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In 2004 is het Thoraxcentrum Twente van start gegaan. Sedertdien is de regio Twente en de brede 
omgeving daarvan, voorzien van de topklinische voorzieningen hartchirurgie en 
interventiecardiologie. De onderzoeks- en behandelmogelijkheden voor hartpatiënten zijn hiermee 
aanmerkelijk vergroot. Hartpatiënten kunnen nu dicht bij huis op zorg van het allerhoogste niveau 
rekenen. 
 
Nauw verbonden aan het Thorax Centrum Twente is de Stichting Hartcentrum Twente, opgericht in 
december 2003. 
 
Het doel van deze ideële stichting  is het stimuleren van kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg, 
in de breedste zin des woords, door middel van het financieel ondersteunen van wetenschappelijke 
activiteiten en uitbreiding van opleidingen op het gebied van hart- en vaatziekten in de regio Twente 
en omgeving. Tevens is het ontwikkelen en in stand houden van leerstoelen op specifieke onderdelen 
van de hart-vaatzorg aan de Universiteit Twente (de functie van buitengewoon hoogleraar) tot doel 
gesteld.  Het kunnen doen van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de UT is een 
absolute voorwaarde voor het kunnen aantrekken van ambitieuze topspecialisten. 
 
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door  financiële ondersteuning te verlenen aan 
wetenschappelijk onderzoek, opleidingen, congressen, voordrachten en symposia.  
 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen van particulieren, maar vooral door 
bijdragen van het regionale bedrijfsleven. 
 
De beheerskosten van de stichting worden zo laag mogelijk worden gehouden(nagenoeg nihil). Het 
bestuur ontvangt geen vergoedingen voor  zijn werkzaamheden. De stichting heeft een ANBI status. 
 
Wat is er gerealiseerd? 

 Het Thoraxcentrum Twente behoort nu bij de beste centra van Nederland, m.n. op het gebied 
van de interventies (dotterbehandelingen) en de electrofysiologie (invasieve) behandeling van 
hartritmestoornissen). Dit bleek o.a. uit de recente publicaties van “Meetbaar Beter”, een 
landelijk opgezet project waar alle resultaten van hartchirurgische en cardiologische 
interventiecentra met elkaar worden vergeleken. 

  



 

 Een hoog scorend centrum bij patiënten: dit blijkt uit de zgn. CQ index; een 
patiënttevredenheids-meting: al jarenlang staan de afdelingen cardiologie en thoraxchirurgie 
hierin  binnen het MST bovenaan; met afstand de hoogste tevredenheidscore over de 
behandeling in de breedste zin des woords. 

 

 Dankzij de Stichting zijn er 2 leerstoelen gerealiseerd bij de Universiteit Twente, zowel op het 
gebied van de Cardiologie als op het gebied van de Cardio-thoracale chirurgie. 

 

 Ondersteuning van vele promovendi bij hun wetenschappelijk onderzoek en bijdragen in de 
kosten van het drukken van de proefschriften. 

 

 Ondersteuning van fellow-ships binnen beide afdelingen. 
 
 
Toename verwijzende centra in de afgelopen 10 jaar 

  

 

 

  

 

 

 

De toekomst 
Topklinische zorg betekent ook internationale samenwerking en uitwisseling van kennis en kunde. 
Wetenschappelijke projecten en fellowships zijn kernzaken. Parallel aan deze ontwikkelingen zullen 
medisch-specialistische opleidingen in de regio uitgebreid worden. De stuwende kracht van het 
Thorax Centrum Twente is een kwaliteitsimpuls voor de regionale hartpatiëntenzorg. De groeiende 
samenwerking en het technologisch klimaat in Twente en de wijde omgeving zijn bij uitstek de pijlers 
van deze belangrijke ontwikkelingen. Een nog intensievere samenwerking met de UT  (studie richting 
Technische Geneeskunde) zal leiden tot nog meer  innovatieve ontwikkelingen. 
 
Kwaliteit van zorg, dicht bij de mensen, en hart voor de goede zaak zijn leidende motieven. Het 
model van intensieve samenwerking in de regio ten dienste van optimale zorg voor hartpatiënten is 
uniek in Nederland. Dit thema leent zich uitstekend voor Twentepromotie. 
 
Het Thoraxcentrum Twente heeft grote ambities naar de toekomst. Om deze ambities te kunnen 
realiseren  is de Stichting Hartcentrum Twente onmisbaar. Met name de ondersteuning van de beide 
leerstoelen als ook het verder uitbouwen van de samenwerking binnen de Twentse centra zijn de 
speerpunten.   
 
   



De Stichting Hartcentrum Twente wil haar sponsoren van de afgelopen  jaren danken, maar hen 
bovendien oproepen de Stichting te blijven steunen en daarnaast ook nieuwe sponsoren  
enthousiasmeren om de Stichting Hartcentrum Twente te steunen in hun streven het Thorax 
Centrum Twente naar een nog hoger niveau te tillen. 
 
Uw steun 
Met uw financiële steun levert u een belangrijke bijdrage aan de topklinische zorg in Twente en 
omgeving. Zonder financiële steun van het regionale bedrijfsleven is realisatie van deze doelstelling  
absoluut niet mogelijk.  
U kunt kiezen uit de volgende ondersteuningspakketten:  

 1.000,= euro per jaar gedurende drie jaar 

 3.000,= euro per jaar gedurende drie jaar 

 5.000,= euro per jaar gedurende drie jaar 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting: 
Voorzitter:     Henk Kesler 
Penningmeester:  Laszlo Bakker 
Secretaris:    Hans Vaneker 
Bestuurslid medische zaken:  Lodewijk Wagenaar (cardioloog) 
    Ab Hensens  (cardio-thoracaal chirurg) 
 
Secretariaat:  
Thorax Centrum Twente, MST 
Stichting Hartcentrum Twente 
T.a.v. Esther Polman, chef de bureau Thoraxchirurgie 
Postbus 50.000 
7500 KA  ENSCHEDE 
telefoon: 06 - 31 75 14 51 
e-mail: e.polman@mst.nl  
 
Bankrekeningnummer NL28RABO0317247557 t.n.v. Stichting Hartcentrum Twente, Enschede 
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