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Inleiding 

Meneer de Rector Magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders, 
)ohann Sebastian Bach leefde één generatie na lsaac Newton, de 
grondlegger van de klassieke mechanica en de mathematisering van 

de fysica. Beiden leefden in een tijd van sterke maatschappelijke 
verandering als gevolg van het toenemende rationele denken. Dit vond 
zijn weerklank- of misschien wel zijn oorsprong - in de wetenschap 
en de kunst. Zo wist Newton op basis van de ideeën van Galilei orde 
aan te brengen in het universum en wel met zijn drie beweginswetten 
en gravitatietheorie beschreven in de Principia Mathematica. In de 
muziek bracht )ohann Sebastian Bach op basis van bijna mathematische 
modellen de ordening van geluid in de tijd- later definieerde !gor 

figuur ' Stravinsky muziek zo- tot leven. 

Bach en Newton Johann Sebastiaan 

veranderden muziek Bach (links) 

en wetenschap in een 1685-1750 

tijd van toenemend 

rationeel denken. lsaac Newton (rechts) 

16lj2-l727 

Kort geleden berichtte mijn collega Ter Haar Romeny vanaf deze plek 
hoe de verschillende resoluties waarmee ons netvlies visuele beelden 
meet, de hersenen in staat stellen om er hoge-orde-differentiaties van te 
maken. Men hoeft geen muziekanalist te zijn om de aanwezigheid van 
dergelijke resoluties in de composities van Bach te herkennen. Als het 
functioneren van het gezond menselijk lichaam te vergelijken is met een 
muziekcompositie, dan doen haar ordening en schoonheid vermoeden 
dat Bach de componist is. 

Bèta-wetenschappers en musici konden in de tijd van Bach en Newton 
vrij experimenteren, afgezien van de beperkingen opgelegd door de kerk. 
Ze maakten dankbaar gebruik van het exponentieel groeiend arsenaal 
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aan instrumenten . Zonder de oorsprong van de zwaartekracht te 
begrijpen kon Newton aan de hand van observaties en experimenten het 

gedrag van de zwaartekracht generaliseren op basis van mathematische 
modellen. 

In de medische wetenschappen waren de mogelij kheden om vrij 
te experimenteren en de toepass ing van meetinstrumentatie veel 
beperkter, deels vanwege religieuze of ethische overwegingen en deels 
vanwege de complexiteit van de bestudeerde biologische systemen. 
In de geschiedenis van de medische wetenschappen bestaan dan ook 
geen evenbeelden van genieën zoals Newton en Bach. Een mogeli jk 
gevolg is dat de geneeskunde nog steeds meer op consensus dan op 
wetenschappelijke theorie gebaseerd is. 

Moderne medische beeldvorming, zoals MRI, en kennis opgedaan in 
de biologie door onder andere de opkomst van de tissue engineering 
stellen de hedendaagse medische wetenschap wel in staat om observaties 
en vrije experimenten uit te voeren. Op termijn zal dit een verdere 
verwetenschappelijking van de geneeskunde teweegbrengen. In 
analogie met de ontwikkeling in de mechanica in de tijd van Newton 
mogen we ook hier veronderstellen dat mathematische modellen ons 
in toenemende mate in staat stellen om voorspell ingen te doen over het 
gedrag van het menselijk lichaam als reactie op al dan niet artificiële 
veranderingen. Met name op het raakvlak tussen de mechanica en de 
medische wetenschappen - de biomechanica - springt deze analogie 
in het oog, al zal de ontwikkeling gezien de mondialisering van de 
wetenschap minder abrupt en aanwi jsbaar plaatsvinden dan destijds. 

In deze rede zal ik proberen aan te geven hoe de zojuist beschreven 
verwachte ontwikkelingen een steeds grotere rol kunnen spelen in 
cardiovasculair onderzoek in het algemeen en in cardiovasculai re 
geneeskunde in het bijzonder en een basis kunnen vormen voor 
onderwijs en onderzoek binnen de leerstoel Cardiovasculaire 

Biomechanica. 
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figuu r 2 

Ga lile i en Ha rvey 

stonden beiden 

aan de basis van 

de cardiovasculaire 

bi omechani ca. 

Cardiovasculaire biomechanica 

Mechanica en de wetenschappelijke methode 
Galileo Galilei, zoon van een armlastig musicus en wiskundige, leefde 

van 1564 tot r642. Door zijn vader - overigens een voorvechter van de 
basso continuo in de muziek - werd hij naar de universiteit van Pisa 
gestuurd om medicijnen te studeren; dit met het oog op zijn financiële 

toekomst. Hi j kon echter niet accepteren dat zijn professoren vaak geen 
bewijzen hadden voor hun beweringen. Daarom zocht hij zijn heil in de 

wiskunde waar de hoogleraren gedwongen waren om bij elke bewering 
netjes een bewijs te leveren. Later werd hij beroemd theoretisch 
wiskundige en experimenteel fysicus en stond hi j aan de basis van 

nieuwe fYsische meetmethoden zoals thermometrie en microscopie. Hij 
wordt vaak gezien als de uitvinder van wat we nu de wetenschappelijke 
methode noemen: het kritisch verzamelen van feiten, het reproduceren 
van fenomenen door middel van experimenten , het onderscheiden 
van oorzaak en gevolg (deductie) en het uiteindelijk, op basis hiervan, 
mathematisch formuleren van generaliserende fYsische wetmatigheden 
zodat wetenschappelijke conclusies getrokken kunnen worden (inductie) 
zonder kans op misinterpretaties van de waarnemingen. 

Galileo Galilei (links) 

15 64·1642 

Will iam Harvey 

(rechts) 15 78·165 7 

Diezelfde Galilei kan ook worden gezien als de vader van de klassieke 
mechanica, hij introduceerde het woord mechanica als aanduiding voor 
alles wat te maken had met kracht, beweging en sterkte van materialen. 
Onder anderen door Newton is de mechanica vervolgens in een krachtig 
mathematisch raamwerk gegoten. Galilei's notities over botstructuren 
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als functie van de krachten die ze moeten doorleiden geven aan dat hij 
ook actiefwas op het gebied van de biomechanica. Hij was bovendien 
leermeester van William Harvey (rs78-r6s7), een belangrijk beoefenaar 
van de biomechanica, waarover later meer. 

Biomechanica 
Y.C. Fung, een van de grondleggers van de moderne biomechanica , 
definieerde biomechanica als mechanica toegepast op biologie. Zo 
geformuleerd is het de onderzoeksdiscipline die de mechanische 
eigenschappen van organismen bestudeert en helpt om hun normale en 
afwijkende functie te begrijpen, aanpassingen van het systeem als gevolg 
van veranderende omstandigheden te voorspellen en methoden van 
kunstmatige interventie helpt te bedenken. 

Als we uitgaan van de sessies georganiseerd tijdens de laatste World 
Conference of Biomechanics, dan kunnen we een groot aantal 
disciplines binnen de biomechanica onderscheiden. Hierin hebben bot· 
biomechan ica, weefsel-biomechanica en cardiovasculaire biomechanica, 
de disciplines die binnen de faculteit BMT de divisie Biomechanics and 
Tissue Engineering vormen , een prominente rol. Naast ontwikkeling 
en toepassing van experimentele technieken om nieuwe inzichten te 
vergaren zien we vooral aandacht voor biomechanische modelvorming 
en computersimulaties. Bovendien zien we nu een tendens waarin 
biologische en biochemische aspecten enerzijds en moderne 
beeldvormende technieken anderzijds een steeds belangrijkere plaats 
in de biomechanische modelvorming krijgen. Het bestaan van en 
samenwerkingverbanden met de twee overige divisies binnen BMT, 
Molecular Bioengineering en Biomedical Imaging, Signals and 
Informaties is dan ook van groot belang voor toekomstig biomechanisch 
onderzoek. Onderwijs binnen de faculte it BMT, verzorgd door diezelfde 
divisies , levert onderzoekers die deze samenwerking daadwerkeli jk 
succesvol kunnen maken. 

