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nieuwsbrief van Stichting Hartsvrienden ReSCaR en HFL hart en vaatziekten
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Bij vernauwingen in de kransslagaderen zijn er twee opties: een 
bypassoperatie of een dotterbehandeling. Iedere methode heeft 
zijn eigen voordeel. Uit recent onderzoek blijkt echter dat bij 
patiënten met complexe vernauwingen opereren beter is dan het 
uitvoeren van een dotterbehandeling. Het besluit voor de ene of 
de andere behandeling wordt genomen in het Hartteam van het 
Maastricht UMC+ en de regio ziekenhuizen. Het is geruststellend 
te weten dat in ons Hartteam de operatie in deze gevallen altijd 

al voorrang kreeg. Vooruitziende blik? Ja en nee. Je weet het antwoord op een ingewikkelde vraag 
pas goed als het onderwerp wetenschappelijk onderzocht is. Tot die tijd wordt de best mogelijk 
inschatting gemaakt waarbij klinische ervaring de doorslag geeft. Tijdens het komende RESCAR-
congres op 1 juni zullen we de laatste inzichten over bypassoperatie en dotterbehandeling onder de 
loep nemen. We hopen op uw aller aanwezigheid. Ook willen wij namens professor Ton Gorgels nu 
al de komende editie van Loop met je dokter aankondigen. Die wordt gehouden in Kerkrade op 28 
september. We hebben alle artsen van cardiologie en hartchirurgie gevraagd mee te lopen. Wij zien 
er naar uit dan met u door onze Zuid-Limburgse natuur te wandelen!

Prof. Dr. Harry J.G.M. Crijns
Namens Stichting Hartsvrienden RESCAR en HFL hart- en vaatziekten 
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er komt een nieuwe generatie pacemakers aan. onlangs is bij 
een 86jarige patiënt van het aMC voor het eerst een draadloze 
pacemaker geplaatst. in het Maastricht UMC+ worden nog geen 
draadloze pacemakers geïmplanteerd, maar de verwachting is 
dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren. 

Een pacemaker is een apparaatje om het hartritme te 
regelen. Vele tienduizenden Nederlanders lopen rond met een 
pacemaker. Sinds 1958 worden onder de huid pacemakers 
geïmplanteerd waarbij één of meerdere draden via de bloedvaten 
in het hart worden geplaatst. De nieuwste pacemaker heeft 
echter helemaal geen draden. Het voordeel hiervan is dat er 
minder kans op infecties is. Er zijn ook geen draadbreuken 
mogelijk. Dit apparaatje wordt momenteel in slechts enkele 
ziekenhuizen in Europa in onderzoeksverband geïmplanteerd. 
Binnenkort komt een andere fabrikant met een vergelijkbare 
draadloze pacemaker op de markt.
 
Deze nieuwe pacemakers zijn echter alleen geschikt ter 
vervanging van pacemakers die met één draad het hart 

stimuleren. De meeste patiënten hebben echter stimulatie op 
meerdere plekken nodig. Vandaar dat ook hard gewerkt wordt 
aan de ontwikkeling van pacemakers waarbij er meerdere 
kleine 'pacemakertjes' in het hart geplaatst kunnen worden die 
draadloos kunnen communiceren. De verwachting is dat dit over 
enkele jaren de standaard zal worden voor veel patiënten. 

Wilt u deze nieuwsbrief 
liever per mail ontvangen? 
U kunt dit aangeven door 
een mailtje te sturen aan 
info@hfl .nl. Bedankt!paCemakertherapIe van de toekomSt

1 junI 2013: reSCar-CongreS
Het jaarlijkse RESCAR-congres komt er weer aan. 
Op 1 juni presenteren we u een boeiende middag met 
lezingen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
hart- en vaatziekten. Uiteraard kunt u, net als voorgaande 
jaren, ook weer vragen aan het artsenpanel stellen. 
 

vrIjWIllIgerS gezoCht!
Wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. 
Meer weten? Bel of mail dan Cecile Giesen 
van HFL hart- en vaatziekten: 043-4077364 
of c.giesen@hfl .nl

mede mogelijk 
gemaakt door



in het Maastricht UMC+ werken veel mensen die op de een 
of andere manier betrokken zijn bij hart en vaatpatiënten. 
deze keer stellen we Christian Knackstedt aan u voor. Sinds 
twee jaar werkt hij in Maastricht als cardioloog.

