
Van een onzer 
verslaggevers

AMSTELVEEN • De
stethoscoop heeft
het leven van Ans
Spronk (60) gered.

„Ik was al hartpa-
tiënt en ben in 2016
geopereerd, waarbij
ik een nieuwe hart-
klep kreeg. Maar in
2017 ging het mis
met me. In de sport-
school kreeg ik
symptomen van

’Arts liet meteen
een echo maken’

T
oevallig heet de
uitvinder van de
stethoscoop ook
René; het was de
Franse arts René

Laënnec die met een papie-
ren koker in 1816 luisterde
naar lichamelijke geluiden
bij patiënten. Bij mannen
deed hij dat met het oor,
maar bij vrouwen vond hij
het kieser om een koker te
gebruiken.

„Daarna hebben we hon-
derden jaren de stethos-
coop gebruikt om geluiden
van het hart, longen en dar-
men te beluisteren. Maar
het is de afgelopen jaren in
onbruik geraakt; men be-
gon het oubollig te vinden
omdat er veel nieuwe tech-
nieken bij zijn gekomen”,
vertelt Van den Brink. „Dit
heeft ertoe geleid dat te-
genwoordig te snel naar
andere – dure – beeldvor-
mende onderzoeken
wordt gegrepen; een mri,
een ct-scan, een echo.
Dan geef je als arts met-
een alles uit handen en
vertrouw je dus op inter-
pretaties van andere in-
strumenten en artsen
die de patiënt niet heb-
ben gezien. Ook ik heb
me daaraan schuldig
gemaakt. Aanvankelijk
dacht ik dat je via echo’s al-
tijd een betrouwbare diag-
nose van een hartklepge-
brek kon stellen en vond ik
het minder belangrijk om
naar het hart te luisteren.”

Maar niets is minder
waar, licht de aan het Am-
sterdam UMC verbonden
arts toe: „Luisteren is heel
erg belang-
rijk. Artsen
vertrouwen
niet meer ge-
noeg op hun
eigen zintui-
gen. Mensen
zitten bij de dokter en er
wordt nauwelijks nog licha-
melijk onderzoek verricht.
We moeten eerst goed vra-
gen en luisteren naar wat de
patiënt kan vertellen over
de medische voorgeschiede-
nis. Dat heet anamnese en
vervolgens moet er gericht
lichamelijk onderzoek ver-

richt worden, waarbij ook
de stethoscoop wordt ge-
bruikt. Pas hierna kan men
zo nodig verder hulponder-
zoek van echo, mri of ct-
scan aanvragen.”

Uit Europees onderzoek
uit 2016 naar aortakleppen
blijkt dat de Nederlandse
huisarts amper de stethos-
coop nog gebruikt. Het in-

strument slingert meestal
wel ergens rond in de
spreekkamer. Bij slechts
één op de tien huisartsbe-
zoeken (11 procent) wordt
wel dit luisterapparaatje ge-
bruikt. In Frankrijk gebeurt
dit bij zeven van de tien be-
zoeken (69 procent). Begin
september worden weer

nieuwe cijfers be-
kendgemaakt op het Natio-
naal Hartklep Symposium.

Gebruik al je zintuigen als
arts, zegt cardioloog Van
den Brink: „De ogen, oren,
tast en reuk. Wie een echo
aansluit op een iPhone is
wel heel hip, maar kan nau-
welijks tussen de ribben en
longen doorkijken. Zeker
niet als de patiënt wat forser
is. Dus ik benadruk het nog
maar een keer: gooi het luis-
teren niet overboord! Als je
midden op de weg loopt en
alleen naar voren en opzij
kijkt, hoor je niet die vracht-
wagen van achter komen en
word je wel overreden.” 

