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UW BOEK IS ZOWEL INTERESSANT VOOR VAKGENOTEN ALS 
VOOR HET BREDE PUBLIEK. WELK DOEL HAD U MET HET 
SCHRIJVEN VOOR OGEN? 
‘Ten eerste is er mijn persoonlijke familiegeschiedenis. 
Mijn grootvader stierf aan een hartaanval in het bijzijn 
van mijn toen dertienjarige vader, in het Indiase Kanpur. 
Die is daar nooit echt overheen gekomen. Ik, getuige 
van zijn levenslange verdriet, groeide op met de angst 
dat mijn vader hetzelfde zou overkomen. Als we mijn 
moeder het leven zuur maakten, dreigde ze soms: 
“Gedraag je, anders wordt het je vaders dood.” Ik zag 
het hart als beul van mensen in de bloei van hun leven. 
Ik hield er een levenslange fascinatie voor het hart aan 
over. Het is de reden dat ik mij in de cardiologie ben 
gaan specialiseren. 
Ten tweede: als je het hart ziet als een machine – en 
vanuit mijn eerdere studie natuurkunde weet ik het een 
en ander van machines – is het ongelooflijk waartoe het 
in staat is. Het tikt drie biljoen keer in een mensen-

leven. Het kan een vol zwembad binnen een week leeg-
pompen. Tegelijkertijd is het zo fragiel. Geen enkel 
ander orgaan kan zo snel tot de dood leiden. Iedereen 
die in een ziekenhuis werkt, zal het zeggen: “you don’t 
mess with the heart.” 
Pas tijdens het schrijven ontdekte ik dat de geschiedenis 
van de pioniers en de ontdekkingen in ons vakgebied 
ongelooflijk interessant is, met al die eigenzinnige 
 mensen die op zichzelf experimenteerden. Dat Andreas 
Gruentzig, pionier van de dotterbehandeling, zijn kathe-
ters fabriceerde om de hoek van het pand waar James 
Joyce zijn Ullyses schreef, was nieuw voor mij. Of dat 
hele verhaal rond de eerste hartkatherisatie door Werner 
Forssmann op zichzelf. Hoe hij de trap op en af rende 
om het te testen. Hoe hij gecensureerd en bestraft werd. 
De cardiologie kent een enorm kleurrijk verleden.’ 

AIOS CARDIOLOGIE STEFAN KOUDSTAAL IN GESPREK MET SANDEEP JAUHAR

‘ You don’t mess 
with the heart’
In zijn nieuwe boek Het hart. Een geschiedenis brengt de Amerikaanse 
cardioloog dr. Sandeep Jauhar een ode aan ‘het meest ontzagwekkende 
orgaan dat we hebben’. Het is ook een ode aan zijn vakgebied. Maar dat 
er technologisch zoveel mogelijkheden zijn, wil niet zeggen dat je die 
altijd moeten gebruiken. ‘We moeten onze patiënten de vraag stellen: 
“Hoe wil je sterven?”’, zegt Jauhar in gesprek met dr. Stefan Koudstaal, 
aios cardiologie in UMC Utrecht en redactielid van De Cardioloog.
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VAN SOMMIGE TECHNIEKEN KUNNEN WIJ ACHTERAF 
MAKKELIJK ZEGGEN: NATUURLIJK GING DAT FOUT. 
TEGELIJKERTIJD, SCHRIJFT U, VLAKT DE PROGRESSIE DIE 
WE NU MAKEN AF. DE GROOTSTE WINST ZIT HEM NU IN 
PREVENTIE, BETOOGT U. MAAR WIE GAAT DAARIN PIO
NIEREN? EN IS DAT ÜBERHAUPT WEL EEN CARDIOLOOG?
‘Goede vraag. Het hoeft niet eens een arts te zijn. Een 
gezond dieet. Niet roken, de hele dag door bewegen: dat 
zijn no-brainers. Maar we hebben ook iemand nodig die 
ons aanmoedigt om terug te keren naar hoe we als kind 
door het leven gingen. Voor mij is het zonneklaar dat er 
een onlosmakelijke connectie is tussen het emotionele 
hart, als de plek waarvan de oude filosofen dachten dat 
de ziel huisde, en het hart als biomechanische pomp. 
Met als ultieme manifestatie daarvan takotsubocardio-
myopathie, oftewel het gebroken-hart- syndroom. 
In het Westen verkeren velen van ons in staat van 
 continue paraatheid. Iemand moet ons leren hoe te ont-
spannen. Hoe tevredenheid toe te laten. Met bijvoor-
beeld meditatie. Door meer en beter contact te hebben 
met geliefden. Door een gemeenschapsgevoel te creë-
ren. De Fransen eten foie gras en hebben toch minder 
hartklachten dan Amerikanen. Is het de wijn? Of speelt 
mee dat de Fransen nog de tijd nemen voor hun maal-
tijd? Zelf eet ik ook vaak snel een sandwich achter het 
stuur, op weg van het ene naar het andere ziekenhuis. 
Dean Ornish, oprichter van het Preventive Medicine 
Institute in Californië, toont aan dat onze connecties 
met anderen en ons gemeenschapsgevoel niet alleen 
belangrijk zijn voor de kwaliteit van ons leven, maar 
ook voor de kwantiteit. Stressmanagement heeft meer 
effect op hart en vaatziekten dan een uur wandelen per 
dag of de juiste voeding.’