"Mijn naam verklapt het eigenlijk al: ik kom uit Duitsland. Ik 
ben opgegroeid in Münster, maar woon inmiddels al een jaar of 
twaalf in Aken. Vier maanden geleden ben ik papa geworden, 
van Levi. Ik vind het heerlijk om tijd met hem door te brengen. 
Verder probeer ik te sporten en regelmatig lekker te koken."

Waarom hebt u destijds voor het Maastricht UMC+ gekozen? 
"Er was toevallig een vacature die mooi aansloot bij waar 
ik mee bezig ben qua kliniek en wetenschap. Wat zeker ook 
meespeelde was dat ik altijd, ook tijdens mijn studie, veel in 
het buitenland was. Een nieuwe taal leren en kennismaken 
met een andere cultuur vind ik verrijkend. Privé zijn we ook 
steeds meer in Nederland. We doen hier regelmatig onze 
boodschappen. En onlangs zijn we nog op vakantie geweest in 
Zeeland."

Lukt het een beetje met de taal? 
"Wat taal betreft gaat het steeds beter. Ik droom nu zelfs vaak 
in het Nederlands. Schrijven blijft echter moeilijk. Wat men-
taliteit betreft is het moeilijk om nationaliteiten met elkaar te 
vergelijken. Voor mijn gevoel zijn Nederlanders en Duitsers 
even goed benaderbaar en open. Nederlanders discussiëren 
wel wat meer. 

De werksfeer hier is ook anders. Er is minder hiërarchie. 
En dat vind ik prettig. Je merkt meer samen als team." 

in welk team zit u? 
"Ik maak deel uit van de hartfalengroep van professor 
Brunner-La Rocca. Ik zie gemiddeld twee keer per week 
patiënten op de hartfalenpoli. Daarnaast ben ik betrokken bij 
enkele onderzoeksprojecten. Eén daarvan brengt de zorg voor 
hartfalenpatiënten in de regio in kaart. We kijken onder meer 
naar de manier waarop specialisten met elkaar samenwerken 
en hoe patiënten dat ervaren. Helaas lukt het me tot op heden 
niet om veel tijd aan onderzoek te besteden. De kliniek en 
mijn taken als supervisor op de verpleegafdeling cardiologie 
nemen veel tijd in beslag. Ik hoop hier dit jaar meer balans 
in te vinden. Ik vind het doen van onderzoek namelijk heel 
belangrijk. Ik leer er zelf van en, nog voornamer, het levert 
nieuwe behandelingen en therapieën op."
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WIe IS...
ChrIStIan knaCkStedt? 

de eerste Hart en Vaat cafés van 2013 zitten er al weer op. 
de eerste bijeenkomst dit jaar vond plaats op 22 januari. 
Met een gezellige opkomst en een interessante lezing over 
bloedverdunning/trombose van MarieClaire Kleinegris 
van het Maastricht UMC+ was het een zeer geslaagde 
avond. 

Het tweede Hart en Vaat café op 26 maart had als thema de 
relatie tussen hart en hoofd. Daarbij moet gedacht worden 
aan stress, depressie, angst en (ont)spanning. Petra Kuijpers 
en Henriëtte Knols van het Maastricht UMC+ gaven hierover 
een boeiende lezing. Wim Gloudemans deelde zijn ervaringen 
met het volgen van de PEP-module. Psycho-Educatieve-

Preventie biedt patiënten en hun partners intensieve 
begeleiding en ondersteuning bij thema's als stoppen met 
roken, goede voeding en stressmanagement. De avond werd 
afgesloten met een yogademonstratie. Uiteraard kon iedereen 
de hele avond weer verhalen en ervaringen met elkaar delen, 
wat als heel waardevol ervaren wordt. Niet alleen door 
patiënten, maar ook door partners en artsen. 

We zijn 2013 dus goed begonnen, en inmiddels staat de 
volgende bijeenkomst alweer op de kalender. Op dinsdag 11 
juni is het zover. Het thema wordt binnenkort bekend gemaakt 
op www.hfl hartenvaatziekten.nl onder Hart en Vaat café. 

iedereen is Van HaRTe welkom! 
dyon de Vreede, Bianca Vorstermans & Marlies Steehouwer 

datum  11 juni 2013
Locatie Grand eetcafé de Vreede
adres Markt 62 Maastricht
Tijd Vrije inloop v/a 19:30u.
info  www.hfl hartenvaatziekten.nl onder Hart en 

Vaat café en via 0622482668
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in deze rubriek beantwoorden 
artsen en onderzoekers 
uw vragen over hart en 
vaatziekten. 

