetten: de technologische ontwikke-
lingen, invasieve procedures, het gebruik van ‘multimodality ima-
ging’. Daar heeft u vanmiddag met de interactieve 3D presentatie van 
Folkert Meijboom een fraaie show van gezien. Overigens is dit een 
mooi voorbeeld van hoe techniek het begrip van de anatomie kan 
verbeteren (ook handig in de opleiding!). En 2 mensen aan tafel (ik 
laat maar even in het midden wie hier opgeleid wordt…!)

Dus: Cardiologie is een prachtig en aansprekend innovatief vak! 
Binnen de cardiologie specialiseren specialisten steeds verder. Dat is 
ook nodig, want dat levert betere zorg op. De keerzijde is dat er 
onafhankelijke eilanden ontstaan, en de basis afbrokkelt. De verbin-
ding tussen die super-specialismen dreigt dan het kind van de 
rekening te worden. Die zorg is niet nieuw. Begin jaren zeventig was 
er sprake van fikse reuring in de algemeen internistische tent. 
Prof. Durrer (cardioloog) bond de strijd aan met de internisten 
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Prof. van Leeuwen en Prof. Koster. Inzet: de cardiologie als zelfstan-
dig specialisme, zich dus los worstelend van de algemene interne 
geneeskunde. En zo geschiedde. In de jaren erna hebben meer en 
meer specialismen dit voorbeeld gevolgd, zoals endocrinologie, 
hematologie, maag-darm-leverziekten e.v. Het gaf aanleiding tot 
verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders. Enerzijds het grote 
belang van de algemene dokter die met een brede blik de nieuwe 
patiënt beschouwd met brede kennis van zaken, zonder tunnelvisie. 
Die dus eigenlijk heel ‘mindfull’ (vrij van oordeel) anamnese, licha-
melijk onderzoek en aanvullende testen uitvoert en tot de juiste 
diagnose komt. Anderzijds de superspecialist die iedereen juist aan 
zijn bed wil hebben als er eenmaal een specifiek gediagnosticeerd 
probleem is. Dan wil je het liefst een arts die niet gehinderd wordt 
door overbodige kennis, maar alle tijd en energie in zijn leven heeft 
gestopt in het oplossen van dat ene probleem. 
Even terug naar die verzelfstandiging van de cardiologie: die heeft 
natuurlijk (naast mogelijke financiële motieven…) ons vakgebied een 
enorme boost gegeven. Want laten we eerlijk zijn, in de afgelopen 
vier decennia heeft het vak cardiologie zich stormachtig ontwikkeld. 
En ik denk dat we ons kunnen afvragen of dat ook zo was gegaan 
zonder die verzelfstandiging. Denk hierbij aan: 

• De behandeling van het acute hartinfarct met dotter/stentplaat-
sing, en de hiermee gepaard gaande indrukwekkende daling van 
mortaliteit;

• De ontwikkeling van geavanceerde pacemaker en interne defibril-
latoren, die niet alleen de kwaliteit van leven hebben verhoogd, 
maar ook echt levensreddend zijn;

• De introductie van mechanische steunharten voor patiënten met 
ernstig hartfalen;

• En meer recent: het behandelen van hartklep problemen via de 
lies.

Allemaal doorbraken die zeer bepalend zijn voor het huidige cardio-
logisch landschap, en belangijker, bijdragen aan betere zorg voor 
onze patiënten. 
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Maar ik wil er voor waarschuwen dat een soortgelijke discussie over 
afsplitsen opnieuw gevoerd gaat worden, maar nu binnenin de 
cardiologie. Ja, het doen van een procedure of ingreep vraagt uiter-
aard om specifieke expertise. Maar nee, voor indicatiestelling en het in 
de juiste context plaatsen van de uitslagen is juist algemene expertise 
noodzakelijk. En die mag dus niet verloren gaan! 

Vandaar mijn roep om aandacht voor borging van de basis aspecten, 
zowel kwantitatief als kwalitatief! 

