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Geachte collega, 
 
Betere diagnostische mogelijkheden, de intro-
ductie van nieuwe therapeutische opties en een 
betere begeleiding van patiënten met hartfalen 
hebben de prognose van deze groep patiënten  
de afgelopen decennia sterk verbeterd. 
 
De behandeling van patiënten met hartfalen  
is echter complex en vereist de inzet van een 
ervaren multidisciplinair team om uiteindelijk  
de beste, op de individuele patiënt gerichte  
behandeling te kiezen. Hierbij is het van belang 
om volgens vaste protocollen, geïmplementeerd 
in een gedetailleerd zorgpad de patiënt te  
evalueren, te behandelen en vervolgen. 
 
In Leiden heeft dr. Harriette Verwey aan de wieg 
gestaan van het multidisciplinaire Mission!  
Hartfalen programma. Vanaf de jaren tachtig  
van de vorige eeuw is Harriette betrokken bij de 
behandeling van deze groep patiënten. Ook was 
zij verantwoordelijk voor de introductie van de 
LVAD als “destination therapy” in de groep patiën-
ten met min of meer onbehandelbare klachten 
die niet (meer) in aanmerking kwamen voor  
harttransplantatie. Samen met hartchirurgen, 
intensivisten, anesthesisten, onderzoekers,  
verpleegkundigen en vele anderen is zij in  
staat geweest dit zeer complexe en intensieve 
programma succesvol te lanceren (als eerste in 
Nederland voor deze indicatie). 
 

Harriette is na haar opleiding tot cardioloog in  
het toenmalig Academisch Ziekenhuis Leiden 
verbonden gebleven aan de afdeling waarvan vele 
jaren als hoofd Hartbewaking en de laatste jaren 
als waarnemend hoofd van de afdeling Hartziek-
ten. Daarnaast heeft zij nog vele andere functies 
vervuld binnen en buiten het LUMC. Harriette is 
echter boven alles altijd zeer betrokken gebleven 
bij de klinische patiënten zorg en vooral en op de 
eerste plaats is zij een echte dokter! 
 
Het doet ons dan ook een groot genoegen dat  
dr. Harriette Verwey de eerste prof. dr. Beert Buis 
lezing zal houden. Prof dr. Beert Buis was hoofd 
van de afdeling Hartkatheterisatie van het  
Academisch Ziekenhuis Leiden en eveneens  
een pur-sang clinicus. 
 
Saskia Beeres, Jerry Braun, Robert Klautz,  
Martin J. Schalij, Hart Long Centrum Leiden,  
Leids Universitair Medisch Centrum



Accreditatie is toegekend door NVVC, NVT, SBHFL, NAPA, VSRegister en NESECC. 
Zie www.hartlongcentrum.nl/hartfalenleiden voor actuele informatie over accreditatiepunten.

Tijd Programma Spreker

08:45-09:30 Registratie

09:30-09:45 Opening Hans A. Bosker

09:45-10:15 Diagnostiek en hartfalen anno nu Laurens F. Tops

10:15-10:45 Niet-chirurgische interventies bij hartfalen Martin J. Schalij

10:45-11:15 Pauze

11:15-11:45 Chirurgie bij hartfalen Faiz Z. Ramjankhan

11:45-12:15 Klepchirurgie bij hartfalen Robert J.M. Klautz

12:15-12:45 Opkomst en ondergang van harttransplantatie Johannes H. Kirkels

12:45-13:45 Lunch

13:45-14:45 Multidisciplinair samenwerken bij hartfalen Victor P.M. Allessie

14:45-15:15 Imaging modaliteiten bij hartfalen Steven A.J. Chamuleau

15:15-15:45 De rol van ablaties bij hartfalen Marta de Riva Silva

15:45-16:15 Pauze 

16:15-16:25 Introductie Beert Buis Lezing Martin J. Schalij

16:25-17:00 Beert Buis Lezing: LVADs Harriette F. Verwey

17:00-17:15 Slotwoord

17:15-23:00 Receptie en avondprogramma

PROGRAMMA
Ochtendvoorzitters: Jörgen H. Raymann, Jeroen J. Bax
Middagvoorzitters: Jörgen H. Raymann, Kenneth S. Pickering



