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Aernout Somsen is cardioloog met als aandachtsgebieden beeldvorming en hartfalen. 

In het AMC deed hij zijn opleiding tot cardioloog en promotieonderzoek. Hij werkte als 

onderzoeker in Boston aan Harvard University en als cardioloog in Geneve en later in het 

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis alwaar hij verantwoordelijk was voor de hartfalen polikliniek 

en de opleiding van de cardiologen. In 2006 richtte hij Cardiologie Centra Nederland op 

en werkt in Amsterdam, Almere en Lelystad.

 

HartWacht!

Het gebeurt maar al te vaak; kom 
je bij de tandarts dan is de kiespijn 
weg. Vaak kan de tandarts dan niet 
het probleem lokaliseren en je bent 
bang dat je als aansteller wordt ge-
zien.

In de cardiologie kan hetzelfde zich 
voordoen. Net als het hartfilmpje 
wordt gemaakt heb je (natuurlijk) 
geen hartkloppingen meer. Hiervoor 
hebben we bij Cardiologie Centra 
Nederland een oplossing gevonden; 
HartWacht!.

Dit programma, dat wordt vergoed 
door enkele zorgverzekeraars, geeft 
de patiënt de mogelijkheid om juist 
tijdens de hartkloppingen een rit-
meregistratie te maken, gewoon 
met een sticker achterop jouw eigen 
smartphone en een speciale app. De 
app geeft aan of het hartritme nor-
maal is. Als dat niet het geval is wordt 
de ritmeregistratie automatisch 
doorgestuurd naar de cardioloog die 
24/7 waakt over het hartritme van 
onze patiënten die zich waar ook ter 
wereld bevinden.

Dus geen zinloze afspraak meer bij 
de cardioloog en geen hals-over-kop 
race naar een eerste hulp van het zie-
kenhuis maar weten dat de cardio-
loog met een druk op de knop “naast 
je staat”.

Dit initiatief sluit precies aan bij de 
gedachte van Cardiologie Centra Ne-
derland; goede en veilige zorg dicht 
bij de patient zodat iedereen kan er-
varen dat “onze zorg klopt”!

De beste hartzorg, zonder wachttijden, vergoed door uw zorgverzekeraar.