DIT IS OOK RELEVANT VOOR ONS ALS ZORGVERLENERS.  
IN NEDERLAND BLIJVEN DE BURNOUT CIJFERS ONDER 
SPECIALISTEN EN AIOS ALMAAR STIJGEN. WAT IS UW 
ERVARING IN DE VS MET ZIJN INDRUKWEKKEND ARBEIDS
ETHOS?
‘Klopt, het arbeidsethos in de geneeskunde in de VS is 
gigantisch. We zetten veel opzij voor werk. Dat is niet 
alleen slecht voor ons hart, maar ook voor onze relaties. 
In de VS maken vierhonderd artsen per jaar een eind 
aan hun leven. Een zeer triest getal.
Het overgrote deel van de opleiding besteden arts-assis-
tenten aan patiëntenzorg. Leren door te doen. Maar we 
geven arts-assistenten niet genoeg tijd om te lezen, 
om bij te blijven. Je ziet het aan de lunchconferenties, 
bedoeld voor assistenten. Maar je ziet daar vooral 
 specialisten, want arts-assistenten hebben zelf geen tijd. 
Mij lukt het ook net om een half uur per dag aan lezen 
van vakliteratuur te besteden.’

HOE IS HET U IN DAN GELUKT DIT BOEK TE SCHRIJVEN? 
(Lachend) ‘Omdat ik leun op mensen zoals jij, Stefan! 
Kijk, bij ons zijn assistenten en fellows echt drukker dan 
medisch specialisten. Maar zeker, zo’n boek vergt offers. 
Ik probeer een goede vader te zijn voor mijn kinderen, 
probeer genoeg tijd met mijn vrouw door te brengen. 
Maar ik ben ook veel in het ziekenhuis en heb heel veel 
uren geschreven.’ 

EN WAT ZOU U DAN AIOS CARDIOLOGIE ADVISEREN?  
NIET TÉ HARD WERKEN? 
‘Eh, nou, grappig genoeg… nee. Ik zou juist zeggen: 
werk heel hard! Tijdens je opleiding leer je het meest. 
Daarna ben je vooral bezig met consolideren. Ik kan 
niet zeggen dat ik na het afronden van mijn opleiding 
zoveel nieuws over hartritmestoornissen heb geleerd. 
Dus: dit is de tijd om hard te werken en veel te lezen. 
Niet ten koste van alles, uiteraard. Maar als je klaar 
bent met je opleiding moet je het gevoel hebben dat je 
comfortabel met hartpatiënten kunt omgaan. Dat leer je 
alleen door heel veel vlieguren te maken.’

UW FAMILIE IS AFKOMSTIG UIT INDIA. WAAR VALT HET 
MEEST TE WINNEN ALS WE KIJKEN NAAR CARDIO
VASCULAIRE PREVENTIE IN OPKOMENDE LANDEN? 
‘Cardiovasculaire ziekten nemen epidemische proporties 
aan in zuidelijk Azië. Patiënten zijn er jonger en de ziek-
ten kwaadaardiger. Hoe dat komt, weten we nog niet 
precies. In India wordt weliswaar vegetarisch gegeten, 
maar de groenten die ze eten zijn vaak te lang gekookt. 
Indiërs eten ook veel witte rijst: hoogst ongezond. Daar-
bij leiden ze te vaak een sedentair bestaan en ademen ze 
sterk vervuilde lucht in.’

Dr. Stefan Koudstaal is aios 
cardiologie in het UMCU en 
redactielid van De Cardioloog.

Dr. Sandeep Jauhar is hoofd 
van het Heart Failure Program 
van het Long Island Jewish 
Medical Center in New York. 

