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‘Professor Durrer was mijn
mentor. Hij begreep wat
mensen voelen en door
maken aan angst en
onzekerheid als ze iets
aan hun hart mankeren.
Daar heb ik veel van
geleerd’
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EMERITUS HOOGLERAAR CARDIOLOGIE HEIN WELLENS

‘Opleiden en nascholing
moeten minder vrijblijvend’
In de zestig jaar dat hij cardioloog is, heeft oud-hoogleraar
Cardiologie in Maastricht Hein Wellens zijn vakgebied sterk
zien veranderen. Hij vindt het nog altijd een prachtig vak.
Maar om dat goed te kunnen uitoefenen is meer life-long
learning noodzakelijk.
Ondanks dat hij al geruime tijd met emeritaat
is, blijkt professor Wellens nog altijd cardio
loog in hart en nieren. Hij praat vol vuur over
zijn vak. Vooraf heeft hij nagedacht wat hij
met name wil overbrengen in De Cardioloog.
Dat is dat opleiden en nascholing anders
moeten. Door de opkomst van een toenemend
aantal cardiologische subspecialismen
– met als laatste genetische, oncologische
en geriatrische cardiologie – constateert hij
namelijk een verlies aan overzicht en onder
linge communicatie tussen de verschillende
subdisciplines. ‘Dat vraagt om betere
samenwerking en meer kennisoverdracht.’
Hij pleit daarom voor veel meer cursorisch
onderwijs op nationaal en lokaal niveau.
‘Het hangt nu te veel af van de motivatie
van degene die opgeleid wordt, maar moet
minder vrijblijvend zijn’, zegt hij in zijn
zonnige achtertuin, op een steenworp
afstand van het Vrijthof. ‘Bovendien moet
de kennis ook getoetst worden.’ Hij is blij
dat de European Society of Cardiology
sinds enkele jaren een examen aan het eind
van de opleiding verplicht heeft gesteld,
maar vindt dat nationale examens tussen
door ook nodig zijn.

In de nascholing moet volgens hem meer
aandacht zijn voor het bijhouden van de
ontwikkelingen in de verschillende sub
disciplines. ‘Iedere praktiserende cardioloog
moet minimaal eens per twee jaar een
voordracht van een uur bijwonen over de
klinische implicaties van nieuwe ont
wikkelingen op het gebied van interventie,
ritmestoornissen, hartfalen, imaging,
genetica, geriatrische en oncologische
cardiologie.’
Het Cardiovasculair Onderwijs Instituut
(CVOI), dat een belangrijke rol speelt in
het post graduate-onderwijs, zou meer ver
plichte cursussen moeten geven, denkt
Wellens. Ook nuttig lijkt hem een vaste
rubriek in De Cardioloog, waarin iemand
met gezag vakgenoten in kort bestek bijpraat
over de nieuwste ontwikkelingen in haar of
zijn subdiscipline, en de betekenis daarvan
voor klinische applicatie. Of een jaarlijks
overzicht van de nieuwe ontwikkelingen in de
verschillende subdisciplines en de betekenis
voor de dagelijkse praktijk ervan in het
Netherlands Heart Journal. ‘Hoe moet je
anders als cardioloog weten hoe je jouw
patiënt het best kunt behandelen?’

