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VOORWOORD

Geachte lezer,

Eindhovenser kan de titel van dit boek, ‘Hightech en hartelijkheid’, bijna 
niet. Want onze stad staat niet alleen bekend als koploper op technologisch 
gebied, maar ook als een gemoedelijke, bruisende plek om te wonen, werken 
en jezelf te ontplooien. Een combinatie die mede ten grondslag ligt aan onze 
unieke samenwerkingskracht, waarvan de regio Brainport – onlangs in New 
York uitgeroepen tot de ‘Slimste regio van de wereld’ − een fantastisch voor-
beeld is. 

Die titel kregen we vanwege baanbrekende innovatie op het gebied van tech-
nologie en zorg. En daarmee mag het Hartcentrum van het Catharina Zieken-
huis zich ook op de borst kloppen. Dankzij goede zorg, vooruitstrevende re-
search en behandelmethoden heeft deze afdeling een sterke naam opgebouwd. 
Op eigen kracht, maar vooral ook door samenwerkingsverbanden met omlig-
gende ziekenhuizen en de TU/e, in het kader van onderzoek en het opleiden 
op bepaalde specialisatiegebieden. 

Want als mensen met goede wil en met goede ideeën bij elkaar komen, ont-
staan bijzondere ontwikkelingen. Niet voor niets is dit Hartcentrum inmid-
dels een zogeheten center of last resort, waar de meest complexe patiënten uit de 
regio worden behandeld. Daaruit blijkt hoe ver het centrum is gekomen sinds 
er in 1969 de eerste open hartoperatie werd uitgevoerd. Dat is overigens niet 
alleen te danken aan krachtenbundeling op technisch gebied. Ook de dialoog 
met psychologen en zelfs een fi losoof van de TU/e speelt een grote rol. Het 
hart is immers de motor van lichaam én ziel. 
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De boekenreeks waartoe deze derde editie behoort, is een initiatief van de 
Geestelijke Verzorging van het Catharina Ziekenhuis. Er gaat dan ook veel 
aandacht uit naar die discipline, evenals revalidatie, patiëntenervaring en le-
vensbeschouwing. Wat mij betreft is juist de sterke drie-eenheid van technolo-
gie, geestelijke begeleiding en intensieve persoonlijke aandacht die het Hart-
centrum tot een (inter)nationaal bekend en gerespecteerd centrum maakt. 
Met hoofd én hart − ratio en emotie − kan dus een groot verschil gemaakt 
worden. 
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