Cardiovasculaire biomechanica 
Cardiovasculaire biomechanica is het deelgebied van de biomechanica 
dat zich richt op het cardiovasculaire systeem: het hart en de bloedvaten. 
Het omvat enerzi jds de bestudering van de werking van het hart en de 
hartkleppen, de stroming van bloed in het hart en in de bloedvaten en 
de uitwisseling van voedingsstoffen en zuurstof tegen afvalstoffen en 
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figuur 3 

De anatomie van 

het cardiovasculaire 

systeem afgebeeld in 

de tijd van Da Vi nci 

en vo lgens een MRI

beeld van nu . 

koolzuurgas in de weefsels van de organen. Anderzijds houdt de 
cardiovasculaire biomechanica zich bezig met de mechanische factoren 

die van belang zijn bij ingrepen zoals die plaatsvinden in de cardio
vasculaire chirurgie en interventiecardiologie. Het is een gebied waar 
vastestofmechanica en vloeistofmechanica samenkomen en waarvan 

zowel de vaste stof (vaatwand , hartklep en hartspier) als de vloeistof 
(bloed) complex en dynamisch zijn qua structuur en eigenschappen. 

Het cardiovasculaire systeem 

Anatomie 
Het heeft lang geduurd, voordat de anatomie van het cardiovasculaire 
systeem enigszins gedetailleerd bekend was. De anatomie van het 

hart en de belangrijkste (slag-)aders zijn voor het eerst goed in beeld 
gebracht door Leonardo da Vinci (1452-1519). Het is bij na onbegrijpelijk 
dat iemand als Da Vinci, die zo gedetailleerd op de hoogte was van de 
anatomie van het cardiovasculaire systeem inclusief de kransslagaders 

en die bovendien de werking van de hartkleppen kende, niet op het 

idee kwam dat bloed rondgepompt werd in een gesloten systeem. Er 
wordt beweerd dat dit kwam doordat Da Vinci een verkeerd beeld had 
van de functie van het septum, de scheidingswand tussen de linker en 
rechter hartkamer. Voor hem was deze poreus en genereerde het hart 
uiteindelijk slechts een soort eb- en vloedbeweging in de bloedstroom. 

Da Vinci heeft zijn kennis moeten vergaren via anatomische studies 
op kadavermateriaaL Met huidige MRI imaging technieken zijn 
zeer gedetailleerde beelden te verkrijgen van levend materiaal. Deze 
nieuwe manier om het lichaam te observeren terwijl het normaal 
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figuur 4 

Schematische 

weergave van het 

cardiovasculaire 

systeem volgens het 

circu latiemodel van 

Harvey. 

functioneert zal ongetwijfeld nieuwe inzichten verschaffen waaruit 

veel vragen over de werking van het cardiovasculaire systeem vrijwel 
direct kunnen worden beantwoord en waardoor nieuwe bijdragen aan 
wetenschappelijke modelvorming kunnen worden geleverd. 

Fysiologie 
Perceptie van de bloedsomloop bestaat pas sinds het werk van William 

Harvey (1578-1657) · Hij studeerde in Padua in de tijd dat Galilei 
daar docent was. De wijze waarop hij aantoonde, dat bloed moest 
rondstromen mag worden gezien als een klassiek voorbeeld van de 
toepassing van de wetenschappeli jke methode van Galilei. Harvey 
toonde eerst aan dat bloed door de aanwezigheid van de aortaklep 
maar in een richting de overgang van het linker ventrikel van het hart 
en de aorta kon passeren . Verder bepaalde hij de volumecapaciteit van 
het hart en ontdekte dat bij elke hartslag ongeveer 8o mi bloed werd 
uitgedreven. Een simpele berekening laat zien dat het hart per minuut 
zo'n 5liter bloed verpompt Dat is in een uur 300 liter. De eenvoudige 
vraag waar al dat bloed blijft heeft Harvey ervan overtuigd, dat het bloed 
wordt rondgepompt en er dus sprake is van een bloedcirculatie waarbij 
zuurstof-arm bloed van de grote lichaamsader door het rechterdeel van 

het hart naar de longen wordt gepompt en het zuurstofrijk bloed uit de 
longen door het linker deel van het hart naar de aorta wordt gepompt. 

In de bloedvaten stroomt het bloed onder een relatiefhoge druk in de 
slagaders via de weefsels in de organen naar een lagere druk in de aders 
en uiteindelijk terug naar de grote lichaamsader. Het hart werkt dus als 
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figuur 5 

een pomp die, tijdens de contractiefase, bloed onder lage druk in de 
aders (atria!) pompt naar een hoge druk (ventricular) in de slagaders. Dit 

gebeurt niet door bloed omhoog te pompen zoals dat in een ouderwetse 
watertoren werd gedaan , maar door het in een elastisch vat te pompen. 
Daardoor wordt de geleverde energie gedeeltelijk omgezet in elastische 
energie binnen de vaatwand. Vervolgens, in de rustfase van het hart, zal 

de in de vaatwand opgeslagen elastische energie door relaxatie van de 
vaatwand weer worden omgezet in kinetische energie en het bloed door 
de kleine vaten persen. De sterk fluctuerende druk in het linker ventrikel 
wordt derhalve omgezet in een minder sterk fluctuerende druk die 
geleidelijk afloopt in de rustfase van het hart (aortic) . 

me ao ac mo 
6oo ~;;;;;;;;;;;rr---:--1 

2or----------, 
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Links en midden, De bijbehorende volumestroom door de aortaklep en de mi tralisklep 
druk· en flowcurven is nog sterk pulserend. De geleverde arbeid per hartslag kan worden 
in het hart. Rechts ' afgelezen uit het oppervlak in de grafiek gegeven in het druk-volume 
de daaruit af te ofwel pV-diagram. Per slag bedraagt deze ongeveer I joule. De extra 
leiden druk-volume- energie die nodig is om het bloed te versnellen tot 0. 5 m js bedraagt 
curve die de door het slechts een fractie hiervan, o.smv2 = o.oij. Bij een hartcyclus van r sec. , 
hart verrichte arbeid in rust, bedraagt het totale vermogen van het hart dus ongeveer I Watt. 
visualiseert. Bij een gemiddeld rendement van IS% betekent dit dat I reep Mars 

(rooo kjoule) voldoende is voor zo'n rso.ooo hartslagen, bijna 2 dagen 
pompen, ofwel ongeveer 12 m l verpompt bloed! Deze onvoorstelbare 
prestatie van het cardiovasculaire systeem kan ti jdeli jk nog eens worden 
vervijfvoudigd ti jdens inspanning. Inzicht in de wijze waarop het 
lichaam tot deze prestatie in staat is , kan grotendeels geput worden uit 
biomechanisch onderzoek van het cardiovasculaire systeem. 
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figuur 6 

Stadia van 

at herosclerotische 

vaataandoening 

zichtbaar 

gemaakt over een 

dv1arsdoorsnede van 

een vat. 

Pathologie 
In de westerse wereld zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 
één, met ruim 40% van alle sterfgevallen. Naast aangeboren afwijkingen 
van het hart, de hartkleppen en de grote arteriën vormt atherosclerose, 
in de volksmond onterecht aderverkalking genoemd, de voornaamste 
pathologie van het cardiovasculaire systeem. Roken, verhoogde 
bloeddruk, verhoogde cholesterol-concentraties zijn veel genoemde 
maar lang niet alle factoren die van belang zijn bij het ontstaan van 

atherosclerose. Van al die factoren zijn bovendien de onderliggende 
mechanismen nog niet of slechts gedeeltelijk bekend. 