Zelf specialiseerde Wellens zich in ritme
afwijkingen. Hij zette in Nederland de
klinische elektrofysiologie op de kaart.
Waar bent u, terugkijkend op uw carrière,
het meest trots op?
‘Ik kan niet zeggen dat één ding er
uitspringt. Ik vond het een voorrecht om
de geweldige ontwikkelingen in de
cardiologie mee te maken. Ik heb ook
veel geluk gehad. Zo had ik goede mede
werkers, waardoor ik in staat ben
geweest om academische cardiologie in
Maastricht op te bouwen. Natuurlijk was
dat niet altijd even makkelijk, Maastricht
ligt ver van het centrum van Nederland!’
U heeft een flinke lijst aan artikelen en
boeken op uw naam staan. Wat was uw
drijfveer om zoveel te publiceren?
‘Ik kreeg uit de hele wereld mensen die
bij mij opgeleid wilden worden op het
gebied van ritmestoornissen en had een
goed internationaal netwerk van mensen
met wie ik samen kon schrijven.
Daardoor ging dat publiceren eigenlijk
vanzelf. Ik zag het belang ervan, vond het
leuk en wilde mijn kennis delen.’
Wie was of is uw grote voorbeeld/
inspiratiebron?
‘Dat was professor Durrer in Amsterdam.
Hij was mijn mentor in de cardiologie.
Hij heeft mijn enthousiasme voor het vak
verder aangewakkerd en liet zien hoe Ò
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H.J.J. (Hein) Wellens (1935) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en
werd in Amsterdam opgeleid tot cardioloog. Hij promoveerde in 1971 in Amsterdam
op nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling van hartritmestoornissen
en werd daar in 1973 hoogleraar cardiologie. In 1977 werd hij hoogleraar aan de
Universiteit van Limburg, de latere Universiteit Maastricht, waar hij een universitaire
cardiologieafdeling opzette. Hij ging met emeritaat in 2001. Van 1993 tot 2003 was
prof. dr. Wellens hoofd van het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland
(ICIN). Hij is getrouwd, heeft vier kinderen en veertien kleinkinderen.
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‘Cardiologie is het medisch specialisme met het
hoogste percentage nieuwe ontwikkelingen.
In vijf jaar is 30 procent van de diagnostische of
therapeutische mogelijkheden uitgebreid of
vervangen door nieuwe informatie’
je wetenschap moet bedrijven en
onderzoek moet doen. Hij was een
goede opleider, wetenschapper én
dokter. Hij had een heel goed contact
met de patiënten, omdat hij begreep
wat mensen voelen en doormaken aan
angst en onzekerheid als ze iets aan
hun hart mankeren. Daar heb ik veel
van geleerd.’
Zou u in deze tijd weer de elektrocardio
logie gekozen hebben als uw specialisme?
‘Dat denk ik wel, al zijn er naast de
cardiologie ook interessante ontwikke
lingen op oncologisch en genetisch
gebied. Het hart is een betrekkelijk
ongecompliceerd orgaan. Dat maakt het
zo’n logisch vak. Het mooie is dat de
cardiologie zowel kennis van zaken als
handvaardigheid vraagt. Die combinatie
van geestelijke en manuele activiteit
maakt het vak hartstikke leuk. Je kunt
zelf alle diagnostische en therapeu
tische handelingen doen en bent niet
afhankelijk van een ander specialisme.
Als een patiënt zich meldt met pijn op
de borst en een verstopte kransslagader
blijkt te hebben, kun je dat probleem
goed oplossen. Kom daar maar eens om
bij de neurologie... Er zijn in ons vak
ook almaar nieuwe ontwikkelingen om
mensen te helpen. Dat is uniek.’
In de afgelopen zestig jaar heeft Wellens
de geneeskunde op een aantal punten
sterk zien veranderen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de toegenomen
administratieve rompslomp en voor de
werktijden. ‘Ik was 24 uur per dag
dokter en bereikbaar. Mijn telefoon
nummer stond in de gids en je kon me
’s nachts bellen.’ Dit was mogelijk
omdat zijn vrouw de opvoeding van de
kinderen voor een groot deel op zich
heeft genomen, realiseert hij zich.

‘Het vak vraagt om een grote inzet, maar je
moet dan wel mensen in je sociale omgeving
hebben die dat accepteren. Dat was in mijn
tijd makkelijker dan nu.’
Andere veranderingen hebben te maken
met de digitalisering, zoals de toegenomen
invloed van digitale data en algoritmes.
Ook de relatie dokter-patiënt is erdoor
veranderd. ‘De dokter kijkt nu meer naar
de computer en de patiënt is mondiger
geworden, verzamelt kennis op het internet
en wil vragen beantwoord krijgen, terwijl
daarvoor vaak onvoldoende tijd is.’
Dat cardiologen nauwelijks meer een
tijdschrift lezen, maar informatie zoeken
op internet, leidt volgens Wellens tot
tunnelvisie. ‘Ze lezen dan vooral over hun
eigen aandachtsveld, maar niet over de
belendende cardiologische gebieden.’
Vanwege de snelle ontwikkelingen in de
cardiologie is het moeilijk om de ont
wikkelingen in je eigen subdiscipline te
blijven volgen, weet hij, maar een bredere
blik is noodzakelijk om het vak goed uit te
oefenen. Daarom vindt hij dat iedereen
verplicht aanwezig zou moeten zijn bij
ochtendbesprekingen, ook stafleden.
‘Dat is een absolute must, want je leert ont
zettend veel van elkaar.’
U was een vooraanstaand opleider en gaf
tot voor kort ECG-cursussen. Wat vond u het
leukste aan mensen opleiden?
‘Er kwamen mensen uit de hele wereld naar
Maastricht en ik gaf overal cursussen.
Tot voor kort ging ik vijf keer per jaar naar
Amerika om mensen op te leiden, maar
helaas is mijn Amerikaanse collega met wie
ik dat deed twee jaar geleden overleden.
Er is niets leuker dan kennis overdragen
aan geïnteresseerde jonge mensen. Je leert
er zelf ook van, omdat je allerlei vragen
krijgt en daardoor zelf ook op andere

