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en voorbeeld daarvan zijn
hartklachten. Hartklachten
kunnen een gevolgzijn
van de behandeling van

kanker, maar worden vaak

niet op tijd herkencl. Nog niet zo iang

geleden kregen vrouwen met hartklach-
ten diagnoses als hyperventilatie of
nervositeit. Het blijkt voor een arts soms

lastig om in te schatten hoe ernstig de

klacht is. Gelukkig zijn er op dat punt
goede ontwikkelingen in de medische

wetenschap. Het meeste onderzoek is

tot nu toe gedaan onder mannen, terwijl
hart- en vaatziekten bij vrouwen we-

reldwijd doodsoorzaak nummer 1 zijn.

Om het onderzoek onder vrouwen en

de bewustwording van de verschillen te

bevorderery werd'Hart voor Vrouwen'
opgerichç een onderzoeKonds van het

Radboudumc in Nijmegen. Drijvende
kracht achter dit fonds is Angela Maas
(60) hoogleraar vrouwencardiologie.

Vroege signalen
'M!'n interesse in de oncologie is vooral
borstkanker', vertelt Maas. 'Ik moet me

beperkery want ik ben cardioloog en de

oncologie is gigantisch. Ik ben een des-

kundige in cardiologie bij vrouwen en

borstkanker is voo¡al een vrouwenpro-
bleem. Het gaat ook om veel vrouwen:
één op de acht krijgt borstkanker. We

zien steeds meer vrouwen die uitvoerig
behandeld zijn voor borstkanker en na

enige tijd een heel slecht hart blijken
te hebben. Cardiologen zien vaak het

verband niet, maar dat is er wel degelijk.

Het wordt vaak te laat geziery waardoor
we achter de feiten aanlopen. We willen
eerder kunnen zien wie een hoger risico

heeft om hartschade op te iopen door
de behandeling. Het wordt steeds meer

duidelijk dat je van kankerbehandeling

schade kunt krijgen aan je hartspie¡,

maar ook aan je bloedvaten. Dat geldt
bijvoorbeeld ook bij uitgebreide besfra-

ling bij lymfldierkanker, waarvan ook

al een verhoogd risico op borstkanker
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is aangetoond. We moeten beter op die
vrouwen gaan letten om vroege signalen

op het spoor te komen, waardoor we ze

eerder preventief kunnen ondersteunen

voor hun hart en vaten da¡ we nu doen.'

Samenwerklng
'Dokters hebben lang de neiging gehad

om alleen binnen hun eigen vakgebied

te kijken', geeft Maas toe.'We moeten

meer naar de hele patiënt kijken en

naar het individu. Een mens is geen

eenheidsworst. Ook in de hematolo-

gische oncologie heeft iedereen een

andere uitgangspositie, in leeftijd, in de

kenmerken van de ziekte. Daar wordt in
de oncologie al goed op ingezoomd. Wij
als cardiologen kururen nog veei leren

van de manier waarop oncologen met
patiënten omgaan. We hebben heel ver-

schillende beroepscuh.rren: wij hebben

een'doe-imago', terwijl oncologie veel

rustiger en beschouwend is. Het blijkt
nog iastig om het vertrouwen te vinden
voor samenwerking, we moeten meer

openstaan voor elkaars invalshoek. We

zijn geen concurrenten, maar partners.'

Nieuwe technologieën
Maas: 'Vrouwen hebben de neiging om

te denken dat klachten van vermoeid-
heid er wel bij zullen horen. Ookhuisart-
sen denken dat vaaþ omdat iemand nou
eenmaal voo¡ kanker behandeld is. Een

onderzoek onder een groep huisartsen

wees uit dat er veel meer vrouwen in
hun praktijk waren met schade aan de

hartspier dan ze dachten. Die schade

kan zich soms pas na tien of vijftien jaar

openbarery maar bij bepaalde behande-

lingen al veel eerder. Artsen moeten dat
signaai oppikken van de patiënt. Met de

gewone onderzoeken komt die schade

vaak niet aan het licht, maar we hebben

nieuwe technologieen waarmee schade

aan cle hartspier wel zichtbaar wordt.
Er zijn nu speciale echo's, waaronder
3D-echo's en strain-echo's, waarmee we
kunnen kijken naar weefseltypering en )