VRaaG 
Kan eLKe HaRTKLep MeT een KaTHeTeR 
WoRden VeRVanGen?
anTWooRd GijS GeSKeS, 
CaRdioTHoRaCaaL CHiRURG

Het hart bevat vier hartkleppen die er voor 
zorgen dat het bloed maar één richting op kan 
stromen: de aortaklep op de overgang linker 
hartkamer–aorta, de mitralisklep tussen de lin-
ker boezem en de linker hartkamer, de pulmo-
nalisklep op de overgang rechter hartkamer–
longslagader en de tricuspidalisklep tussen de 
rechter boezem en de rechter hartkamer. 
Van deze vier kleppen komt met name de 
aortaklep bij bepaalde patiënten in aanmer-
king voor een vervanging door middel van het 
plaatsen van een nieuwe kunstmatige klep met 
behulp van een dun slangetje (katheter). Deze 
procedure staat bekend als TAVI: Transcatheter 
Aortic Valve Implantation. Het gaat dan in ver-
reweg de meeste gevallen om een ernstig ver-
nauwde aortaklep bij patiënten op hoge leeftijd 
of bij patiënten die om de een of andere reden 
geen hartoperatie kunnen ondergaan. 

Een vernauwde pulmonalisklep kan bij kinde-
ren in een aantal gevallen worden vervangen 
door een klep die is gemaakt van een klep uit 
een halsader van een kalf. Deze wordt met 
behulp van een katheter via een ader in de lies 
op de plaats van de vernauwde pulmonalis-
klep gezet. Met het inzetten van een nieuwe 
mitralisklep via een katheter wordt op dit 
moment geëxperimenteerd. De verwachting is 
niet dat deze procedure binnen enkele jaren 
veel zal worden toegepast. Het vervangen van 
een tricuspidalisklep door een kunstmatige 
hartklep is een ingreep die zelden nodig is; 
het is niet waarschijnlijk dat deze procedure 
in de toekomst vaak zal worden uitgevoerd als 
katheteringreep.

hart
WIjzer

Vooruitlopend op de jubileumeditie 
van Loop met je dokter vindt op dins-
dag 16 april de kick-off plaats in het 
Raadhuis van de gemeente Kerkrade. 
U bent van harte welkom! Tijdens 
de bijeenkomst staan we stil bij de 
mooie resultaten die zijn bereikt 
dankzij eerdere edities van Loop met 
je dokter. 

inschrijven 
Tijdens de kick-off kunt u zich gelijk 
inschrijven voor Loop met je dok-
ter op 28 september. Deelname als 
wandelaar kost € 25,00 per persoon. 
Kinderen tot en met twaalf jaar 
wandelen gratis mee. Het geld gaat 
naar belangrijke projecten van het 
Maastricht UMC+. Zo strijden we 
samen tegen hart- en vaatziekten! 
Belangrijk, want nog steeds ko-
men in Limburg de meeste hart- en 
vaatziekten voor. Na uw inschrijving 
ontvangt u vijf loten (t.w.v. € 5,00 
per stuk). Hiermee maakt u kans op 
leuke prijzen. 

Komt u ook?
De kick-off van Loop met je dokter 
2013 vindt plaats in het Raadhuis aan 
de Markt 33 in Kerkrade, van 15.30 
- 17.30 uur.  Graag horen we even of 
u komt en of u een introducé mee-
brengt. Bel naar 043-4077364 of mail 
naar info@loopmetjedokter.nl.

jUBiLeUMediTie Loop MeT je doKTeR op 28 SepTeMBeR 

kICk-off 
bIjeenkomSt 
In kerkrade
op 28 september 2013 start de vijfde editie van Loop met je dokter. artsen 
en verpleegkundigen van het Hart en Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ 
maken dan weer samen met patiënten, hun familieleden en vrienden een 
mooie wandeling. ditmaal door de verrassende natuur van Kerkrade. 

andrÉ kuIperS te gaSt op evC
De Nederlandse astronaut André 
Kuipers was maandag 11 maart te 
gast tijdens de zeventiende Euro-
pean Vascular Course (EVC), een 
congres dat jaarlijks door onge-
veer 1500 vaatchirurgen van over 
de gehele wereld bezocht wordt. 
Kuipers, van huis uit arts, vertelde 
tijdens het congres over zijn ruim-
tevlucht en de gevolgen daarvan 
voor zijn gezondheid. 