2.1  Kwantitatieve aspecten: duur en aantallen
Eerst iets over de aantallen: Meer en meer collega’s specialiseren 
zich steeds verder. Op dit moment zijn er meerdere ziekenhuizen 
(waaronder ons eigen UMCU) waar de-facto per dienst 6 verschillende 
superspecialisten voor de cardiologie aanwezig dan wel oproepbaar 
zijn: algemeen, interventie, elektrofysiologie, congenitale/aangebo-
ren hartafwijkingen, beeldvorming en harttransplantatie. Het een 
kwestie van tijd voordat deze ontwikkeling van de academie (deels) 
overslaat op de kleinere perifere praktijken. Terecht heeft onze 
beroepsverenging (NVVC) vastgesteld dat dit een enorme wissel gaat 
trekken op de nabije toekomst. Simpelweg omdat dit inhoudt dat er 
meer cardiologen (dus niet minder!) moeten komen om aan deze 
nieuwe vraag te kunnen voldoen. En dan heb ik nog niet eens 
gesproken over de toenemende vraag in het kader van vergrijzing en 
betere zorg waardoor we patiënten langer in leven houden dan 
40 jaar geleden.

Dan iets over de duur. De duur van de opleiding wordt ondertussen 
ook aangepakt. Op last van de minister wordt deze nu versneld 
uitgevoerd. Ik hoor u denken: versnelling? Ja, u hoort het goed: 
verkorting dus! Dus daar waar meer en meer verwacht wordt van de 
specialist (“graag ook specifieke aandacht voor de cardio-oncologie 
en cardio-geriatrie...”) wordt de opleidingsduur verkort, en het aantal 
specialisten naar de toekomst mogelijk verminderd.
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Dit zijn ontwikkelingen die ik krachtig wil tegen spreken! Met een 
schuin oog naar de Tweede Kamer verkiezingen van volgende week 
toch nog een belangrijke boodschap voor de portefeuillehouders 
Volksgezondheid.

2.2  Kwalitatieve aspecten: de inhoud 
Na de macht van de getallen nu dan aandacht voor de inhoud, in 
concreto: het belang van parate basis kennis en vaardigheden voor de 
algemeen cardioloog. Anno 2017 schuilt het gevaar in dit kader 
voornamelijk in de digitale revolutie (die uiteraard ook belangrijke 
voordelen kent). Ons leven is verrijkt door een hausse aan medische 
apps met calculators, overzicht van richtlijnen, handige beslisbomen 
van protocollen, farmaceutisch kompas, referentiewaarden van bv 
echo. Super handig, toch?! Het gevaar schuilt er echter in dat de 
cardioloog (gelijk de TomTom) hier enkel op denkt te kunnen reizen, 
maar de weg niet meer herkent. Ofwel: Kookboekgeneeskunde. Als 
hulpmiddel is dit zeker bruikbaar. Maar ik denk dat de meeste 
patiënten toch verwachten dat hun arts uiteraard parate kennis   
heeft (en deze niet ter plekke hoeft op te zoeken...) en met name zich 
bezig houdt met de interpretatie, het plaatsen in de context, kortom: 
‘personalized medicine’. Voor de kennis op internet heeft de patiënt  
u al lang niet meer nodig. Daar schuilt trouwens ook het gevaar van 
‘shared decision making’. Dit geldt ook voor de toegankelijkheid van 
electronisch patiënten dossier (EPD) voor patiënten; transparantie: ja, 
ongerustheid en verwarring: nee. Oplossing: Maak uitslagen pas 
zichtbaar voor de patiënt nadat  hij de spreekkamer heeft verlaten en 
de arts het in context heeft geplaatst! 

Dus: voor ervaring en interpretatie van al die kennis heeft de patiënt 
u des te meer nodig. Daar moet de opleidingstijd aan besteed worden, 
zodat de spreekkamertijd nuttig kan worden ingevuld. Parate kennis 
is gewoon de basis, ook in het huidige tijdsgewricht. We vergeten 
tegenwoordig bijna hoe kennis tot stand komt, en hoe bijvoorbeeld 
een feit te verifiëren (‘fake news’, ‘fact checking’). We vergeten de 
weg te vinden en te herkennen (vergelijkbaar met de TomTom, 
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onderweg in de auto). En daarnaast: een goede arts moet precies 
weten wanneer hij al die richtlijnen (in de app!) juist naast zich neer 
kan en moet leggen.

