
NIEUW HART- EN VAATCENTRUM 
CATHARINA ZIEKENHUIS IS

Met de officiële opening van het nieuwe hart- en vaatcentrum is voor het Catharina 
Ziekenhuis een nieuw tijdperk aangebroken. Met de modernste faciliteiten kunnen 
hart- en vaatpatiënten voortaan nog beter worden geholpen. „Als je acuut iets aan 
je hart krijgt, kun je maar beter hier terecht komen.”
TEKST: ERWIN BLATTER | FOTO’S: CATHARINA ZIEKENHUISTIM SIMMERS
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Met onder andere vijf 
hartkatherisatieka-
mers, twaalf hartbe-
wakingskamers, twee 
zogenaamde hybride 

operatiekamers, een medium care en een pa-
tiëntenlounge beschikt het topklinische Ca-
tharina Ziekenhuis in Eindhoven nu over het 
grootste en modernste hart- en vaatcentrum 
van Nederland. Cardioloog Tim Simmers is 
dan ook blij met zijn nieuwe werkomgeving 
die in mei al in gebruik werd genomen. „Al-
les wat met cardiologie te maken heeft, zit nu 
bij elkaar. Het is prettiger werken”, zegt hij. 
„Je stapt gemakkelijker binnen bij een col-
lega die naast je werkt dan bij iemand die op 
zeven hoog zit.”
Simmers is sinds een kleine twee jaar voorzit-
ter van het hartcentrum en in die hoedanig-
heid ook betrokken geweest bij de totstand-
koming van het nieuwe onderkomen. „Een 
langdurig en veeleisend proces waar veel col-
lega’s hard voor hebben gewerkt. Ik ben echt 
trots op wat we hier hebben neergezet, op de 
topkwaliteit zorg die we hier kunnen bieden.” 

Zo zijn de vijf nieuwe hartkatheterisatieka-
mers een grote aanwinst voor het ziekenhuis. 
Ze zijn bovendien voorzien van röntgenap-
paratuur die 75 procent minder straling 
genereert dan gebruikelijke apparatuur. „Dat 
is echt state of the art. Voorheen hadden 
we al patiënten die uit heel Nederland naar 
ons toe kwamen voor een behandeling, tot 
Groningen en Friesland aan toe. Dat zal nu 
misschien nog wel meer worden. We hebben 
meer capaciteit en het centrum is gebouwd 
op de groei.”
 
Wat dat aangaat: het gebouw is zo geconstru-
eerd dat, mocht dat ooit nodig zijn, er verdie-
pingen bovenop gebouwd kunnen worden. 
Zodoende heeft het Catharina Ziekenhuis 
alle mogelijkheid om zijn goede reputatie op 
het gebied van hart- en vaatziekten verder 
uit te bouwen. Behalve de faciliteiten speelt 
het personeel daarin, vanzelfsprekend, een 
voorname rol. „Cardiologie en hartchirurgie 
vormen hier één groep. Dat is ongebruikelijk, 
want van oudsher zijn het twee verschillende 
‘gildes’. In ons centrum maakt het niet uit bij 

wie je terechtkomt. Je wordt integraal door 
de hele club behandeld. Het enige dat voor de 
patiënt telt, is dat hij de juiste en beste zorg 
krijgt.”
 
Die benadering hoort bij het innovatieve 
karakter van het ziekenhuis, stelt Simmers. 
Een eigenschap die zeker niet moet worden 
vergeten. „Dat innovatieve past bij het DNA 
van Eindhoven. We zijn weliswaar geen 
academisch ziekenhuis, maar hebben wel het 
karakter van een academisch ziekenhuis. On-
derzoek doen, wetenschap bedrijven, blijven 
kijken en monitoren.” Zo is het Catharina 
Ziekenhuis onder andere bekend van de 
FFR-meting die door prof. Dr. Nico Pijls is 
ontwikkeld. „Het is een innovatieve manier 
om niet alleen vernauwingen in de krans-
slagaders te meten, maar ook de gevolgen 
daarvan voor de bloedstroom door die vaten. 
Die FFR-meting wordt wereldwijd toegepast 
en maakt het mogelijk om ‘slimmer’ te beslis-
sen welke vernauwingen wel en niet een rol 
spelen bij klachten en dus wel of niet gedot-
terd moeten worden.”
 
Hoewel het nieuwe hart- en vaatcentrum pas 
net is geopend, heeft het Catharina Zie-
kenhuis nog genoeg wensen. Eén belang-
rijke is het aanbrengen van kunstharten, de 
zogenaamde LVAD’s (left ventricular assist 
devices). Simmers verwacht dat het over 
twee, drie jaar mogelijk is. „Zodat je voor 
bijna geen enkele behandeling van hart- en 
vaataandoeningen nog de regio uit hoeft. 
Het enige dat we hier niet zullen doen, zijn 
harttransplantaties. Maar als je iets aan je 
hart krijgt, kun je maar beter in het Catharina 
Ziekenhuis terecht komen.”

‘WE HEBBEN 
MEER CAPACITEIT 
EN HET CENTRUM 
IS GEBOUWD 
OP DE GROEI’

‘HET CATHARINA 
ZIEKENHUIS HEEFT 
NOG GENOEG 
WENSEN’

BESTUURSVOORZITTER PIET BATENBURG (L) EN BURGEMEESTER JOHN JORRITSMA OPENEN HET NIEUWE HART- EN VAATCENTRUM
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