Voorzitters

J.H. (Jörgen) Raymann

J.H. (Jörgen) Raymann is een Nederlands-Surinaams cabaretier/stand-upco-
median, zanger, acteur en presentator. Jörgen Raymann werd geboren in Neder-
land, maar groeide op in Suriname. In Nederland studeerde hij Economie aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was daar lid van de interfacultaire cabaret-
groep. Na zijn studie keerde hij weer terug naar Suriname. Met zijn theatershow 
‘Mi Kondre Tru’ over Suriname en Surinamers, brak hij in mei 1998 in Nederland 
door. In datzelfde jaar kwam hij terug voor een reprisetournee. Sindsdien heeft 
Raymann en vaste plaats verworven in de Nederlandse cabaretwereld, met  
zijn  uitgesproken meningen, zelfspot, rake typeringen en komische karikaturen 
die alle bevolkingsgroepen aanspreken. Naast de entertainment industrie is  

Raymann ook sterk maatschappelijk betrokken, zowel nationaal als 
internationaal. In 2005 ontving Raymann de TV Personality Prijs en 

in 2006 werd hem de Kleuren Award uitgereikt, een erkenning voor 
bekende Nederlanders die zich inzetten om integratie te bevorde-
ren. Hij is ambassadeur voor Unicef en SamenLoop voor Hoop, zet 
zich daarnaast actief in voor goede doelen als Giving Back en 
Dutch Versity en heeft zelf het PIET Fonds (Poor Infant Equality 

Trust fund) opgericht, waarmee kinderen in Suriname met 
een bepaalde wens op cultureel en/of educatief gebied 

worden ondersteund. In 2015 is Raymann benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.



Prof. dr. J.J. (Jeroen) Bax

Prof. dr. J.J. (Jeroen) Bax is professor niet-invasieve beeldvorming aan het Leids 
Universitair Medisch Centrum in Leiden, waar hij ook zijn opleidingen volgde. Pro-
fessor Bax promoveerde in 1996 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het 
onderwerp ‘Detection of myocardial viability with I8F-Fluorodeoxyglucose and 
single photon emission computed tomography’. Sindsdien heeft hij meer dan  
40 studenten begeleid bij hun promotie op verschillende onderwerpen gerela-
teerd aan het gebruik van niet-invasieve beeldvorming in de klinische cardiologie. 

Naast zijn functie als medisch specialist binnen het LUMC is prof. Bax 
vanaf september 2016 voorzitter van de European Society of Cardio-
logy (ESC), een vereniging waarbij zo’n 100.000 cardiologen uit 120 
landen zijn aangesloten. In 2008 werd Prof. Bax onderscheiden met 
een Silver Medal van de ESC en de Douglas P. Zipes Award van de ACC.  
Momenteel is hij mede-editor van het European Heart Journal en  
redacteur binnen een van de divisies van UptoDate. Prof. Bax is redac-
tielid van een groot aantal wetenschappelijke tijdschriften en was 
tevens associate editor voor het Journal of the American College of 
Cardiology. De grootste verdiensten van prof. Bax liggen in het onder-
zoek naar het toepassen van verschillende niet-invasieve beeld-
vormende technieken in de klinische cardiologie, waaronder 
kransslagvat lijden, aritmie en hartfalen.

Dr. K.S. (Kenneth) Pickering

Dr. K.S. (Kenneth) Pickering is cardioloog in het Academisch Ziekenhuis Para-
maribo (AZP). Dr. Pickering is hoofd van het Thoraxcentrum Paramaribo en oplei-
der Cardiologie. Zijn aandachtsgebieden liggen bij de klinische cardiologie en 
interventiecardiologie. Dr. Pickering heeft in de periode 1988-1991 zijn opleiding 
gevolgd in het Academisch Ziekenhuis Leiden 
(heden LUMC). Daarbij heeft dr. Pickering zich erg 
enorm ingezet om de samenwerking tussen het 
AZP en het LUMC te bevorderen om zo het onder-
wijs en de cardiologische zorg in Suriname te 
verbeteren.