Eigenlijk kan iedereen
goed leren luisteren naar
het hart, meent Van den
Brink. „De game is een po-
ging om op een eigentijdse
manier artsen goed naar het
hart te leren luisteren.” De

serious
hartklepga-
me wordt

gedragen door de me-
dische wereld; de zoge-
noemde kluster abc1artsen
(alle huisartsen en ouderen-
geneeskundigen) heeft het
spel als waardevolle nascho-
ling geaccrediteerd. „Seri-
ous learning door games
wordt steeds belangrijker,
dat vind ik een goede zaak.
Vroeger moesten wij in een
stille zaal luisteren op echte
patiënten en nu gebeurt dat
op een virtuele patiënt. Het
is geen rocket science, je
moet vooral veel herhalen
en oefenen. Je kunt ernstige
klepgebreken zoals een aor-
taklepstenose gewoon ho-
ren met een stethoscoop.
Maar als een echo van een
aortaklepstenose niet goed
wordt uitgevoerd of geïnter-
preteerd en de patiënt niet
tijdig wordt geopereerd,
gaat hij dood.”

Er zijn
meerdere
soorten
hartklepge-
breken die
je kunt horen met een ste-
thoscoop; een lek, een ver-
nauwing van aorta of mirta-
lisklep of extra harttonen.
De cardioloog: „Je kunt het
uitstekend leren onder-
scheiden. Maar het moet
wel veel geoefend worden.
Ik geef het toe; we hebben te
weinig fysische diagnostiek
onderwezen bij de artsen in
opleiding, we zijn te enthou-
siast geweest over nieuwe
technieken. In mijn carrière
heb ik duizenden echo’s ge-
maakt bij hartpatiënten.
Daarom zie ik zo goed de be-
perkingen en de onmisbaar-
heid van de stethoscoop.
Sommige patiënten zijn
nogal verbaasd omdat die
andere cardioloog dat nooit
heeft gedaan. Dat is voor mij
onbestaanbaar.” 

Bij nog maar
één op de
tien bezoeken
aan de huis-
arts wordt de
stethoscoop
gebruikt. 
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’Arts moet leunen
op zijn zintuigen’

STETHOSCOOP HARTKLEPGAME VOOR ARTSEN HERSTELT ONDERSCHAT MEDISCH INSTRUMENT IN ERE

door Arianne Mantel

De stethoscoop moet in ere hersteld
worden. Belangrijke ziekten, vooral van
de hartkleppen, worden niet op tijd gedi-
agnosticeerd doordat men het appa-
raatje niet meer gebruikt. Een speciaal
voor artsen ontwikkelde serious game
die als waardevolle nascholing is erkend
door de beroepsgroep van eerstelijns-
artsen frist de basisvaardigheden op.
„Goed leren luisteren kan levens red-
den”, zegt cardioloog en mede-ontwikke-
laar dr. Renée van den Brink.

Getraind oor kan levens redden
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gevonden; ik kreeg wel een
pilletje voor het verwijden
van de bloedvaten.”

Gelukkig had Ans een zus
die vond dat ze een second
opinion moest aanvragen.
„Vooral ook omdat ik klach-
ten bleef houden. Ik kon
niet meer sporten of wande-
len. Het oppassen op de
kleinkinderen werd ook
steeds moeizamer.”

Ans bezocht in januari
van dit jaar cardioloog Jan-
neke Wittekoek voor de se-
cond opinion. Ook Witte-
koek, verbonden aan de
HeartLife Klinieken, is
medeontwikkelaar van de
hartklepgame. Ans: „Een
van de eerste dingen die ze
deed, was luisteren met de
stethoscoop. Dat had mijn
eigen cardioloog niet ge-
daan, die liet een echo ma-
ken. Janneke hoorde ter-
stond dat de hartklep die ik
had gekregen in 2016 niet
goed werkte. Het hart
pompte nog maar voor 30%.
Ik kwam voor een consult,
maar lag die avond aan de
hartbewaking. Uiteindelijk
moest ik weer een nieuwe
hartklep en na de revalida-
tie kan ik zeggen dat ik nu
eindelijk weer lekker kan
fietsen en wandelen en op-
passen. Het luisteren met
de stethoscoop heeft me ge-
red. Maar was het eerder ge-
daan, dan had misschien dit
laatste moeilijke jaar voor-
komen kunnen worden.”