Atherosclerose uit zich in een geleidelijke vernauwing van de slagaders 

als gevolg van ophoping van vetten en gladde spiercellen in de 
vaatwand ofwel het ontstaan en de groei van atherosclerotische plaques. 
Hierdoor kan het vat gedeeltelijk of geheel worden afgesloten. Ook kan 
stroomafwaarts een kleiner vat worden afgesloten door een of meer 
losgeraakte gedeelten van de vernauwing (embolie) . 

Gehele of partiële afsluiting van arteriën kan leiden tot onvoldoende 
doorbloeding van verderop gelegen weefsels (ischemie). Dit komt 
vooral voor in de hartspier (hart- ofwel myocard infarct) , in de hersenen 
(beroerte, CVA, TJA) en in de perifere vaten in de benen (etalagebenen 
ofwel claudicatio). Atherosclerose vindt men vooral op specifieke locaties 
in het vaatstelsel: bij bochten en vertakkingen. Dit doet vermoeden dat 

hemodynamische en vaatwandmechanische factoren van groot belang 
zijn. Hier zien we dus een belangrijke relatie tussen biomechanica en 
biochemie. Het lijkt erop, dat hierbij een sleutelrol wordt vervuld door de 
endotheellaag die de binnenwand van gezonde arteriën bekleedt. 
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links: localisatie van 

atherosclerotische 

plaques in 

ha lsslagadervenak

king (Zarins. 1972). 

Rechts: spanningen 

en rekken bij bloed· 

wand-interactie. 

figuur 7 

figuur 8 

links: een 

angiogram maakt 

deze vernauwing 

goed zichtbaar. 

Rechts: Sommige 

vernauwingen zijn 

niet goed zichtbaar. 

Onderzoek van celkweken en natuurli jke vaten heeft uitgewezen dat de 
oriëntatie en functie van endotheelcellen afhangt van de schuifspanning 
die wordt uitgeoefend door het stromend bloed en de wanddeformatie 
als gevolg van de drukgolf tijdens de hartcyclus. Het belang van deze 
mechanische bloed-wandinteractie bi j het ontstaan en de progressie 

van atherosclerose maakt dat cardiovasculaire biomechanica niet 
alleen van betekenis is voor het beschrijven van de fysiologie van het 

cardiovasculaire systeem maar ook voor de medische wetenschappen. 

Diagnostiek 
Methoden voor de diagnostiek van atherosclerose hangen af van de 
locatie en de aard van de aandoeningen. Voor vernauwingen in de 
kransslagaders en de arteriën in de hersenen zijn we vooral aangewezen 
op angiografie. Daarbij worden Röntgen-contrastfoto's uit een of 
meerdere richtingen gemaakt. Deze methode is vrij eenvoudig uit 
te voeren maar geeft zoals aangegeven in figuur 8 niet altijd een 
betrouwbaar beeld. 
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Een beter beeld van de ernst van vaatvernauwingen kan worden 
verkregen met intra-vasculaire druk en Aow-metingen via catheterisatie
technieken . Voor de perifere beenvaten en decarotiden (halsslagaders) 
kan in veel gevallen gebruik worden gemaakt van niet-invasieve pulsed
Dopplertechnieken waarmee snelheidsverdeling, wandbeweging en 
functie van de tijd kan worden gevisualiseerd en gekwantificeerd. Voor 
de dieper gelegen grote vaten, zoals de aorta, is men aangewezen op 
MRI - en CT-technieken waarmee momenteel een nauwkeurig beeld van 
de geometrie kan worden verkregen. De jongste ontwikkelingen binnen 
deze technieken maken nu ook de bepaling mogelijk van de lokale 
stroomsnelheid van het bloed en zelfs van de materiaaleigenschappen 
van de vaatwand. Stroming in het hart en beweging van de hartwand ten 
slotte worden meestal gevisualiseerd met echo-Dopplersystemen; deze 
geven samen met het ECG (elektrocardiogram) een schat aan informatie 
over het functioneren van het hart. 

Vrijwel alle hierboven genoemde diagnostische technieken zijn 
kwalitatiefvan aard en geven visuele informatie over voornamelijk 
geometrische grootheden. Zelden worden mechanische grootheden 
zoals snelheden, drukken, spanningen op kwantitatieve wi jze uit de data 
afgeleid. Toepassing van biomechanische modellen waarin mechanische 
krachten en transportfenomenen worden gekoppeld aan gemeten 
geometrische veranderingen en lokale stroomsnelheden kan een schat 
aan nieuwe fysiologisch en diagnostisch relevante informatie opleveren. 
Dit zal de diagnostiek van atherosclerotische aandoeningen in de 
toekomst waarschijnlijk niet vereenvoudigen maar zeker wel verbeteren. 

Therapie 
De therapie bij atherosclerotische vaataandoeningen is, behalve op 
toediening van medicatie, vaak gebaseerd op gehele of gedeeltelijke 
vervanging of reconstructie van de aangedane arteriën. In de kleinere 
vaten zoals de kransslagaders, de perifere vaten en tegenwoordig zelfs 
ook decarotiden is ballon angioplastie (dotteren) een veel gebruikte 
techniek om vernauwingen op te heffen. Hierbij wordt een ballon via 
een katheter in de lies of arm naar de vernauwing geleid en opgeblazen. 
Vaak wordt een stent gebruikt om het geopende vat open te houden. 
Ondanks recent gemelde successen met medicijn-gecoale stents treden 
nog vaak nieuwe vernauwingen (re-stenosis) op en is deze therapie nog 
niet in alle gevallen succesvol. Kennis van de biochemische maar ook 
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figuur 9 

mechanische interactie tussen stenten vaatwand is nodig om meer grip 
te krijgen op deze problematiek. Wederom wi js ik op het belang van de 
relatie tussen biochemische en biomechanische studies. 

----------- - ------ --------------

Het openen van 

een vat met een 

ballon angiop!astie 

procedure. 

figuur 10 

Links: vaatprothese 

voor aortabifurcatie. 

Rechts: 

hartklepprothese . 

De grotere vaten zoals de aorta en de grote perifere vaten kunnen 
worden vervangen of via een bypass worden overbrugd met behulp 
van patiënt-eigen venen of synthetische vaten. Met betrekking tot 
de biologische comptabiliteit is het gebruik van patiënteigen venen 
te prefereren . Deze zijn echter niet altijd beschikbaar; dan moeten 
synthetische vaatprothesen worden toegepast. Deze moeten naast 
biocompatibel bij voorkeur ook mechanisch compatibel zijn. Onderzoek 
naar geschikte materialen voor synthetische vaatprothesen is gaande. 
Naast geschikte materiaalkeuze is hierbij het maken van een goede 
hechting aan de oorspronkelijke vaten (anastomose) zeer kritisch en niet 
triviaal. Hemodynamische factoren lijken hierbi j van groot belang te 
zijn. 

Een derde gebied waarin biomechanische aspecten cruciaal zijn is de 
ontwikkeling en applicatie van hartklepprothesen. Bij de ontwikkeling 
van duurzame mechanische, synthetische ofbioprothesen moet 
rekening worden gehouden met de voortdurende cyclische belasting 
die de klep ondervindt en het fysiologisch open- en sluitgedrag. Kennis 
hieromtrent en met name over het gedrag op lange termijn moet 
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voor een groot deel worden verkregen via in-vitro experimenten en 
mathematische modellering. 

Tot slot mag worden verwacht dat biomechanische modelvorming 
ook goed toepasbaar is in de therapiekeuze bij hartfalen. Hierbij 
moet worden gedacht aan modellen die de adaptatie van de hartspier 
beschrijven en uitspraken mogelijk maken over het effect van 
klepvervangingen of toepassing van cardiac assist devices (hartpompen) 
en pacing bij hartritmestoornissen (pacemakers). Voorwaarde is dat de 
beschikbare modellen aangestuurd kunnen worden met parameters 
die zijn af te leiden uit de diagnostiek van hartfalen en waarin 
adaptatiemechanismen zijn verwerkt. 

