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Eerste ziekenhuis zonder hartchirurgisch specialisme dat dotterbehandelingen ging uitvoeren _*.ft• 
ien par dotteren in Alkmaar 

. marjolein Elfring 

Alkmaar * Het was in 1992 een 
'heel issue'. weer card ioloog Hans-
Otto Peels van Noordwest Zieken-
huisgroep nog. Inmiddels is het 
allang nice controversicel meet, een 
ziekenhuis dat dottert, maar geen 
hartchirurgisch special isten in huis 
heeft. Dcze week is her vijftien jaar 
gelcden dat in Alkmaar voor her 
terse werd gedotterd. 
Dotteren worth toegepast bij vet-
naming van cen kransslagader. 
Met een katheter worth can leeg 
ballonnetje via de slagaders bij de 
vernauwing gebracht en opgebla-
zen om deader weer te openen. In 
ieBo werd voor her terse in Neder-
land gedotterd. ,,In die cerste jaren 
moest je bij complicaties, bijvoor-
becld cen vaatje dat acuut afsloot, 
door naar ten hartchirurg", vertelt 
Peels. "Die voerde dan ten bypass 
uit, waarbij deader am dc afshil-
ring been werden geleid. Ben in-
grijpende operatic, waarbij jc de 
borstkas moct openniaken." 
In die tijd werd &atom alleen 
gedotterd in ziekenhuizen met 
hartchirurgisch specialisme. „Ma:u• 
op ten gegeven moment stabili-
seerde her anneal hartchirurgische 
ingrepen en ontstonden er enormc 
wachttijden voor dotterbehande-
lingen", vertelt Peels. ,Dc compli-
odes NJ  dotteren waarbij ten 
hartchiturg moest warden inge-
schakeld, kwamcn nog mast in 0,5 
procent van de gevallen voor, cer-
der was dit 7 tot an procent. Door 
betere technieken, meet ervaring 
bij de artsoi en betere rnateriatert." 
Met dat laatste doelt hij vooral op 
de intrede van de scent -ten buisje 
van gaas- dat sinds de jaren 'go 
tijdens her dotteren zo nodig 
worth geplaatst om cc voorkomen 
dat de vaatwand weer instate. 

toskoppelen 
Op aandringen van ander meet her 
Alkmaarse ziekenhuis bcsloot 
wijlen minister Borst her dotteren 
los te koppelen van de hartchirur-
gische centra en gingen at in Alk-
maar als eerste ziekenhuis zonder 
hartchirurgisch specialisme dour-
ten. Peels: „Ik zeg wel eens dat we 
wet degclijk hattchirurgen hebben,  

we hebben ze alleen niet in huis." 
De cardiologen van Noordwest 
werken namelijk nauw samen met 
de hartchirurgen van VU Medisch 
Centrum in Amsterdam. „Inmid-
deb is her aantal complicaries bij 
dotteren gedaald naar 0,1 procent 
of minder", vett& Peels. „Maar als 
jij net die ongelukkige bent. maakt 
her nuts uit of het bier of in Am-
sterdam misgaat. We nemen in 
zolt gcval meteen contact op met 
Amsterdam, beoordelen samen de 
beelden van het dotteren en kijken 
of eat spoedoperatie noodzakelijk 
is. In de tijd dat de ambulance 
daarheen rijdt, wordt de operatic- 

kamer klaargemaakt. Alles scant 
klaar als de patient aankomt. In 
tijd scheelt het daardoor niks. " 
Peels, 15 jaar cardioloog, hoorde bij 
de eerste drie dorteraars in Alk-
maar, die men jaarlijks zo'n 500 
Inner clotterden. Nu heeft her zie-
kenhuis op totaal twintig cardiolo-
gen zes gespecialiseerde dotteraars, 
in zot6 good voor iSoo behandelin-
gen. Toch vergeet Peels e'en van 
zijn eerste dotterpatienten nooit 
meet. ,Die man lag doodziek op de 
tafel, had vett pijn en mocst steeds 
overgeven. Her lukte het vaatje te 
()pencil en tijdens her afronden 
vroeg ik 'hoe is het ant de andere  

kant van her lakenr. Zijn antwoord 
was geweldig: 'Ik zou wel een 
broodje kroket lustenr. Dat is her 
dankbare van dit specialisme. je 
bent de dokter wane it met pkin 
binnenkomt, die dan ten spuit 
pakt en je meteen barer mulct." 

Nieuwe hartklep 
In de toekomsr kan er nog veel 
meet. verwacht hij. „Zoals het 
plaatsen van ten nieuwe hartklep 
tijdens het dotteren, of het openen 
van langdurig afgesloten vaatjes, 
waarbij no nog vaak ten bypass-
operatic nod ig 
Noordwest is verantwoordelijk  

voor de acute infarctzorg in her 
gebied tussen Texel en Haarlem 
Noord. Als het aan Peels ligt, komt 
West-Friesland daar ook bij. ,,Her 
Westfries Gasthuis in Hoorn stuurt 
parienten nu war dotteren naar 
her AMC in Amsterdam. Her is 
natuurlijk aan de cardiologen van 
het WFG want at hun patienten 
naartoc venvijzen, maar wij zoo-
den graag oak voor de Westfriese 
patient ten dotterbehandeling in 
de eigen omgeving verzorgen. juist 
in acute situaties als e'en hartin-
farct is her tank een vaatje zo snel 
mogelijk open te krijgen. Vaak zijn 
at sneller hier dais in Amsterdam." 
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