U zal begrijpen dat ik hier een lans wil breken voor behoud van de 
algemene scholing en vorming van de cardioloog. Of zoals de titel 
van de oratie van collega Doevendans in 2005 al aan gaf: Vooruit naar 
de basis! Recent is al besloten om de verplichte pacemakerstage uit de 
opleidingseisen te halen, en er liggen al plannen klaar om dit ook 
met de diagnostische hartkatheterisaties te doen. Mijn visie is dat dit 
een slechte ontwikkeling is, ook al begrijp ik goed, en onderschrijf ik 
ook het feit dat niet iedereen dit levenslang moet blijven doen. 
Invasieve ingrepen worden beter uitgevoerd door specialisten die dit 
vaak doen, en ook met minder complicaties. Dus vanuit kwalitatief 
en patiënt veiligheidsoogpunt is dat een helder plaatje. Maar dat 
betekent niet dat je de vaardigheden en met name ook de kennis van 
dit soort belangrijke procedures uit de opleiding moet gaan halen. Ik 
ben blij dat ik tijdens mijn opleiding nog direct in aanraking ben 
gekomen met deze typische en veel voorkomende cardiologische 
procedures. Het heeft bijvoorbeeld mijn begrip van hemodynamiek 
versterkt, veel meer nog dan door het enkel uit de boeken te verne-
men. Bovendien denk ik dat je de patiënt ook adequater kan voorbe-
reiden op dit soort procedures. 

Kortom: we moeten de basis van opleiding borgen, zowel kwanti- 
tatief als kwalitatief, in plaats van alleen maar verder groeiende 
aandacht voor superspecialisatie. Want als we nu niet ingrijpen: Wat 
voor cardioloog houden we dan uiteindelijk over? Hoe onderscheidt 
deze zich nog van internisten of vasculair geneeskundigen of huis-
artsen met cardiale interesse en toegang tot tertiaire zorg? En besef 
wat voor immense impact dat heeft op termijn voor al die kleinere 
ziekenhuizen, bijvoorbeeld in het kader van de dienst roosters?

Ik ben dan ook bijzonder vereerd dat ik de komende jaren mij mag 
gaan inzetten voor de opleiding Cardiologie in Utrecht. 



26  Prof. S.A.J. Chamuleau

We hebben al een duidelijke signatuur van een degelijke algemene 
opleiding tot cardioloog, met de kennis en kunde van de gehele 
breedte van ons prachtige vak. En dat in een geweldig ziekenhuis 
(UMCU) waar we alle cardiologische vergunningen hebben (van ICD 
tot ablatie, van mitraclip tot harttransplantatie). 

Voorwaar een belangrijke en eervolle taak!
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© Theory and Practice - C. Kleekamp
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3. Over de WETENSCHAP 

  (en fraude) in de cardiologie

Bij mijn arts examen kreeg ik dit schilderij: Theory and Practice. Voor de 
patiënt met hartfalen hebben we vandaag de dag een scala aan diagnostische 
en therapeutische mogelijkheden. Medicatie, revascularisatie (middels dotter of 
bypass), klep ingrepen, geavanceerde pacemakers, steunharten, en zelfs 
harttransplantatie (hoewel we dat in Nederland maar 30-40x per jaar doen 
bij gebrek aan donoren). Maar desondanks blijft er een grote groep uitbehan-
delde patiënten die ondanks al deze ontwikkelingen nog dagelijks klachten 
ondervinden ten gevolge van dat hartfalen. En daar start mijn motivatie voor 
het doen van onderzoek naar cardiale regeneratie, vaak ook stamcel therapie 
genoemd. Het is een intrigerend veld met controversen, believers en non-belie-
vers, hype and hope. De theorie en de praktijk liggen nogal eens wat ver uit 
elkaar! En we moeten altijd kritisch blijven kijken naar ons eigen werk. 

Ik geef u 2 voorbeelden:
Vroeger leerde ik nog dat het hart een postmitotisch orgaan was. We weten 
inmiddels dat ook het hart de mogelijkheid heeft om zichzelf te vernieuwen.
De mate waarin is onderwerp van discussie. Daar is ook onenigheid over, en 
dat heeft te maken met onderzoeksresultaten die niet altijd reproduceerbaar 
zijn. Voorwaar een groot probleem. Dan moet er discussie ontstaan in plaats 
van ruzie, en moeten we gezamenlijk kennis delen in plaats van arrogant te 
zijn. De onderzoeker in kwestie schoffeerde de rest van het veld tijdens een 
groot internationaal congres en vergeleek zijn onderzoek met een prachtig stuk 
muziek: iedereen kan luisteren, maar niet iedereen kan componeren. Het liep 
iets anders, en de afgelopen jaren zijn er enkele van deze artikelen terugge-
trokken onder verdenking van fraude.