Ans Spronk dankt leven aan stethoscoop

Ans Spronk kan einde-
lijk weer lekker fiet-
sen. Het gebruik van
een stethoscoop
bracht een probleem
met een nieuwe hart-
klep aan het licht,
waar een echo blind
voor was geweest. 
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’Hart pompte
nog maar
voor 30%’

’Wie een echo aansluit op een iPhone is wel heel hip, maar kan
nauwelijks tussen de ribben en longen doorkijken’

CARDIOLOOG RENÉE VAN DEN BRINK:

Bij de hartklepgame wordt de
arts die het spel gaat spelen, een
soort ’medical detective’. Er komt
een patiënt in de spreekkamer
van de arts. Er moet eerst goed
geluisterd worden naar de klach-
ten van de patiënt. Is er sprake
van pijn op de borst, duizeligheid
of kortademigheid? Straalt de
pijn verder uit? Is er vermoeid-
heid? 

Vervolgens komt lichamelijk
onderzoek; de pols voelen, bloed-
druk meten en wordt de stethos-
coop erbij gehaald. De arts moet
gaan luisteren met de stethos-

coop naar hart en longen. Dit
heet ausculteren. Is er alleen
hartgeruis zonder al te veel
klachten? Dan kan het hartgeruis
toch al een signaal zijn van een
hartklepafwijking die ernstig en
potentieel bedreigend kan zijn.

Normaal hoor je alleen de twee
’ploppen’ van de klepsluiting en
soms een zacht kort geruisje als
het bloed uit het hart wordt ge-
pompt, dat verdwijnt bij persen.
Bij klepvernauwing of lekkage
hoor je een specifiek hartgeruis.
Er zijn vier klepgebreken te on-
derscheiden; lekkagegeruisen,

vernauwingsgeruisen, een combi
van deze twee of extra tonen. 

De gamer moet proberen vast
te stellen óf en wat er mis is met
de patiënt. Er komen in de game
meerdere patiënten met meerde-
re klepgebreken en verschillende
medische verhalen en klachten.
Uiteindelijk moet er een diagnose
worden gesteld. De arts ziet of hij
geslaagd is en wat het tevreden-
heidspercentage is van de pa-
tiënt.

De (gratis) game is vanaf van-
daag te downloaden in de App
Store en de Google Playstore.

HARTKLEPGAME MAAKT VAN
ARTS MEDISCHE DETECTIVE
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Maar liefst één op de vijf industriële
bedrijven meldt dat de groei wordt
belemmerd door gebrek aan perso-

neel. Andere sectoren als technologie, ken-
nen dezelfde problemen. 

Natuurlijk zijn deze cijfers verontrus-
tend. Groei van het bedrijfsleven is noodza-
kelijk voor de welvaart, en als die groei
wegvalt door gebrek aan personeel, moeten
alle zeilen worden bijgezet om die gaten te
vullen. 

Gezien dat gebrek is het pijnlijk dat bij
ouderen (55-plus) de werkloosheid hoog
blijft. Weliswaar werken er steeds meer
ouderen door het afschaffen van de vut en
de hogere AOW-leeftijd, maar de oudere die
werkloos wordt, vindt zelden weer een
baan. 

Het idee om werkgevers te verplichten
altijd een oudere uit te nodigen bij een
sollicitatieronde (zaterdag gelanceerd in
deze krant), is daarom charmant; tegelijk
echter is het idee bij voorbaat kansloos.
Uiteindelijk zal een werkgever kiezen voor
de beste kandidaat. En blijkbaar zijn de
ouderen meestal níet de beste kandidaten. 

Daarom moet worden gewerkt aan betere
inzetbaarheid van ouderen, met name door
bijscholing. Ouderen laten solliciteren zon-
der dat hun inzetbaarheid wordt verbeterd,
is een verspilling van tijd, zowel voor de
werkgever als voor de oudere sollicitant die
zich dan terecht een ’excuustruus’ zal voe-
len. 

Zinloos solliciteren

INHOUD

hartfalen; ik voelde uitstra-
lingen naar mijn kaak en
arm, was erg benauwd en
moe. Ik ging ervoor naar
mijn eigen cardioloog. Er
werd een echo gemaakt en
de kransslagaders werden
onderzocht met een hartka-
theterisatie. Er werd niets


