
23 JUNI 2017
08:45 - 23:00

HARTFALEN LEIDEN  

VAN MEDICATIE TOT 
MECHANICA IN 40 JAAR

Aanmelden:  
www.hartlongcentrum.nl/hartfalenleiden



DATUM & LOCATIE

Datum: 23 juni 2017
Tijd: 08:45 tot 23:00 uur 

Locatie: 
Stadsgehoorzaal 
Breestraat 60, Leiden

Aanmelden:
www.hartlongcentrum.nl/ 
hartfalenleiden

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. 

 

Wij hopen u op 23 juni 2017 in Leiden te mogen 

ontvangen! 

 

Saskia Beeres, Jerry Braun, Robert Klautz,  

Martin J. Schalij, Hart Long Centrum Leiden,  

Leids Universitair Medisch Centrum

Accreditatie is aangevraagd bij de NVVC, NVT, SBHFL, NAPA en VSRegister

Tijd Programma

08:45-09:30 Registratie

09:30-09:45 Opening 

09:45-10:15 Diagnostiek en hartfalen anno nu

10:15-10:45 Niet-chirurgische interventies bij hartfalen

10:45-11:15 Pauze

11:15-11:45 Hartfalenchirurgie

11:45-12:15 Klepchirurgie bij hartfalen

12:15-12:45 De opkomst van harttransplantaties

12:45-13:45 Lunch

13:45-14:45 Entertainment intermezzo

14:45-15:15 Imaging modaliteiten bij hartfalen

15:15-15:45 De rol van ablaties bij hartfalen 

15:45-16:15 Pauze 

16:15-16:25 Introductie Beert Buis Lezing

16:25-17:00 Beert Buis Lezing door Harriette Verwey

17:00-17:15 Slotwoord

17:15-18:00 Receptie

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Jörgen Raymann 
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