
Pak van m’n hart
Uitkomsten van SKION LATER studie hart

Lieke Feijen

SKION LATER onderzoeker
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• Hartfalen = het hart pompt minder goed

• Hartinfarct= bloedvaten van het hart zijn 

afgesloten

• Pericarditis= ontsteking van het hartzakje

• Klepafwijking= 1 van de 4 kleppen in het hart sluit 

niet goed meer of gaat niet meer goed open

• Ritmestoornissen

Met symptomen/ medicatie/ operatie/ ingreep

Hartschade
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• Chemotherapie:

o Anthracyclines 

o Mitoxantrone

• Bestraling waar het hart in het veld lag

• Algemene bevolking heeft ook kans op een 

hartaandoening (familiare, leefstijl etc.)

Oorzaak
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• Hoe vaak komen hartaandoeningen voor bij 

survivors in Nederland?

• Zijn er factoren (patiënt of behandel 

gerelateerd) die de kans verhogen op 

hartaandoeningen?

Doelen van de studie
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• Omvang van het probleem

• Voor de zorg van survivors

o Wie loopt er meer risico ���� vaker zien op de 

poli en preventieve maatregelen

• Voor nieuwe behandelingen

o Andere minder schadelijke behandeling

o Preventieve maatregelen

Waarom willen dit weten?
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Informatie over het hart verzamelen:

• LATER vragenlijst

• Huisartsen

• Medische status

Methode
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• Let op! risico factoren:

o Overgewicht

o Hoog cholesterol

o Diabetes 

o Hoge bloeddruk

• LATER polikliniek ���� vroeg ontdekken!

• Let op! Klachten bijv.:

o Pijn op de borst

o Kortademigheid

o Hartkloppingen

Wat kan je zelf doen?
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Bedankt voor het luisteren 

& 

natuurlijk voor het meedoen aan 

wetenschappelijk onderzoek

Vragen?



1 oktober 2016           5e LATER voor LATER symposium         Pak van mijn hart

SKION LATER studie: 2016-2019

Meer onderzoek naar late effecten

Bijv. Longen, nieren, botten etc.

SKION LATER studie


