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Van zacht naar hard 

• Psychosociale ondersteuning  

 

• Hoe controleer je de behandeling? 

 

• CVON update: van longweefsel naar 
bloedcellen 

 

• De chirurg aan het woord 

 

 

 



• Angst en depressie komen zeer veel voor bij patiënten 
met pulmonale hypertensie 

• Voorkomen hiervan is nauwelijks gerelateerd aan ziekte 
ernst 

• Angst en depressie beinvloeden kwaliteit van leven sterk 



Respir Res. 2013 Oct 9;14:10 



Wat bepaald angst en depressie? 

Niet: het inspanningsvermogen 

 

Maar wel: Vitaliteit, sociaal functioneren, pijn en 
ziektebeleving. 

 

Vraag: kun je deze factoren positief beïnvloeden 
en zo de kwaliteit van leven beïnvloeden? 

  

 

 



Pulmonale arteriële hypertensie: 
ondersteuning op maat 

  

• Gaat uit van zelfmanagement 

 

• Stap 1: In kaart brengen van problemen 

 

• Stap 2: Ontwikkelen van zorgmodules op maat 

 

  

 



Behandeling en follow up 

In afwachting van de ambition trial (sept 2014) 
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Hoe controleer je de 
behandeling? 



Rechter hartkamer volume gemeten middels 
MRI neemt toe bij klinisch stabiele patiënten die 

op termijn gaan falen 

Veerdonk M et al,  



Conclusie: wanneer kun je tevreden 
zijn? 

• Indien patiënt klinisch stabiel is 

 

• En indien het rechter kamer volume gelijk 
blijft! 

 

• Noodzaak om nauwkeurig het volume van de 
rechter hartkamer te meten. 

Consensus World Conf on PAH 2013 



Waarom is dit inzicht belangrijk? 

• Tijdig aanpassen medicatie 

 

• Indien dit faalt: tijdige verwijzing naar 
longtransplantatiecentrum 

 

 



Hoe staat het met de 10 miljoen? 



Centrale gedachte: Herstel van de TGF-β/BMP 
wipwap leidt tot herstel pulmonale hypertensie 

TGFβ-receptor BMPR2-receptor 

TGFβ BMP 



Doel: Vinden van medicijnen die 
de wipwap herstellen 



Het principe werkt! 



Volgende stappen 

• Testen medicijn bij patiënten 

 

• Tegelijk 

– Verbetering van huidig medicijn 

– Kweken van longvatcellen uit bloed 

– Ontwikkelen van scans die effect van medicijnen 
in beeld brengen. 



Waarom is een chirurg belangrijk bij de 
behandeling van pulmonale arteriele 

hypertensie? 

• Bekend: Operatie van patienten met 
chronische tromboembolische pulmonale 
hypertensie 

 

• Minder bekend: nieuwe technieken zorgen 
ervoor dat de rechter hartkamer ondersteunt 
kan worden bij pulmonale hypertensie 