De anatomie en parameters die een rol spelen bij de modelvorming 
en kwantificering van het gedrag van het cardiovasculaire systeem 
kunnen per individu sterk variëren. Daarom kan worden gesteld dat 
mathematische modelvorming niet alleen zou moeten worden ingezet 
bij de begripsvorming van de fysiologie van het cardiovasculaire 
systeem en het formuleren van algemene uitspraken over pathologische 
verschijnselen maar ook bij een patiëntspecifieke analyse van het 
ziektebeeld en therapieplanning. In het vervolg van deze rede 
zal ik aangeven wat de stand van zake is met betrekking tot deze 
mathematische modelvorming en hoe deze kan bijdragen aan de 
beantwoording van klinische vraagstellingen. 
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Mathematische modellen 

figuur 11 

Schematisch 

overzicht van het 

cardiovasculai re 

systeem met de 

verschillende 

deelsystemen. 

Het geïntegreerd model 

Gekoppeld systeem 
Een volledig model van het cardiovasculaire systeem zou in staat 

moeten zijn een beschrijving te geven van de contractie van het 
hart (muscle contraction) als functie van fluctuerende druk in en 
volumes van de hartkamers, afhankelijk van de doorbloeding van het 
hartspierweefsel verzorgd door de kransslagaders (coronary circulation). 
Een complicerende factor is het open- en sluitgedrag van de hartkleppen 
(valve dynamics) als gevolg van drukgradiënten over de kleppen en 
traagheidskrachten gerelateerd aan de stroming in de hartkamers 
(ventricular flow). Bovendien wordt het contractiemechanisme bepaald 

door de elektrische activiteit van het hart (cardiac impulse transmission) 
en de karakteristieken van de pulmonaire en systemische bloedsomloop. 
Tot slot wordt dit complex van systemen nog sterk beïnvloed door relatief 
snelle, centrale en lokale regulatie- en adaptatiemechanismen van 
hartspier en vaatwand. 
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figuur 12 

Bewegings· 

vergeli jkingen voor 

vloeistof en vaste 

stof uitgedrukt 

in snelheden en 

spanningen. 

Samengevat zien we dat modelvorming van het cardiovasculaire 

systeem zeer complex is. Momenteel bestaat er dan ook geen model dat 
al de genoemde aspecten in onderl inge samenhang kan beschrijven. 
We zullen ons daarom moeten concentreren op een weloverwogen 
ontkoppeling van functionele deelgebieden . Met betrekking tot de 
mechanische functie kunnen we hierbij uitgaan van algemeen geldende, 
beschrijvende vergelijkingen voor vloeistof-vaste stof interactie. 

Beschrijvende vergelijkingen: vloeistof-vaste stof interactie 
De lokale stroomsnelheden van het bloed (vloeistof) en bewegingen van 
de hart- en vaatwand of klepvlies (vas te stof) worden beschreven door 
de basiswetten uit de mechanica , uitgedrukt in behoudswetten voor 
massa en impuls . Voor de vloeistofstroming vereenvoudigen deze wetten 
tot bewegingsvergeli jkingen met spanning en snelheid als functie van 
plaats en tijd als variabelen . De vaste stof-beweging en -deformatie wordt 
beschreven door de bewegingswetten van Newton met spanning en 
verplaats ing als functie van plaats en tijd als variabelen . Toepassing van 

de derde wet van Newton (actie = reactie) op de interface tussen vloeistof 
en vaste stof koppelt het stelsel van vergelijkingen voor de vloeistof met 
die voor de vaste stof. 

vloe istof (snelheid) vaste stof (verp laatsing) 

dv 
di - \ u (D I f \ u t B I ~ f 

tr!D ) !I d et( F ) ~ I 

D = ; \ v - i \ v) 1 F = I + ('V{I "LL ) 1 U - F F' 

De zojuist gegeven bewegingsvergeli jkingen worden gecompleteerd tot 
een oplosbaar stelsel met behulp van constitutieve wetten die het gedrag 
van de vloeistof (bloed) en vaste stof (hartspier, vaatwand ofklepvlies) 
uitgedrukt in deformatie en deformatiesnelheid beschri jven als functie 
van de erop uitgeoefende krachten uitgedrukt in de spanning. Een 
belangrijke complicatie - en uitdaging voor toekomstig 
onderzoek - bi j de formuler ing van constitutieve wetten wordt gevormd 
door mogeli jke regulatie- en adaptatiemechanismen. Deze kunnen 
vaak in de constitutieve wetten worden ondergebracht, maar vereisen 
kennis over biologische en biochemische processen die in het biologisch 
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figuur 13 
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Rechts: representatie 
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materiaal plaatsvinden. Hiertoe moeten zowel resultaten verkregen uit 
biologisch en tissue engineering onderzoek als functioneel klinische 

data verkregen met beeldvormende technieken en sensortechnologie 
worden geëxploiteerd. 

Constitutieve vergelijkingen 

Bloed 
Bloed is geen homogene vloeistof maar een suspensie van bloedcellen, 
bloedplaa~es , eiwitten en andere stoffen in plasma. Vooral de rode 
bloedcellen die normaal gesproken zo'n 40% van het bloedvolume 
in beslag nemen zijn sterk bepalend voor het constitutief gedrag. 
Bij lage afschuifsnelheden vormen zich netwerkachtige structuren 

door attractiekrachten tussen de rode bloedcellen. Bij hogere 
afschuifsnelheden, zoals die in normale vaten voorkomen, worden 

deze structuren verbroken waarna, bij verdere verhoging van de 
afschuifsnelheid, de rode bloedcellen zich oriënteren en deformeren, 
afhankelijk van de grootte en richting van de afschuifsnelheid. De 
viscositeit van bloed is derhalve afhankelijk van de afschuifsnelheid 

en kan tussen roo mPa.s bedragen bij lage afschuifsnelheden tot 3 à 4 
mPa.s bi j hoge afschuifsnelheden. 

Carreau-Yasuda 

lf i j , I (.\ ' ("' . 
I Ij,. 

'''i 

::::::'-~- ... . 
. ~------~ 

Voor de beschrijving van dit viscositeitsgedrag voldoet het in figuur 13 
geplaatste Carreau-Yasuda shear thinning model uitstekend. 

Vaatwand en hartklep 
De vaatwand maar ook de hartkleppen vertonen een sterk niet
lineair verband tussen spanning en rek, doordat deze materialen zijn 
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figuur 14 
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figuur 15 

Links: functies die 't 

actief gedrag van hart

spiervezels beschrij-
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opgebouwd uit een anisotroop deel bestaande uit collageen vezels 
ingebed in een isotrope matrix van voornamelijk elastine. Bij lage rekken 
zijn de vezels nog niet opgerekt en wordt het gedrag vooral bepaald door 
het gedrag van het elastine met een relatieflage elasticiteitsmodulus. Bij 
hogere rekken worden de vezels aangespannen en zullen deze bepalend 
worden voor het mechanisch gedrag. 
Metingen, uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van synthetische 
vezelversterkte vaatprothesen, geven aan dat het mechanisch gedrag van 
de natuurlijke vaatwand goed is te beschrijven met een lineair elastisch 
model voor de matrix en een exponentieel model voor de vezel. 

vezelversterkt materiaal 

1 
Hartspier 
De hartspier kan op dezelfde wijze worden gemodelleerd als de 
vaatwand maar nu met een actief vezelmateriaaL Hiertoe wordt de 
vezelspanning opgebouwd uit drie componenten waarbij het actieve 
element gebaseerd is op het spiercontractiemodel van Hili. De actieve 
vezelspanning is dan een functie van de tijd, de rek en de reksnelheid. 

contracti!e se.rial 

~
· ·_ - ~ -- ·· : : J,: : 

: J, : : 
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' ' ' ' 
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7~ - Tpo·,t~ .\-I - 1 
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Model ontkoppeling 
Zoals eerder aangegeven bestaat het cardiovasculaire systeem uit een 
complex van onderling samenhangende en elkaar beïnvloedende 
deelsystemen. Volledige ontkoppeling kan daardoor in het algemeen 
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figuur 16 
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figuur 17 

Lumped parameter 

model van een 

elastische buis. 

niet plaatsvinden, doordat dan de rand- en beginvoorwaarden bij het 

ontkoppelde deel onbekend zi jn. 