gedachten wordt gebracht. Ik ben geen
voorstander van online onderwijs,
omdat een groot nadeel daarvan is dat
er nauwelijks sprake is van interactie.’
De cardiologie heeft de afgelopen
decennia een enorme technische
ontwikkeling doorgemaakt; hoe ziet u
de toekomst van het vakgebied?
‘Cardiologie is het medisch specialisme
met het hoogste percentage nieuwe ont
wikkelingen. In vijf jaar is 30 procent
van de diagnostische of therapeutische
mogelijkheden uitgebreid of vervangen
door nieuwe informatie. Dit geldt voor
alle cardiologische subspecialismen.
We kunnen hartkleppen tegenwoordig
met een katheter vervangen of repare
ren. Daar hoef je niet meer voor naar de
chirurg. Dit kan al met de aortaklep, maar
wordt ook mogelijk met de mitralisklep.
Bij ritmestoornissen worden al ablaties
gedaan zonder gebruik van röntgen
straling, fluoroscopie, maar op geleide
van echocardiografie of MRI.
Over nieuwe technieken is iedereen in het
begin vaak enthousiast, maar je moet
wel aantonen dat ze ook echt zinvol
zijn. Bovendien moet de juiste persoon
een techniek zoals hand-held echo
toepassen, anders leidt het tot fouten en
extra kosten. Ook hierbij draait het dus
weer om scholing en toetsing.’
Hoe denkt u dat de elektrofysiologie zich
zal ontwikkelen in de toekomst?
‘We weten steeds beter waardoor een
bepaalde hartritmestoornis ontstaat en
kunnen het probleem oplossen door
met een katheter in het hart dat
gebiedje te zoeken en uit te schakelen.
Heel belangrijk is plotse hartdood.
In 50 procent van de gevallen van over
lijden aan een hartaandoening gebeurt
dit plotseling buiten het ziekenhuis,
vaak bij mensen zonder cardiale voor
geschiedenis. We hebben in Maastricht
als eersten een systeem ontwikkeld met
defibrillatoren in de stad, waarbij per
SMS werd doorgeven waar iemand een
hartstilstand had.
Voor de toekomst is het van groot
belang om een te dragen apparaatje te
ontwikkelen dat continu het hartritme
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registreert en vaststelt wanneer er
een levensbedreigende ritmestoornis
optreedt. Dat moet niet alleen een
hoorbaar alarm geven, waardoor
omstanders gewaarschuwd worden en
met de resuscitatie kunnen beginnen,
maar ook de plaats doorgeven aan de
ambulance, en de dichtstbijzijnde AED.’
Vindt u de eisen die aan de huidige
generatie cardiologen gesteld worden
reëel? Ze moeten van veel markten thuis
zijn: management, technische skills,
maatschappelijk handelen, communicatie
met patiënten, financiën van het zieken
huis, anderhalvelijnszorg, innovatie
platforms et cetera.
‘Niemand zal al deze kwaliteiten opti
maal in zich verenigen. Mensen hebben

‘Ik schrijf nog steeds stukken en ben reviewer
van tijdschriften. Je zou kunnen zeggen dat de
cardiologie mijn hobby is’

meestal vooral talent voor de wetenschap,
de klinische praktijk of management.
Een goede opleider of hoofd van een
afdeling ziet wie welke aanleg heeft en
kan mensen de goede kant op sturen.
Helaas is de aandacht voor mentorschap
minder geworden.’
Wat houdt u bezig sinds uw pensioen in 2001?
‘Dat is gewoon cardiologie. Ik schrijf nog

steeds stukken en ben reviewer van
tijdschriften. Je zou kunnen zeggen dat
de cardiologie mijn hobby is.’
Wat is de belangrijkste boodschap die u
de huidige generatie cardiologen zou
willen meegeven?
‘Je boft, want je hebt een geweldig vak.
Maar zorg dat je ook de nieuwe ont
wikkelingen goed volgt.’ Ñ
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