Fraude is natuurlijk niet goed te praten. Maar er is ook nog iets als sloppy- 
research. Een onderzoeksgroep uit Engeland onderzocht alle publicaties 
(journals, abstract, poster, praatjes) m.b.t. onderzoek naar de gunstige effecten 
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van stamcelonderzoek bij patiënten met hartfalen. Hij concludeert dat hoe 
meer fouten/slordigheden werden vastgesteld, hoe meer effect werd gerappor-
teerd. Ook een gegeven om nog eens over na te denken.

Kortom: een interessant en dynamisch veld, waar ik graag mijn steentje aan 
bij draag uit belang voor de patiënt.

De publicatie drift heeft ongekende vorm aan genomen. In 2009 
waren er ca. 50 miljoen research publicaties te vinden op het inter-
net. Als je die allemaal zou uitprinten en achter elkaar zou leggen, 
dan kun je de hele wereld rond. Schattingen lopen momenteel uit tot 
160 miljoen, met een groei van 0.8% per maand. Hoe vind je in dit 
woud aan publicaties de weg naar de juiste data?

De macht van de getallen leidt tot publicatiedrift. Publicatiedrift 
leidt tot hoog kwantitatief, en matig (tot slecht) kwalitatief onder-
zoek waar niemand op zit te wachten. Tezamen met de enorme druk 
om carrière te maken en grants te verwerven, moeten we vaststellen 
dat er een structureel verkeerde incentive in het systeem zit. Ieder-
een ziet dit wel, maar we zitten allemaal gevangen in hetzelfde 
systeem. En om dit gehele systeem in beweging te krijgen, dat is best 
lastig.

Ik signaleer 3 aanknopingspunten om verandering te initiëren.
1. Focus op integriteit
2. Aanpassing van de spelregels
3. Creativiteit bevorderen

3.1 Focus op integriteit
De Universiteit van Utrecht heeft in 2014 actie ondernomen om alle 
promovendi de wetenschaps-Eed te laten afleggen. Criticasters 
zeggen: dat is te laat, dan zijn ze klaar met hun onderzoek; laat de 
hoogleraren de eed afleggen. Maar ik denk dat het toch nadrukkelijk 
iets toevoegt aan mindset van de toekomstige generatie artsen en 
onderzoekers. Dat laat onverlet dat ook de supervisoren hierin het 
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goede voorbeeld moeten geven. Ik voel me door mezelf aangesproken 
en ben me zeer bewust van de voorbeeldfunctie in mijn handelen: 
en hoewel daden nog belangrijker zijn dan woorden, wil ik bij deze 
bijzondere gelegenheid ook het goede voorbeeld geven en de weten-
schap eed ten overstaan van u afleggen:

[Zoon Brecht Chamuleau leest EED voor]

“Belooft u dat u al uw werkzaamheden als wetenschapper zult blijven 
verrichten conform de principes van goed wetenschappelijk onderzoek  
en onderwijs, te weten: 

• eerlijkheid en betrouwbaarheid, 
• zorgvuldigheid en controleerbaarheid, 
• onafhankelijkheid, onpartijdigheid en verantwoordelijkheid. 

En belooft u dat u deze principes zult bevorderen onder uw collega’s en 
andere wetenschappers?”

[Steven Chamuleau]: “Dat beloof ik”

En ik hoop hiermee een goed voorbeeld te geven voor mijn 
studenten, en ook toekomstige hoogleraren.

© www.fotoexclusief.nl
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3.2  Aanpassing van de spelregels
Kunnen we de regels niet gewoon even aanpassen? Dat klinkt logisch 
en wenselijk, maar is verdraaid ingewikkeld. Maar de meesten 
hebben er wel oren naar om het beoordelingssysteem van weten-
schappers te liberaliseren.

Onze Decaan in het UMCU Frank Miedema is een van de initiatief- 
nemers van Science in Transition, een goede poging om het beoorde-
lingssysteem van binnenuit te veranderen. In het kort: De meetlat in 
de wetenschap moet veranderen. Beginnen in Utrecht is moedig, 
omdat andere Universiteiten en met name ook subsidie gevers 
misschien nog niet zover zijn om die stap te durven zetten. Inmid-
dels zijn de eerste hoogleraren benoemd die niet kwantitatief (dus: 
hoeveel publicaties? Impact?) maar kwalitatief beoordeeld zijn op 
kernzaken (wetenschap, onderwijs, kliniek, innovatie en leider-
schap). U begrijpt: ik hoop dat ik op al die fronten een voldoende heb 
gescoord!  