Een m inder volledige en betere manier van ontkoppelen is mogelijk door 
de rand- en beginvoorwaarden voor een segment van het cardiovasculair 
systeem te definiëren met een model van een lagere complexiteit 
(dimensie) maar van een groter, omvattend, segment. In de praktij k 
komt di t neer op koppel ing van lumped parameter-( cD-) modellen aan 

rD-modellen voor golfVoortplanting en vervolgens aan 3D vloeistof vaste 
stof interactie-modellen. 

Lumped parameter-model 
Lumped parameter-modellen van het cardiovasculaire systeem 
integreren de geschetste bewegingsvergelijkingen zoals in alle 
spatiële dimensies, uitgaande van geometrische en constitutieve 
vereenvoudigingen. De vier parameters, drie snelheidscomponenten 
plus de druk, reduceren dan tot twee parameters: de volumestroom 
(flow) en de druk. 

//'1M 

, " ~-'" -'•, - r·"'' 
~1L__''' 

- == ~ ~---~-~---
11 

11 11, 

Het gedrag van een stroming in een elastische buis wordt dan 
vereenvoudigd tot opgetelde (lumped) bij dragen van een pure weerstand 
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figuur 18 

Druk en flow zoals 

verkregen met het 

lumped parameter 

model. 

(viskeus gedrag), een inertantie (massa traagheid) en een compliantie 
(distensibiliteit van de vaatwand). 
Ook het hart kan geometrisch worden vereenvoudigd en in het 
lumped parameter-model worden opgenomen. Hiertoe wordt, zoals 
geïntroduceerd door Theo Arts, het linker ventrikel gemodelleerd als een 
bol bestaande uit een lange vezel die een isotrope verkorting en relaxatie 

ondergaat. De lokale parameters, vezelspanning en vezel rek, kunnen 
dan vanwege de geometrische eenvoud vertaald worden naar globale 
parameters, ventrikel volume en ventrikel druk. Het zo verkregen 
model, gekoppeld aan een lumped model van de systemische circulatie 
zoals weergegeven in figuur r8, geeft in al zijn eenvoud al een redelijke 
representatie van de fYsiologische werkelijkheid. 

-"""' .... 
,------1 :::;;;" 

r r r r 

> - --,.--,N,--__J 
~v-lnol) 

1D golfvoortplantingsmodel 
Met name voor de koppeling aan de 3D vloeistof vaste stof interactie
modellen is het golfkarakter zeer belangrijk. De zojuist genoemde 
lumped parameter-modellen zijn niet erg geschikt om golfverschijnselen 
in het cardiovasculaire systeem te beschrijven. Bovendien is voor veel 
klinische problemen een goed rD model voor de golfvoortplanting 
van de druk en de flow vaak al voldoende om relevante uitspraken en 
voorspellingen te doen. Bij modellen voor golfvoortplanting wordt 
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figuur 19 
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figuur 20 

Links: schema voor 
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interactie (FSI). 
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uitgegaan van de bewegingsvergelijkingen die in de dwarsdoorsneden 
van het vaatstelsel zijn geïntegreerd. We houden dan vergelijkingen over 
met slechts een spatiële dimensie (rD), de axiale richting van de vaten. 
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In figuur 19 zijn de druk- en flowpulsein de aorta weergegeven zoals 
bepaald met een rD golfvoortplantingsmodel. Het typische verloop, dat 
kan worden gemeten in dierexperimenten, is duidelijk terug te vinden. 

Vloeistof vaste stof interactie-model 
Als een volledige beschrijving van de lokale drukken en snelheden en 
de lokale wandbeweging vereist zijn, dan kan voor een niet al te groot 
segment de oplossing van het volledige stelsel bewegingsvergelijkingen 
nauwkeurig worden benaderd met een numerieke methode, zoals 
de eindige elementenmethode. De oplossing van het oD lumped 
parametermodel of, beter nog, van het rD golfvoortplantingsmodel 
dienen dan te worden gebruikt als begin- en randvoorwaarden, zoals 
aangegeven in onderstaand schema. 
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Dergelijke gedetailleerde berekeningen stellen ons bijvoorbeeld in staat 
om bij een pulserende stroming in een gebogen deformerend vat de 
schuif- en wandspanningen te bepalen als functie van de tijd in de 
hartcyclus (zie figuur zo). Dit kan belangrijke informatie geven over de 
voorkeurslocatie voor het ontstaan van atherosclerotische plaques en van 
belang zijn bij adaptatie van de vaatwand na interventie. 
Meer geavanceerde methoden zijn nodig als we bewegende kleppen in 
de vloeistofstroom willen modelleren. Nieuwe technieken gebaseerd 
op fictitious domain-methoden zijn recentelijk geïntroduceerd in het 
onderzoek van Jurgen de Hart ten behoeve van tissue engineering van 
hartkleppen. Deze worden momenteel verder ontwikkeld om meer 
algemene klepdynamica-configuraties te analyseren. 

Experimentele validatie 
Bij de ontwikkeling van mathematische modellen voor het 
cardiovasculaire systeem is het van belang een uitspraak te kunnen 
doen over de voorspellende waarde van het model. Dit heeft niet alleen 
te maken met de nauwkeurigheid waarmee de resultaten van de op 
het model gebaseerde berekeningen kunnen worden gerepresenteerd 
maar vooral ook met de fysische realiteit die het model zou moeten 
beschri jven. Een mogelijke oorzaak van misinterpretatie van de fysische 
realiteit is de onbekendheid met het constitutief gedrag. Een belangrijk 
onderdeel van modelontwikkeling is dan ook het simultaan uitvoeren 
van in-vitro laboratoriumexperimenten in mechanisch en constitutief 
goed gedefinieerde systemen om het model te valideren . 
Door de snelle ontwikkelingen in de medische beeldvorming kan in 
de toekomst steeds vaker ook een validatie plaatsvinden op grond van 
experimenteel klin ische metingen. 
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Klinische vraagstelling 

Relatie met de kliniek 
In het voorgaande hebben we gezien, dat we met biomechanische 
modellen de mechanica van biologische systemen kunnen analyseren . 
Dit kan bijdragen aan een beter begrip van de fysiologische processen 
die aan het functioneren van deze systemen ten grondslag liggen. 
Het kan bovendien van dienst zijn bij de beantwoording van vragen 
uit de kliniek. In een goede interactie van clinici uit de cardiologie, 
cardiochirurgie, interventiecardiologie, radiologie en vaatchirurgie 
zal een relevante vraagstelling worden geformuleerd en vertaald 
worden naar eenduidig beschrijvende modellen. Analysemethoden 
en werkwijzen ter verkrijging van diagnostische data, nodig om 
de modellen van patiëntspecifieke invoerdata te voorzien , moeten 
vervolgens worden vertaald naar klinisch uitvoerbare procedures 
om uiteindelijk modelgestuurde diagnostiek en therapieselectie te 
bewerkstelligen. 
We bekijken een aantallopende onderzoeksprojecten met een dergelijke 
strategie en een duidelijke klinische vraagstelling: 

Cardiologie 
De toepasbaarheid van mathematische modellen in de diagnostiek en 
therapiekeuze binnen de cardiologie hangt af van de voorspellende 
waarde van de modellen en de eenvoud waarmee ze kunnen worden 
ingezet. Dit betekent ook, dat de input-parameters van het model bepaald 
moeten kunnen worden met gestandaardiseerde of eventueel specifieke 
diagnostische technieken. De eenvoud van het eerder beschreven 
lumped parameter-model van de circulatie maakt klinische toepassing 
bij diagnostiek van en therapiekeuze bij hartfalen goed mogelijk. Twee 
van de drie gevallen van chronisch hartfalen worden echter veroorzaakt 
door ischemische hartaandoeningen. Hierbij zal een gedeelte van de 
hartspier niet of niet voldoende meedoen aan de contractie van de 
hartkamer. 