Dr. H.A. (Hans) Bosker 

Dr. H.A. (Hans) Bosker studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden 
en behaalde zijn artsdiploma in 1977. Na het vervullen van de militaire dienst-
plicht startte hij in 1978 de opleiding tot cardioloog. In 1983 rondde hij deze op-
leiding af, waarna hij tot 1993 werkzaam was als staflid op de afdeling Cardiolo-
gie in het Academisch Ziekenhuis Leiden met als aandachtsgebieden acute 
cardiologie, interventie cardio logie en elektrofysiologie. In 1990 promoveerde hij 

op het onderwerp ‘Thrombolysis and Coronary Angioplasty for 
Acute Myocardial Infarction’. Van 1993 tot heden is dr. Bosker 
werkzaam als interventiecardioloog en verbonden aan het 
Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Met ingang van april 2017  
is dr. Bosker voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Cardiologie (NVVC).

Dr. L.F. (Laurens) Tops 

Dr. L.F. (Laurens) Tops is cardioloog met als aandachtsgebied hartfalen en 
beeldvorming van het hart. De opleiding tot cardioloog volgde hij in het Leids  
Universitair Medisch Centrum. In 2010 promoveerde hij cum laude op het  
proefschrift “Multimodality imaging to guide cardiac interventional procedures”. 
In dit proefschrift wordt beschreven hoe 
verschillende beeldvormende technie-
ken (CT scan, echocardiografie) nieuwe 
interventieprocedures (zoals katheter-
ablatie procedures en percutane hart-
klepimplantaties) kunnen vergemakke-
lijken. Een deel van het onderzoek deed 
hij aan Johns Hopkins  
University (Baltimore, USA). 

Sprekers



Prof. dr. M.J. (Martin Jan) Schalij

Prof. dr. M.J. (Martin Jan) Schalij is cardioloog en heeft als aandachtsgebieden 
hartritmestoornissen, interventiecardiologie en kwaliteit en veiligheid van zorg. In 
1988 promoveerde hij op het onderwerp ‘Anisotropic conduction and ventricular  
tachycardia’. In 1992 rondde hij zijn opleiding als cardioloog af in het Leids 
Univer sitair Medisch Centrum, waar hij sindsdien werkzaam is. Sinds juli 2011 is 
hij afdelingshoofd en opleider van de afdeling Hartziekten van het LUMC. Onder 
zijn leiding worden alle diagnostiek en behandelingen uitgevoerd, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de nieuwste technieken op het gebied van interventiecardio-
logie, zoals het implanteren en het repareren van een van de hartkleppen  

middels een katheterinterventie. Tevens is onder zijn leiding 
gestart met het ontwikkelen van de regionale zorgpaden 
waarbij het Mission! acuut infarct, gestart in 2004, behoort 
tot de meest succesvolle zorg innovaties in de cardiologie. In 
2003 hield professor Schalij zijn oratie genaamd ‘Leven met 
een tijdbom’ over de behandeling van kamerritmestoornissen, 
onder andere bij patiënten met systolisch hartfalen. Hij is 
betrokken geweest bij het invoeren van ICD therapie in het 
LUMC en is klinisch adviseur geweest voor verschillende ICD 
fabrikanten. Hij is auteur van  meerdere publicaties over  
ICDs in hoog aangeschreven cardiovasculaire bladen. 

