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scan was inderdaad te zien
dat er een beroerte was ge-
weest. „Maar ik paste niet
echt in het beeld dat ze had-
den van mensen die risico
lopen op een beroerte. Mijn
cholesterol is goed, ik heb
geen obesitas, de bloeddruk
is goed. Dat maakte me on-

zeker; ik was
bijna dood
geweest. Wat
was de oor-
zaak?”

Na een
aantal onder-
zoeken bleek
Evrim een
aangeboren

gaatje in het hart te hebben.
„In het ziekenhuis vertel-
den ze mij dat het beter zou
zijn om het gaatje te dich-
ten, zodat er minder kans is
op een nieuwe beroerte.
Nou, dat liet ik me geen twee
keer vertellen.”

De zogeheten PFO-slui-
ting (Patent Foramen Ovale)

zorgt ervoor dat een gaatje
tussen de twee hartboe-
zems dicht gaat. Dat gaatje
is minder bijzonder dan het
lijkt. „Normaal sluit het zich
vanzelf bij de geboorte,
maar bij een derde van de
mensen gebeurt dat niet.
Dit hoeft geen probleem op
te leveren, maar bij jonge
mensen onder de zestig jaar
die een beroerte krijgen is
dit gaatje soms de oorzaak.
Als we geen andere oorzaak
voor de beroerte vinden,
dan kunnen we het PFO bij
deze patiënten dichten. En
dan is de kans dat ze nog een
keer een beroerte krijgen,
heel klein”, vertelt interven-
tiecardioloog Pieter-Jan
Palmers van het Catharina
Ziekenhuis.

Jong
Juist als de patiënt jong en

fit is, is het belangrijk om
deze oorzaak aan te pakken,
stelt Palmers. „Normaal ge-
sproken is de kans op een
nieuwe beroerte bij deze pa-
tiëntengroep ongeveer een
procent per jaar. Mensen
onder de zestig jaar hebben
nog tientallen jaren voor

zich. Zij voelen zich na de
eerste beroerte vaak extra
onzeker omdat niet duide-
lijk is waardoor het komt.
Bij ouderen zijn er vaak fac-
toren als diabetes die bijdra-
gen aan de kans op een be-
roerte en is de oorzaak beter
te duiden. Wij voeren in het
Catharina Hart- en Vaatcen-
trum deze operatie sinds
een jaar als enige zieken-
huis in de regio uit. We ho-
pen dat cardiologen, neuro-
logen, huisartsen en ver-
pleegkundig specialisten
vaker doorverwijzen.”

Voor Evrim is de operatie
prima verlopen. „Die werd
op 27 november 2019 uitge-
voerd en in de kerstvakantie
– slechts een paar weken la-
ter – was ik alweer met mijn
dochter aan het skiën. Ik wil
mensen met mijn verhaal
bewust laten worden dat de-
ze behandeling er is, want
daarover heerst nog veel on-
bekendheid.”

Paraplu tegen
beroerte

Schermpje dicht aangeboren gaatje in het hart

Evrim Onur Ari is
een heel sportieve
man. Hij loopt ma-
rathons, skiet en
zwemt. „Op de dag

dat ik de beroerte kreeg, had
ik in de ochtend nog twaalf
kilometer hardgelopen en
ging ik op de fiets naar het
werk. Ik
werkte toen
bij VDL-
ETG. Plotse-
ling gebeur-
de er iets
raars, met
mijn linker-
oog kon ik
bijna niets
zien. Vervolgens raakte de
hele linkerkant verlamd. Ik
had niet echt pijn. Een colle-
ga van mij zag meteen dat
het een beroerte was en bel-
de de ambulance.”

In het Catharina Zieken-
huis werd een ct-scan ge-
maakt en kreeg Evrim
bloedverdunners. Op de

’Na een
paar
weken
was ik
alweer
aan het
skiën’

Een ’parapluutje’ dat na een beroerte in
het hart wordt aangebracht, kan de kans
op een nieuwe beroerte enorm verkleinen.
Het dicht een aangeboren gaatje in het
hart. Vooral jonge en gezonde mensen die
een beroerte krijgen, blijken erbij gebaat.
De nu 39-jarige Evrim Onur Ari kreeg vorig
jaar een beroerte. Na onderzoek bleek ook
hij een gaatje in zijn hart te hebben.

door Arianne Mantel

’Ik was bijna
dood, wat
was de
oorzaak?’