Klinisch gezien is het voor de therapiekeuze van belang een indruk te 
krijgen van grootte en locatie van de infarctgebieden en hun invloed 
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op het functioneren van het hart als geheel. Dit kan niet zonder meer 
worden geanalyseerd met een lumped parametermodel , omdat lokale 
inhomogeniteiten in het model moeten worden meegenomen. Ook als 
ritmestoornissen een rol spelen en toepass ing van pacemakers wordt 

overwogen, schiet het lumped parametermodel tekort. 

Meer geavanceerde modellen va n hartspiermechanica zijn daarbi j 
goed bruikbaar. De mogelijkheden van meer geavanceerde modellen 
voor hartspiercontractie en elektrische activatie zullen nu kort worden 
besproken aan de hand van onderzoek dat plaatsvindt onder leiding van 
Peter Bovendeerd en Theo Arts. 

Geavanceerd hartspiercontractie-model 
Als geometrie van en vezeloriëntatie in de hartspier bekend zijn, kan 
een volledig driedimensionaal model van de hartspier worden gemaakt 
waarin lokaal een ischemisch gebied kan worden aangebracht. 
Bi j toepassing van pacemakers loopt er een activatiegolf over het hart 
afhankeli jk van de locaties waar pacing plaatsvindt. Berekening van 
de activatiespanning als functie van plaats en ti jd is numeriek gezien 
complex vanwege de hoge elektrische spanningsgradiënten die optreden. 
Bepaling van de activa tieti jd is eenvoudiger en maakt uitbreiding 
van het model met activatie mogeli jk. Analyse van de invloed van 
pacemakers op het contractiepatroon van het hart va lt hierdoor binnen 
de mogelijkheden van het model. Resultaten verkregen op basis van het 
model zijn echter nog n iet volledig begrepen; ze vormen momenteel een 
bron voor nieuwe klinische studies. 

Diagnose, prognose en therapieselectie 
Bovenstaande geeft aan, dat de stand van zaken met betrekking tot de 
modelvorming van de hartspiercontractie dusdanig is dat toepass ing 
ervan in diagnostiek, prognose en therapieselectie bij hartfalen binnen 
handbereik liggen. Een intensief contact met cardiologie-afdelingen in 
de kl iniek is hiervoor onontbeerlijk. Met de start van het promotieproject 
van Ingrid Groenenberg is een belangrijke stap in deze richting 
gemaakt. Met betrekking tot therapiekeuze bi j pacing mag worden 
verwacht dat het door Medtronic gesubsidieerde project van Roy 
Kerckhoffs zij n vruchten afwerpt. Voor een patiëntspecifieke toepassing 
van het mechanisch en elektrofYsiologisch model in een klinische 
omgevi ng dient echter nog een koppeling met geometrische data uit 
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medische beeldvormingstechnieken tot stand te worden gebracht. 

Cardiochirurgie 
Een niet verwaarloosbaar deel (7%) van de problematiek rond hartfalen 

heeft te maken met slecht functionerende hartkleppen als gevolg van 
klepstenose of dilatatie van de hartwand. Vaak berust de diagnostiek 
van klepinsufficiëntie op, via echo-Doppier aangetoonde, afwijkingen 
in ventriculaire stromingspa tronen . Kwantificatie hiervan en vertaling 
naar een behandelingsprotocol staan nog in de kinderschoenen. Ze 
maken bovendien slechts beperkt gebruik van de mogel ij kheden 
die modelvorming biedt. Ook met betrekking tot cardiochirurgische 

ingrepen geven geavanceerde en numerieke technieken in een aantal 
gevallen relevante informatie over de impact. In het onderzoeksproject 
van Marco Stijnen zien we hiervan een voorbeeld. 

Stroming in het hart 
De stroming in het linker hartventrikel wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een jet-stroming vanuit de mi tralisklep die zich 
tijdens de vulfase van de hartcyclus voortplant in de richting van de 
apex. Hierbij ontstaat een grote driedimensionale wervel waarbij het 
binnengestroomde bloed langs de hartwand terugstroomt richting 

kleppen basis. Dit typische snelheidspatroon wordt sterk bepaald door 
de geometrie en oriëntatie van de mitralisklep. Als dit snelheidspatroon 
van belang is voor de pompwerking van het hart , dient daar bij 
klepvervanging rekening mee te worden gehouden . 

Klep-klepinteractie 
Om de invloed te onderzoeken van het verstoorde snelheidsveld als ge
volg van klepvervanging op het functioneren van het hart in z'n geheel 
is het onder andere van betekenis om de interactie tussen de mitralis- en 
de aortaklep te bestuderen. 

Interventiecardiologie 
Een eminent onderdeel van de werkzaamheden binnen de interventie
cardiologie is de diagnostiek en behandeling van atherosclerotische 
aandoeningen van de kransslagaders. De kransslagaders vertakken uit 
de wortel van de aortaboog en lopen over de buitenkant van het hart om 
stroomafwaarts in de hartspier te penetreren. Zij zij n verantwoordeli jk 
voor de bloedvoorziening van het hart en zijn dus van essentieel 
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belang voor de hartfunctie. Kransslagadervernauwingen worden vaak 
opgespoord door de kransslagaders met angiografische technieken te 
visualiseren. De interventiecardioloog heeft bovendien kwantitatieve 
meettechnieken door in de nabijheid van de vernauwingen drukken 
en snelheden te meten met druk- en Doppier-draden geleid door, via 
de lies tot aan de kransslag-aders, opgevoerde katheters . Uitvoering 
van deze meettechnieken en interpretatie van de signalen zijn nog niet 
volmaakt. Momenteel zijn ze onderwerp van onderzoek in een aantal 
toonaangevende ziekenhuizen, gesteund door bedrijven gespecialiseerd 
in het ontwikkelen en vervaardigen van de benodigde sensortechnologie. 
Het door STW gesubsidieerde onderzoeksproject (onder leiding van Nico 
Pij ls, in een samenwerking tussen de TU je en het Catharina Ziekenhuis 
in Eindhoven en samen met het bedrijf RA D!), waarin Maartje Geven 
en Wilbert Aarnoudse nieuwe technologie en onderzoeksmethoden 
ontwikkelen , is een volgend voorbeeld van klinisch georiënteerd 
biomechanisch onderzoek. Hierin worden in-vitro experimentele 
modellen en mathematische modellen ingezet om een gecombineerde 
druk-flowsensor voor kranss lagader-katheterisatie met bij behorend 
kl inisch meetprotocol te ontvvikkelen. 

Lumped parametermodel van de coronaire circulatie 
Een belangrijk onderdeel van het project is het ontvverp en de 
vervaardiging van een experimentele opstelling waarin de meest 
karakteristieke fenomenen van de coronaircirculatie kunnen worden 
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nagebootst. Er is uitgegaan van een mathematisch model waarin de 
ontwerpparameters voor de opstelling eenvoudig kunnen worden 
gevarieerd. Het lumped parametermodel is zodan ig opgebouwd 
dat kl inische handelingen, zoals de toediening van vaatverwi jdende 
medicijnen, via eenvoudige parameterwijzigingen kunnen worden 
gesimuleerd . Een grafische representatie van het model is samen met 
verkregen meetresultaten weergegeven in figuur 21. 