Dr. F.Z. (Faiz) Ramjankhan 

Dr. F.Z. (Faiz) Ramjankhan is cardiothoracaal chirurg en momenteel werkzaam  
bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Zijn belangrijkste aandachts-
gebied is de mechanische ondersteuning van de circulatie. Dr. Ramjankhan is  
een gedreven chirurg die sinds 2006 al meer dan 200 steunharten (LVADs) heeft  
geïmplanteerd. Dr. Ramjankhan is  
opgeleid door de grondlegger van het 
steunhart, Prof. Dr. Jaap Laphor die op 
16 maart 1993 de eerste succesvolle 
implantatie van het HeartMate steun-
hart in Europa verrichtte. Verder heeft 
dr. Ramjankhan ook zijn bijdrage gele-
verd aan meerdere wetenschappelijke 
artikelen over de LVAD.  



Prof. dr. R.J.M. (Robert) Klautz

Prof. dr. R.J.M. (Robert) Klautz is thoraxchirurg en heeft als aandachtsgebied 
chirurgische behandeling van hartfalen en vroege en late follow-up van hart-
klepreconstructies. In 1985 promoveerde hij op het proefschrift ‘Myocardial  
contractility in the inmature heart and in experimental congenital heart disease’. 
Tijdens zijn promotieonderzoek deed hij fysiologisch onderzoek naar mechani-
sche eigenschappen van het hart in het Cardiovasculair Research Institute in  

San Francisco. Zijn opleiding tot thoraxchirurg heeft hij ge-
volgd in het Dijkzigt ziekenhuis in Rotterdam. Vanaf 2008 is 
Robert Klautz afdelingshoofd van de afdeling Thoraxchirurgie. 
Onder zijn leiding is de afdeling, in samenwerking met de  
afdeling Hartziekten, uitgegroeid tot een toonaangevend  
centrum met een nationale en internationale reputatie op  
het gebied van reconstructieve klepchirurgie en hartfalen-
chirurgie.
 

J.H. (Johannes) Kirkels 

J.H. (Johannes) Kirkels is werkzaam als cardioloog in het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht (UMCU). Als  aandachtsgebieden heeft hij hartfalen, harttrans-
plantatie en steunharten. In 1989 promoveerde hij op het proefschrift ‘Nuclear 
Magnetic Resonance studies of myocardial energy metabolism and ionic homeo-
stasis during ischemia and reperfusion. A basis 
for protective mechanisms’. Daarnaast is hij de 
huidige opleider Cardiologie in het UMCU.   
Dr. Kirkels maakt zich sterk voor patiënten met 
eindstadium hartfalen, voor wie door het tekort  
aan donorharten de ontwikkeling van het steun-
hart een steeds belangrijkere rol gaat spelen.



Dr. V. P. M. (Victor) Allessie

Dr. V. P. M. (Victor) Allessie is operational manager in kwaliteitsplanning, - 
verbetering en –beheersing en heeft als aandachtsgebied multidisciplinaire zorg. 
Hij promoveerde in 2005 op dit onderwerp aan de Universiteit van Groningen. De 
titel van zijn proefschrift luidde ‘Chronic Diseases: a multidisciplinary approach 
for detection, prevention and management’. In 2004 rondde hij zijn gecombineer-
de opleiding  technische Bedrijfskunde en MSc in Strategic Business Manage-

ment af aan de Cleveland State University en aan de  Univer-
siteit van Groningen. Hij is vervolgens tot 2015 werkzaam  
geweest als operational manager in de Cleveland Clinic in 
Ohio. Heden bekleedt hij een bijzonder hoogleraarschap aan 
de Univer siteit van Oslo en hiernaast geeft hij binnen het 
Kennisinstituut van Medisch Specialisten advies en onder-
steuning aan wetenschappelijke verenigingen bij de ontwik-
keling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten. Deze  
kwaliteitsinstrumenten hebben tot doel het multidisciplinair 
samenwerken te bevorderen. 