3.3  Creativiteit bevorderen
En alsof het niet al genoeg is: De genoemde publicatie drift leidt ook 
nog tot afname van creativiteit. Er moet veel meer aandacht zijn voor 
het denk proces, het creatief associëren. Tegenwoordig is er met 
name ruimte voor de ratio en de getallen. En de tijdsdruk is enorm. 
Nu weet iedereen dat goed onderzoek gebaat is bij het toelaten van 
serendipiteit. De associatieve modus gaat meestal niet aan achter je 
PC, maar juist als je het niet verwacht. Nu laat ik mijn PhD’s ook niet 
de hele dag rond een kampvuurtje zitten of iets dergelijks, maar ik 
probeer ze wel te stimuleren om altijd nieuwsgierig te zijn, met 
mensen te praten die je helemaal niet zou moeten spreken, naar 
verhalen te luisteren of dingen te lezen die niet direct in je (beperkte) 
straatje passen. 
Je moet dus ook durven om out-of-the-box te denken, en soms ook te 
handelen. 
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Over creativiteit gesproken; de afgelopen jaren heeft onze onderzoek-
groep veel onderzoek gedaan naar regeneratie therapie middels 
stamcellen. We ondervonden 2 grote problemen : 

1. Het is erg lastig om de stamcel efficiënt op de juiste plaats in het hart te 
krijgen. Daar waren ook wisselende resultaten van in de literatuur. 

Zo hebben de PhD’s in mijn team een nieuwe toolbox ontwikkelt die 
op basis van multimodality image fusion de cardioloog in staat stelt 
om beter en veiliger therapie toe te passen. Om dit uiteindelijk in de 
kliniek te krijgen besloten we om echt te valoriseren: er werd een 
spin-off company opgericht o.b.v. deze resultaten: CARTTECH. Dat is 
wat mij betreft een ultieme wijze van valoriseren, en proeve van 
kundigheid, en dus heeft 1 van mijn PhD studenten de business case 
in zijn proefschrift als hoofdstuk opgenomen. Toch gaf het wel 
aanleiding tot wat gefronste wenkbrauwen. Immers: dat hoofdstuk 
was niet gepubliceerd in een journal (sterker, het is onder embargo 
opgenomen in het proefschrift vanwege IP issues!). Ik ben er trots op 
om te zien dat dit bedrijf CARTTECH vandaag de dag actief is in het 
cardiologische veld. Sterker nog, de aanvankelijke bevindingen over 
image fusion en treatment planning voor stamcel therapie worden 
nu ook aangewend om toe te passen bij plaatsen van pacemaker 
draden, en het begeleiden van hart biopsie. Ook hier heeft de verras-
sende stap geleid tot een verdere verbreding van de horizon! Inmid-
dels zijn we zelfs bezig met een nieuwe en verdere verbetering : 
interventie MRI. En dat allemaal omdat we aanvankelijk niet in staat 
waren om resultaten te reproduceren! Een mooie vangst toch?!

2. De stamcellen overleven na transplantatie niet in de vijandige omgeving 
van het beschadigde hart. 

Inmiddels weten we dat speciale blaasjes (exosomen) of misschien 
wel micro RNA (kleine deeltjes genetisch materiaal) het hart zouden 
kunnen stimuleren tot wat we noemen endogene regeneratie. Dan 
heb je de cellen dus niet meer nodig en is dit probleem ook opgelost! 
Ik denk dan ook dat de term stamceltherapie nu plaats moet gaan 
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maken cell-less cell therapy, en beter nog: regeneratieve therapie. 
Ook hier dus nieuwe oplossingsrichtingen door creatief om te gaan 
met tegenvallende resultaten, in plaats van te falsificeren of bij de 
pakken neer gaan zitten. Het leven is een feest! 

In een meer maatschappelijke poging om creativiteit te bevorderen, 
hebben mijn schoonzus en ik het initiatief gelanceerd voor een 
Medische DenkTank. Daar kon (en kan!) u ook uw bijdrage aan 
leveren. Hier willen we out-of-the-box sessies organiseren voor een 
specifiek medisch probleem, en juist allerlei mensen bij elkaar zetten 
die op verrassende wijze naar het probleem kijken en analyseren, om 
zodoende nieuwe oplossingsrichtingen te ontdekken. De uitwerking 
daarvan kan dan als startpunt dienen voor onderzoeksgroepen.
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Tot slot 

Dames en heren, ik heb u meegenomen op een reis door de algemene 
cardiologie. Ik hoop dat u mijn kernboodschappen tussen al mijn 
verhalen heeft opgemerkt:

1. Er is een spagaat tussen patiëntenzorg en ons zorgstelsel. Voor 
goede kwaliteit van zorg zijn ‘vertrouwen en empathie’ belang- 
rijkere spelers in de spreekkamer dan ‘bureaucratie en efficiëntie’. 
Alle stakeholders moeten het vizier scherp houden en naar elkaar 
luisteren.