Nieuwe sensortechnologie voor simultane druk- en Aow-metingen 

gebaseerd op de temperatuurgevoeligheid van de reeds bestaande 
druksensor kunnen in de in-vitro opstelling worden geëvalueerd . Het 
bijbehorende mathematisch model faciliteert in een later stadium 
modelgebaseerde diagnostiek en interventieplanning. 

Vaatchirurgie 
Als laatste voorbeeld van klinisch gericht onderzoek binnen de 

cardiovasculaire biomechanica noem ik kort nog het in de opbouwfase 
verkerende pro ject rond abdominale aorta aneurysma's. In dit project 
(waarin nauw wordt samengewerkt met de tissue engineering groep van 
Frank Baaijens en de afdeling Chirurgie van het azM , vertegenwoordigd 
door Michael jacobs en Geert-Willem Schurink) wordt gezocht naar een 
verbeterde behandeling bij toepassing van stentgraft-technologie. Hierbij 
wordt de kans op ruptuur van het aneurysma verminderd door via de lies 
ingebrachte stentgrafts. Deze procedure maakt open chirurgie overbodig 
maar heeft als nadeel dat lekkage langs destentgraft of loslating van de 
stentgraft niet altijd kan worden voorkomen. 

Binnen dit project wordt door Berent Wolters een numeriek model 
ontwikkeld dat een beeld kan geven van de lokale spanningen in de 
wand van het aneurysma. Dit kan worden gebruikt om de kans op 
ruptuur te voorspellen en tevens om de mechanische interactie tussen 
vaatwand en stentgraft te analyseren, zodat uitspraken over de kans op 
lekkage en loslating kunnen worden gedaan . 
Parallel hieraan zal binnenkort worden gestart met een project 
waarin, in samenwerking met Klaas Nicolay van de divisie Biomedical 
Imaging, Signals and Informaties en de afdeling Radiologie van )os van 
Engelshoven in het azM, de morfologie en mechanische eigenschappen 
van de aneurysmawand zullen worden bepaald uit MRI-metingen . 
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Stand van zaken 
We hebben in deze rede kennisgemaakt met achtergronden, methoden 
en applicatiegebieden van onderzoeksprojecten die momenteel binnen 
de leerstoel Cardiovasculaire Biomechanica plaatsvinden. Hierin is een 
duidelijke tendens zichtbaar die wordt gekenmerkt door een transitie van 
modelontwikkeling naar modelapplicatie. De in het verleden door Anton 
van Steenhoven ingezette weg, waarin geavanceerde experimenten met 
in-vitro modellen zijn gebruikt ter validatie van nieuw te ontwikkelen 
mathematisch-numerieke modellen, heeft ons internationaal aanzien 

gebracht op het gebied van hemodynamische modellering. Ik zie het 
als een opdracht om deze status te handhaven nu het aantallaboratoria 
en groepen met soortgelijke onderzoeksdoelen internationaal sterk 
toeneemt. De integratie van hemodynamica met hartmechanica zie ik 

daarbij als een belangrijk middel. In dit licht is de participatie van Theo 
Arts en Peter Bovendeerd aan de groep van grote waarde. Toenemende 
aandacht voor de coronaircirculatie, waaraan hemodynamica en 
hartspiermechanica onlosmakelijk zijn verbonden, past uitstekend 
binnen dit streven. Het verheugt mi j dan ook zeer dat Nico Pijls als 
deeltijdhoogleraar aan onze groep is verbonden. Ik ben ervan overtuigd 
dat hiermee de klinische relevantie van het onderzoek op het gebied van 
de coronaircirculatie is gewaarborgd. 
Dit brengt mij op een tweede taak die ik voor onze groep zie weggelegd: 
het toepassen van de kennis en inzichten in de kliniek. In het vervolg 
van mijn rede zal ik aangeven welke mogelijkheden we zien om dit te 
bewerkstelligen via gerichte onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. 

Onderzoek 
In het onderzoek zi jn er twee wegen die kunnen leiden tot een 
verankering van de universitaire onderzoeksactiviteiten op het gebied 
van cardiovasculaire modellering in de kliniek. De eerste weg loopt via 
daadwerkelijke participatie in onderzoek en patiëntenzorg binnen de 
kliniek. De klassieke li jn die tot voor kort binnen onze groep bestond liep 
volgens het pad: technische universiteit - medische faculteit - kliniek. 
Momenteel neigt deze lijn in de richting van een driehoeksverbinding 
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tussen dezelfde entiteiten. De onderzoeksprojecten genoemd in deze 
rede geven aan dat de verbinding met de kliniek al redelijk tot stand is 
gekomen en dat koppeling met de medische faculteit in de toekomst nog 
aandacht behoeft. 

Een tweede, simultaan te bewandelen weg richting klinische applicatie 
van het onderzoek op het gebied van cardiovasculaire modelvorming 

loopt via het bedrijfsleven. Diagnostische en therapeutische methoden 
in de kliniek worden in hoge mate bepaald door middelen uit de 
biomedische bedrijfstakken. Denk bijvoorbeeld aan Philips Medica! 
Sytems voor medische beeldvorming en aan een scala van bedrijven 
voor diagnostische instrumentatie, stents, stentgrafts, vaatprothesen, 

cardiac assist devices, pacemakers en extracorporale systemen. Het 
eerder genoemde STW-project, gericht op de ontwikkeling van een 
gecombineerde druk-jflowsensor, is een duidelijk voorbeeld van een 

project waarin de resultaten via een bedrijf (in dit geval RAD!) een 
klinische applicatie vinden. Ook het nog niet genoemde, door Senter 

gesubsidieerde, project Hemodyn, gericht op modelgebaseerde 
diagnostiek en therapieselectie voor cardiovasculaire aandoeningen, 
is hiervan een voorbeeld. Dit project loopt in zekere zin dwars door de 
eerder genoemde projecten heen en kent meerdere applicatiegebieden. 
Het is een technologische samenwerkingsprogramma waarin 3 AIO's 
(Raoul van Loon, Tijmen Gunther en David Bessens) zich bezighouden 
met model- en software-ontwikkeling in samenwerking met het Thorax 

Centrum van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Philips Medica! 
Systems. 

De activiteiten die binnen Hemodyn plaatsvinden dragen bij aan een 
aantal doelen. In de eerste plaats verenigen ze lumped parameter
modellen, rD golfvoortplantingsmodellen en 3D vloeistof vaste stof
modellen voor vloeistofstromingen en vaat- en hartwand beweging. 
Vervolgens voorziet Hemodyn via de inbreng van het Thorax Centrum 
in de behoefte om ook adaptatiemechanismen aan de modellen toe te 
voegen. Verder worden deze modellen binnen Hemodyn gekoppeld aan 
software voor medische beeldvorming en beeldbewerking. Projectleider 
is Frans Gerritsen van Philips Medica! Systems, ook deeltijdhoogleraar 
binnen de divisie Biomedical Imaging, Signals and Informaties. Tot slot 
zorgt Hemodyn, ook vanwege de belangen van Philips Medica! Systems, 
voor een toegang en applicatie van hemodynamische modelvorming in 
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de kliniek. Andere activiteiten die voor de toegang tot het bedrijfsleven 
en de kliniek belangrijk zijn vinden momenteel vooral plaats onder 
regie van Bas de Mol. Ze zijn erop gericht korte projecten of consultancy 
te stimuleren in cardiovasculaire R&D-afdelingen van bedrijven in 
binnen- en buitenland. Naast het gebruik van Hemodyn zal ook de 
laboratoriuminfrastructuur voor dergelijke consultancy worden ingezet. 