Prof. dr. S.A.J. (Steven) Chamuleau 

Prof. dr. S.A.J. (Steven) Chamuleau studeerde geneeskunde aan de UvA en  
begon in 1997 als basisarts. In 2001 promoveerde hij aan de UvA cum laude op 
het proefschrift ‘Intracoronary derived physiological parameters for clinical  
decision-making in patients with multi-vessel coronary artery disease’. Sinds 
2008 is hij werkzaam als cardioloog bij het UMC Utrecht en sinds 2014 is hij daar 
plaatsvervangend opleider. Tevens is hij hoofdonderzoeker van het onderzoeks-
programma van de UMCU Circulatory Health en zit hij in het kernteam van het 
speerpunt Regenerative Medicine. Het onder-
zoek van prof. Chamuleau richt zich op de  
re generatieve geneeskunde voor ischemisch 
hartlijden middels stamcelonderzoek. Daarnaast 
doet hij studies naar hartklepproblematiek en 
houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van  
geavanceerde beeldvormende technieken.  
Sinds 1 november 2015 is Prof. Chamuleau waar-
nemend hoofd van de afdeling Cardiologie van 
het UMCU en sinds 1 februari 2016 is hij Hoog-
leraar Algemene Cardiologie.



Drs. M. (Marta) de Riva Silva

Drs. M. (Marta) de Riva Silva is cardioloog en heeft als aan-
dachtsgebied ritmestoornissen (elektrofysiologie). In 2010 
rondde zij de opleiding tot cardioloog af en in 2012 de oplei-
ding tot elektrofysioloog. Beide opleidingen volgde zij in het 
Hospital Universitario 12 de Octubre, behorende bij de Com-
plutense universiteit van Madrid (Spanje).In 2012 begon zij 
een fellowship in “geavanceerde elektrofysiologie” in het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC), waar zij nu werkzaam 
is als elektrofysioloog. Haar onderzoek richt zich op het ge-
bied van de behandeling van complexe hartritmestoornissen 
door middel van katheterablatie. 

Dr. H. F. (Harriette) Verwey

Dr. H. F. (Harriette) Verwey is cardioloog en heeft als aandachtsgebied hartfalen 
en hartziekten bij vrouwen. In 1995 promoveerde zij op het onderwerp “Determi-
nants of outcome after coronary artery bypass surgery; the significance of early 
recatheterization.” In 1984 rondde zij de opleiding als cardioloog af. Deze opleiding 
volgde zij in het Leids Universitair Medisch Centrum waar zij sindsdien werkzaam 
is. Dr. Verwey is lid van het Harttransplantatieteam Rotterdam / Leiden en lid van 
de werkgroep Destination therapie, met als doel het plaatsen van een steunhart 
als mogelijke tegenhanger van transplantatie bij patiënten met ernstig hartfalen. 
Voorheen was zij ook lid van  de werkgroep Gender van de NVVC. Deze werkgroep 
heeft tot taak de aandacht te vestigen op de problematiek van hart- en vaatziek-
ten bij vrouwen. Als hartfalenspecialist richt zij zich vooral op diagnostiek en be-
handeling van ernstig hartfalen waaronder innovatieve chirurgie en behandeling 
met het steunhart. Zo was dr. Verwey verantwoordelijk voor implementatie van het 
LVAD programma als ‘destination therapy’ (als eerste ziekenhuis in Nederland). 
Tevens is zij plaatsvervangend hoofd 
van de afdeling Hartziekten in het 
LUMC, hoofd van de hartfalen polikli-
niek en is zij voorzitter geweest van de 
Stichting Beroepsopleiding hartfunc-
tielaboranten (SBHFL). Verder heeft dr. 
Verwey zich altijd sterk ingezet voor 
onderwijs en is zij altijd zeer betrokken 
geweest bij de klinische patiëntenzorg. 
Het doet ons dan ook een groot genoe-
gen dat dr. Harriette Verwey de eerste 
prof. dr. Beert Buis lezing zal voordra-
gen met het onderwerp ‘LVAD’.  