2. Ondanks de spectaculaire ontwikkelingen in ons vakgebied sta  
ik er voor om de basis van de opleiding tot cardioloog geborgd te 
houden. In de waan van de dag denken we wel eens dat er alleen 
maar supermannen bestaan in de cardiologie. De verbinding 
tussen die super-specialismen; dat zie ik als mijn belangrijkste 
opdracht.

3. Het is een enorme uitdaging om de wetenschap zuiver te houden, 
en tegelijkertijd voldoende ruimte te bieden voor innovatie en 
creativiteit. Dat kunnen we niet alleen!

Ik zie het als mijn taak om vorm en inhoud te blijven geven aan deze 
voor het vak belangrijke zaken. Mijn enthousiasme, en mijn vermo-
gen tot verbinden zijn de ingrediënten waar ik mee aan de slag zal 
gaan. 
U kent wellicht de 4Ts van icoon Valentin Fuster:

• Tutoring, 
• Transmit positivity, 
• find your Talent, 
• Time to reflect, 
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Maar misschien is de 5e T van Dr. Cramer wel het belangrijkste: die 
5e T staat namelijk voor Teamwork. En ik eindig waar ik mee begon: 

Deze reis kan, en wil ik alleen maar maken omdat ik me bevind in 
een enorm sterk en stimulerend team van fijne mensen! 
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En dan echt als allerlaatste: Bilthoven CENTRAAL STATION

Deze reis eindigt vandaag, overigens net als mijn dagelijkse fietstocht 
naar huis, bij “Bilthoven Centraal Station”, mijn echte centrale 
station, thuishaven zonder grenzen en baken van reflectie en 
relativering.

Ik ben hoogleraar Algemene Cardiologie, maar dat betekent niet dat 
er geen echte bijzonderheden zijn in mijn leven!

Brecht: hoe bijzonder is het om geboren te worden op de verjaardag 
van je beide oma’s? Het was bijzonder aan mijn oudste zoon de eed af 
te leggen.
Tammo: Hoe bijzonder is het doorzettingsvermogen van deze lieve 
levensgenieter. En ook super handig bij al die sporten die je doet! Jij 
bent de Angel Di Maria van de lage landen!
Femke: Hoe bijzonder is het dat er zoveel vrolijkheid en gezelligheid 
samen komt in zo’n lief klein meisje? Het is eindelijk tijd voor het 
‘Professor feest”!
Caroline, lieve schat: Wat hebben we het samen toch goed voor 
elkaar! Jij houdt me altijd goed bij de les en dat de was laatste tijd 
weer wat vaker nodig. Die 2 letters op mijn manchet knopen zeggen 
niet alleen alles voor vandaag, maar voor mijn hele leven! 

Ik heb gezegd.

© www.fotoexclusief.nl
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Bronnen van inspiratie:

• How science goes wrong (The Economist, 19-25 oktober 2013)
• The exclusive heart fix – J. Couzin-Frankel (Science, 18 juli 2014))
• Voortekenen van een omslag – M. Scheffer (NRC 30 oktober 2016)
• Maatstaf in de wetenschap is zelf ondermaats – Wetenschapsbij-

lage (NRC 11 december 2016)
• Rakkers willen eeuwig leven – G. Groot (UvA – De Anatomische 

Les 2015)
• John Ioannidis – De Eureka-industrie (UvA – De Anatomische 

Les 2016)
• Discrepancies in autologous bone marrow stem cell trials and 

enhancement of ejection fraction (DAMASCENE): weighted 
regression and meta-analysis – Nowbar et al (BMJ 2014)

• Science in transition – F. Miedema
• Motorpech – A. Silverstein 
• Arthur Japin
• Maurits Koster (Speak to Inspire)
• Rob Chamuleau
• Nederlander van het jaar (Elsevier, 10 december 2016)
• On being a scientist (J. van Ginkel, film)
• Slikken en stikken – De Verleiders (toneel)
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