In analogie met Hemodyn zal in dit kader worden nagedacht over 
het project Hemolab dat voorziet in de exploitatie van geavanceerde 

experimentele facilite iten . Door op tijdelijke basis een of meer zichzelf 
terugverdienende afgestudeerden of postdocs aan te trekken kan snel 
worden ingespeeld op vragen van buiten. In het ideale gevalleidt dat 
tot een voedingsbodem voor bedrijven die emplooi kunnen bieden aan 
toekomstige BMT-ingenieurs. 

Onderwijs 
Naast participatie in onderzoek binnen de kliniek en in 
toeleveringsbedrijven van de kliniek zal ook op de kliniek toegespitst 
onderwijs bijdragen aan de verankering van ingenieurswetenschappen 
in de klinische praktijk. De totstandkoming van de MSc-opleiding 
Medica! Engineering past geheel binnen deze gedachte. Deze 
masteropleiding stelt zich ten doel ingenieurs op te leiden die 
voldoende kennis en vaardigheden bezitten om via wetenschappelijke 
modelvorming te komen tot oplossingen van vraagstellingen uit te 
praktijk en deze toe te passen in de kl iniek. Op basis van competenties 
verkregen in een gedegen BSc-opleiding BMT richt de MSc-opleiding 
Medica! Engineering zich op additionele competenties die van belang 
zijn voor het functioneren in de kliniek (diagnostiek, therapie, anatomie, 
pathologie en omgang met patiënten en patiëntspecifieke problematiek) 
en op de versterking van competenties op het gebied van mathematische 
modelvorming en medische technologie. De medisch ingenieur zal, 
met een eigen verantwoordelijkheid , in teams van medisch specialisten 
bijdragen aan de rationalisatie van beslissingen over en planning 
van dagelijkse medische handelingen bij individuele patiënten . Het 
vooruitzicht dat de medisch ingenieur in de nabije toekomst zijn 
plaats zal vinden binnen de kliniek, rechtvaardigt de verwachting dat 
het beoogde klinisch georiënteerde onderzoek binnen de leerstoel 
Cardiovasculaire Biomechanica daadwerkelijk kan bijdragen aan de 
verwetenschappelijking van de medische zorg. 
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Besluit en dankwoord 

Ik ben deze rede begonnen met de verwijzing naar de ommekeer die 
vlak voor het begin van de achttiende eeuw in kunst en wetenschap 
heeft plaatsgevonden. De werken van Bach en Newton noemde ik als 
belangrijke illustraties. Ook heb ik het functioneren van het menselijk 
lichaam vergeleken met composities van Bach. je kunt ervan dromen 

deze composities te doorgronden door ze met geschikte instrumenten, 
kennis en beheersing van de noodzakelijke techniek waarneembaar te 

maken en de resultaten te analyseren. Modelvorming ter beschrijving 
van de wetmatigheden die aan die composities ten grondslag liggen 
is hierbij van onschatbare waarde en geeft richting aan de zoektocht 
naar een antwoord op de vraag wat bepaalde composities bijzonder of 
juist alledaags maakt. Zo kun je er ook van dromen om met de juiste, 

zonodig nog te ontwikkelen, instrumenten en technieken en op basis 
van modelvorming het functioneren van het menselijk lichaam te 
doorgronden en de uitkomsten te gebruiken voor de gezondheidszorg. 
Deze middag hebben we de realisatie van fragmenten uit deze droom 
kunnen zien tijdens het symposium en in deze rede. 

Het is eenvoudig iedereen maar helaas onmogelijk eenieder te bedanken 
die een bijdrage heeft geleverd aan het feit dat ik hier nu sta en de kans 
krijg om de komende jaren een gedeelte van de droom waarover ik het 
net had werkelijkheid te maken. Toch wil ik een aantal personen die in 
die droom een rol spelen graag noemen. 
Een van de hoofdrolspelers is Jan Janssen. Jan, jouw daadkracht en 
onuitputtelijke drang naar verbetering en vernieuwing in onderwijs en 
onderzoek hebben mij altijd gestimuleerd om net iets meer te doen dan 
ik vanuit mi jn eigen motivatie zou hebben gedaan. Ik ben blij met het 
vertrouwen dat je me de afgelopen jaren hebt gegeven en met het feit dat 
ik blijkbaar ook af en toe in jouw dromen heb mogen voorkomen . 
Anton van Steenhoven, jou wil ik danken voor de wijze waarop je mij 
wegwijs hebt gemaakt in de wereld van toegepast en biomedische 
onderzoek. Hierdoor en door de stimulerende contacten met Rob 
Reneman, Rini van Dongen en Arnold Hoeks werd destijds een 
toekomst zonder biomedisch onderzoek voor mij vrijwel onmogelijk. 
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Colofon 

Productie: 

Communicatie 

Ik zeg bewust 'vrijwel onmogeli jk' , omdat de weg naar de plaats waar 
ik nu sta alleen mogelijk was dankzij de vrijheid die Han Meijer 
mij gaf om een onderzoeksgebied te zoeken in de wereld van de 
polymeertechnologie en daarnaast 'bij te klussen' in de biomedische 
technologie. Han, ik verheug me op het vak 'multi-A.uid mechanics' dat 
we deze lente samen gaan verzorgen. Ik hoop zo toch nog wat 'bi j te 
klussen' in de polymeertechnologie. 

Het werk waarvan resultaten in deze rede zijn gepresenteerd en dat als 
basis dient voor onze toekomstplannen is afkomstig van een groot aantal 
studenten en promovendi , waarvan er verschillende zijn genoemd. 
Hier wil ik vooral hun begeleiders Peter Bovendeerd en Marcel Rutten 
bedanken voor hun bijdragen. Peter, Marcel, jullie werk past perfect 
in de werkzaamheden die we voor onze groep voor ogen hebben. 

Met de hulp van Nico Pijls , Bas de Mol en Theo Arts denk ik dat we 
al belangrijke directe lijnen naar de kliniek, het bedrijfsleven en de 
medische faculteit hebben lopen. Belangrijk voor onze werkzaamheden 
zijn ook de ideale samenwerking met Guus Segal van de TU Delft en het 
ingenieursbureau SEPRA en de mogelijkheden die het softwarepakket 
SEPRAN biedt voor modelvorming via numerieke analyse. Ook met 
Frans Gerritsen en Marcel Breeuwer van Philips Medica! Systems lijkt 
een dergeli jke samenwerking tot stand te komen op het gebied van de 
koppeling tussen modelvorming en imaging technieken . 

Service Centrum TU/e Met betrekking tot het onderwijs ben ik verheugd dat Fons Sa uren 
samen met jan janssen het onderwijs BMT een vorm heeft weten te 

Fotografie cover: geven die niet alleen voor de universiteit en het bedrijfsleven goed 
Ro b stork . geëquipeerde onderzoekers opleidt maar ook voor de kliniek. Hierbij heb 
Eindhoven ik grote waardering voor de inspanningen van Mariëlle Bosboom om 

samen met enthousiaste afdelingen binnen het azM de masteropleiding 
Ontwerp: Medica! Engineering gestalte te geven. Beste studenten, samen met 
Plaza ontwerpers. jullie gaan we ons best doen om de verwachting uitgedrukt in de titel van 
Eindhoven deze rede, 'onderzoek van nu voor de patiënt van vandaag' , in de praktijk 

te brengen. Tot slot wil ik, maar niet voordat ik alle aanwezigen heb 
Druk: bedankt voor de belangstelling, mijn directe familieleden bedanken voor 
Drukkerij Lecturis, hun steun. Claire, Anouk, Thomas, Ma non en Michelle, ik besef dat elke 
Eind hoven minuut extra werktijd afgaat van de tijd die ik thuis ben. Ik vraag jullie 

daarom mij af en toe tot de orde te roepen met de woorden: dromen zij n 
ISBN: 90·}86· 1482·9 bedrog. Ik heb gezegd. 
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