De Stadsgehoorzaal

De Stadsgehoorzaal in Leiden, van oorsprong een klassieke concertzaal, 
kent een rijke geschiedenis. Hoewel het monumentale pand ondertussen 
al weer bijna 200 jaar oud is, is het van alle moderne gemakken voorzien. 
De deuren worden dan ook regelmatig geopend voor een breed scala aan 
(zakelijke) evenementen. Of het nu gaat om een kleine vergadering, een 
groot bedrijfsfeest of een meerdaags congres: er is voor iedereen een 
podium. In de voetsporen van grote artiesten, zowel nationaal als inter-
nationaal, komt elke boodschap het best tot haar recht. Met gespeciali-
seerde technici, een horeca-afdeling waarbij service voorop staat en  
ervaren eventmanagers die de klant van begin tot eind kunnen begeleiden, 
wordt elk evenement niet alleen succes, maar ook een beleving voor de 
gast. De Grote Zaal (capaciteit: 800 pax), de Aalmarktzaal (330 pax) en de 
Breezaal (230 pax) geven congresbezoekers een inspirerende plenaire 
ruimte. De Grote Zaal en Breezaal kunnen tevens ook zonder stoelen in-
gericht worden, waardoor ruimte is voor een beursvloer, een borrel of een 
knallend eindfeest. Door de vele foyers en subzalen is het ook mogelijk 
voor grotere groepen om voldoende workshops en breakouts te creëren, 
of een ruimte om te vormen tot vergaderzaal. Bij de Leidse Schouwburg 
– Stadsgehoorzaal staat de beleving centraal. Zo ondersteunen we orga-
nisatoren van evenementen graag door een stukje culturele programme-
ring toe te voegen aan het inhoudelijke programma of verzorgen we live 
online content en registraties. We kunnen faciliteren, organiseren en 
zelfs co-produceren.  



Jorn Baars
Jorn Baars is fotograaf en maakt vandaag en vanavond foto’s van  
dit event. Jorn: “Met een foto zet je de tijd even stil. Ik wil momenten  
bewaren op de meest fascinerende manier.” Jorn fotografeert mensen 
in allerlei settings, van (zakelijke) evenementen tot (pers)portretten  
en van huwelijken tot tv-opnames. www.jornbaars.com

Muziekgroep Torarica

“Voel de muziek van het 
Caribisch, Zuid en Latijns 
Amerikaans continent”.  

Muziekgroep Torarica probeert de 
muzikale tradities van het Caraibisch,  
Zuid en Latijns Amerikaans gebied 
levend te houden en voegt tevens een 
eigentijds tintje toe aan het repertoire. 
Muziekgroep Torarica verzorgt voor de 
dansliefhebbers een onvergetelijke 
avond met heel veel dansplezier en voor 
de muziekliefhebbers een avond vol 
kwaliteitsmuziek.. Met een grote dosis 
creativiteit en muzikaliteit slagen zij er 
elke keer weer in om uw event op zijn 
grondvesten te laten schudden.

Culinaire duizendpoot

Patrick Rechards  

Patrick Rechards is dé Nederlands-Suri-
naams culinaire duizendpoot. Het begon 
allemaal met een barbecue op het Kwaku 
Zomerfestival en breidde zich daarna 
steeds verder uit tot uiteindelijk Patrick’s 
Catering werd geboren. Patrick staat  
bekend als de kok die in Nederland met  
zijn culinaire kunsten de historische 
smaken en aroma’s van de Surinaamse 
keuken promoot, vaak gegoten in een 
nieuwe gar nering. Patrick vindt het be-
langrijk dat je de authentieke smaak van 
de gerechten proeft. Zijn grootste ambitie 
is om de Surinaamse keuken op gelijk 
internationaal niveau te brengen als de 
Franse of Italiaanse keuken. “Dat is een 
streven dat zeker haalbaar is”, aldus  
Patrick Rechards. Aan u vanavond de eer 
om uw smaak-
papillen te laten 
verwennen met de 
diverse Surinaam-
se gerechten en 
om te ervaren 
waarom Patrick 
zo’n geadoreerde 
kok is.
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