Interventiecardioloog 
Pieter-Jan Palmers

Het minuscule stukje vernuft dat het
parapluutje is, ontleent zijn naam aan
de vorm. Hiermee worden de gaatjes
in het hart, of beter gezegd in de hart-
wand, via katheterisatie gedicht. Het
hartparapluutje is midden jaren negen-
tig in de Nederlandse kinderhartge-
neeskunde geïntroduceerd. Inmiddels
wordt het parapluutje vaak als behan-
delmethode gekozen bij sluiten van een
PFO bij jonge patiënten met een be-
roerte, waarbij geen andere duidelijke
oorzaak wordt gevonden.

Stukje vernuft

Helaas is obesitas wereldwijd een
steeds sterker wordend probleem, met
alle gevolgen van dien. In Nederland
heeft 36 procent van de mensen ouder
dan twintig jaar overgewicht (BMI
meer dan 25) en veertien procent heeft
obesitas (BMI meer dan dertig). Dit
betekent dat de helft van de inwoners
in ons land te zwaar is (CBS 2018). De
kans op hoge bloeddruk en diabetes
neemt door het overgewicht flink toe
en daarmee ook de kans op hart- en
vaatziekten. Daarnaast is obesitas ook
nog eens geassocieerd met meer uitval
op het werk. Voor bedrijven is het
daarom minder aantrekkelijk om ie-
mand aan te nemen met obesitas. Zo-
wel qua gezondheid als op sociaal ter-
rein heeft het dus een enorm negatieve
impact. Recent onderzoek geeft ook
nog eens aan dat vooral centrale obesi-
tas (rond de buikorganen) een sterke
risicofactor is voor dementie.

De vraag of een maagverkleining in
jouw geval een goed idee is, kan ik niet
op individueel niveau beantwoorden.
Aan elke ingreep zit namelijk altijd een
zeker risico verbonden. Wel is het zo
dat uitgebreid onderzoek (o.a. Buch-
wald JAMA 2004) heeft laten zien dat
een maagverkleining in meer dan ze-
ventig procent van de patiënten resul-
teerde in compleet verdwijnen van
diabetes en te hoge cholesterolwaar-

den. Ook bleek dat meer dan zestig
procent van geopereerde mensen met
hoge bloeddruk nadien zonder medica-
tie een normale bloeddruk had. Dit
biedt voor jou denk ik een heel mooi
perspectief. 

Belangrijk is wel om voor en na de
operatie heel goede begeleiding te heb-
ben. Een gezonde leefstijl is ook voor
patiënten na een maagverkleining
namelijk een must om er optimaal
voordeel te halen. Nederland heeft
gelukkig centra van internationale
klasse om zowel de begeleiding, als de
operatie met hoge kwaliteit te kunnen
uitvoeren. Al met al lijkt een maagver-
kleining in jouw geval een goede moge-
lijkheid. Succes met de beslissing!

Maagoperatie 
tegen obesitas?

In Spreekuur beantwoorden specialisten,
onder wie een huisarts, tandarts, oncoloog
en seksuoloog/uroloog elke week een
medische vraag van een lezer. Hebt u een
vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl 

Ik ben een vrouw van 42, maar heb
helaas ook een BMI van 42… Mijn
familie is sterk belast met hartziek-
ten, en ik heb nu zelf een hoge
bloeddruk en beginnende diabetes.
Ik heb echt alles gedaan om af te
vallen, maar niets helpt. Mijn huis-
arts zegt dat een maagoperatie
misschien een goede optie is, maar
daar kijk ik enorm tegenop. Mijn
vraag is of dat ook gaat helpen te-
gen de hoge bloeddruk en diabetes?

Helft van inwoners
Nederland te zwaar

’De kans op hoge bloeddruk en diabetes
neemt door het overgewicht flink toe.’
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De sportieve
Evrim Onur

Ari kreeg
vorig jaar op

zijn werk een
beroerte. Een
parapluutje in

zijn hart
beschermt

hem daar
nu tegen.
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