‘Er is een onlosmakelijke 
connectie tussen het 
emotionele hart en het hart 
als biomechanische pomp’
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MIGRANTEN DIE DE BANDEN MET HUN VADERLAND 
HEBBEN VERBROKEN LIJDEN VAKER AAN HARTKLACHTEN. 
 ‘Japanners die emigreren naar Hawaii ontwikkelen 
sneller hart- en vaatziekten dan hun leeftijdgenoten die 
achterblijven. Als ze nog verder weg verhuizen, naar 
Californië, vergroot dat hun kans op de ziekte nog meer. 
Bij Japanners die hun moedertaal blijven spreken, die 
Japanse collega’s hebben en meer connecties met Japan 
zag je dat effect niet. Dat zit hem niet alleen in sushi. 
Het psychosociale element speelt ook een rol.’

DE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING STAAT NIET STIL. 
HARTPOMPEN WORDEN AL MAAR KLEINER, COMPLICATIES 
KOMEN MINDER VAAK VOOR. ZAL DE TECHNOLOGIE DE 
BIOLOGIE UITEINDELIJK GAAN OVERTREFFEN? 
‘De engineers zitten niet stil, maar dat doet de natuur ook 
niet. Achttien jaar na de REMATCH-trial, die aantoonde 
dat een LVAD (Left Ventricular Assist Device) beter 
werkte dan medicatie, is een leven zonder complicaties 
voor patiënten die er één bezitten nog steeds toekomst-
muziek. Ik zou LVADS geen shining succes willen noemen. 
Zelfs degenen die het goed doen, brengen veel tijd door 
in een ziekenhuis. Soms moeten we onszelf afvragen of 
we de patiënt een plezier doen met dergelijke apparaten. 
Te vaak hoor ik van patiënten: ik krijg een LVAD zodat ik 
me beter ga voelen. Dat is helaas niet zo. We moeten daar 
eerlijker over zijn. Hoezeer de techniek ook vooruit gaat: 
in de meeste gevallen is optimale medicatie nog altijd de 
beste oplossing. Dat, en keep your own heart.’ Ò
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U BENT EEN SUCCESVOL CARDIOLOOG GEWORDEN. IS UW 
ANGST VOOR HARTKLACHTEN DAARMEE VERMINDERD?
‘Absoluut. Toen ik vijf jaar geleden ontdekte dat ik zelf 
coronairsclerose heb, werd mijn grootste angst werkelijk-
heid. Het verschil is dat ik er nu van overtuigd ben dat 
mijn vak, met dank aan de pioniers, mijn problemen zal 
gaan oplossen. Laten we niet vergeten dat cardio logie een 
ongelooflijk succesverhaal is. Ik ben ook minder bang 
geworden voor een plotselinge dood. In mijn ogen was 
dat iets dat je te allen tijde moest zien te voorkomen. 
Niet reanimeren wordt bij jullie proactief besproken: in 
Amerika zijn we nog niet zo ver. Mijn moeder leed aan 
Parkinson. We vroegen ons altijd af waaraan ze zou over-
lijden. Die ziekte zou hoe dan ook tot een afschuwelijke 
dood leiden. Dat ze uiteindelijk in haar slaap overleed 
aan plotse hartdood, zien wij als een genadige dood. 
Ik maak me er zorgen om dat we de plotselinge dood 
steeds meer uitsluiten als optie.’ 

HELEMAAL MEE EENS. IEMANDS BIOLOGISCHE 
LEEFTIJD MOET MEEGEWOGEN WORDEN. 
‘Iemand van 85 zal met een interne defibrillator niet 
langer dan een jaar leven, want het verschil treedt 
pas op ná dat jaar. Dat heeft dus eigenlijk geen zin. 
We moeten vaker de vraag stellen: hoe wilt u ster-
ven? Een langzaam sterfproces is bijna altijd pijn-
lijker. Dat we bepaalde technologie hebben, wil niet 
zeggen dat we die altijd moeten gebruiken. Daarvoor 
bestaan geen richtlijnen. En daarom is het zo belang-
rijk dat we patiënten goed informeren: misschien wel 
de belangrijkste reden om dit boek te schrijven. 
Weet je, iedereen krijgt vroeg of laat met hartklach-
ten te maken, of het nu om jezelf of een dierbare 
gaat. Met eerdere boeken (zoals De desillusie van 
een Amerikaanse dokter, red.) heb ik weinig vrien-
den gemaakt. Dit boek is niet controversieel. Ik heb 
een ode willen brengen aan het hart en aan ons vak. 
Het een prettig gevoel iets gemaakt te hebben dat 
alom gewaardeerd wordt.’ Ñ
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