Kuipers werkt voor het European 
Space Agency en maakte samen 
met een Russische en een NASA-
collega een ruimtevlucht die 
duurde van 21 december 2011 tot 
1 juli 2012. Kuipers voerde in de 
ruimte tal van experimenten uit. 

Het EVC wordt georganiseerd door 
het Hart en Vaat Centrum van het 
Maastricht UMC+.

kom In aCtIe!
Wist u dat u HFL hart- en 
vaatziekten ook met een eigen actie 
kan steunen? Denk bijvoorbeeld 
aan een sponsorloop of een 
rommelmarkt. Maar ook als u een

 

feest viert, kunt u bijvoorbeeld uw 
gasten vragen een donatie te doen 
aan het fonds. Meer informatie: 
www.hfl hartenvaatziekten.nl.
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"Ik blIjf In de buurt 
van de tulpen van het 
hart en vaat Centrum" 
Voor veel hartpatiënten van het Maastricht 
UMC+ is hij een bekend gezicht. Cardioloog 
Ton Gorgels. Sinds kort is hij met pensioen. 
Uit het zicht is hij echter niet. Hij blijft 
kartrekker van projecten als Hart voor 
Limburg en Loop met je dokter én actief op 
het gebied van onderzoek en onderwijs. 

Ton Gorgels en het ziekenhuis in Maastricht. Ze hebben een 
gezamenlijk verleden, dat start eind jaren zeventig wanneer in 
het toenmalige St. Annadal-ziekenhuis vier mensen aan de slag 
gaan met een bijzondere missie. Eén van hen is Gorgels. "Ik was 
destijds arts-assistent cardiologie. Samen met professor Wellens, 
staflid Bär en mevrouw Niemeijer, onze secretaresse, ging ik 
aan de slag om in het stadsziekenhuis een academische afdeling 
cardiologie van de grond te tillen. Het waren pioniersjaren met 
een hoge werkbelasting. Nu besef ik dat Annadal de ideale 
leerschool voor mij was. Ik heb er echt alle facetten van ons vak 
leren kennen."

Uitdaging
Inmiddels zijn we ruim dertig jaar verder en is de afdeling 
cardiologie de kinderschoenen allang ontgroeid. Gorgels heeft 
alle ontwikkelingen meegemaakt, afgezien van een uitstapje 
van twee jaar naar Saoedi-Arabië. "De afdeling cardiologie is 
niet alleen veel groter geworden. Mijn collega's zijn zich ook 
steeds verder gaan specialiseren. Bijvoorbeeld in hartfalen, 
hartritmestoornissen of beeldvorming. Ook verpleegkundigen 
hebben een specifiek takenpakket gekregen, zoals de hartfalen- 
en hart-vaatverpleegkundigen." Deze ontwikkelingen baren 
Gorgels wel eens zorgen als hij naar de toekomst kijkt. "Ik zie 
dat de zorg voor hartpatiënten steeds meer naar de huisartsen in 
de eerste lijn en de superspecialisten in de derde lijn verschuift. 
Dat is niet erg, maar we moeten er voor waken dat er straks 
geen cardiologen meer zijn die 'algemene' zorg kunnen bieden." 
Een andere uitdaging voor de toekomst ligt volgens Gorgels in 
het meer betrekken van patiënten bij hun eigen zorgplan. "Uit 
onderzoek blijkt dat mensen die meer weten over hun ziekte beter 
voor zichzelf zorgen. Wat weer positief kan uitwerken op hun 
gezondheid. Vandaar dat ik het heel belangrijk vind om mensen te 
activeren en te motiveren." 

Reanimatieonderwijs
Zelfmanagement ofwel het heft in eigen handen nemen is ook het 
adagium van Hart voor Limburg, waar Gorgels kartrekker van is. 
Dit door de provincie gesteunde project heeft als doel het aantal 
doden als gevolg van een hartstilstand terug te dringen. "We 
leren mensen in de hele provincie reanimeren en AED's bedienen, 
zodat zij kunnen helpen wanneer iemand in hun buurt een 
hartstilstand krijgt. De meeste hartstilstanden gebeuren namelijk 

in de thuissituatie. De ambulance komt meestal te laat. Hulp 
van degene die het ziet gebeuren is dus essentieel." Inmiddels 
kunnen in Limburg al vele duizenden mensen reanimeren, 
onder wie 3000 middelbare scholieren. "14- en 15-jarigen leren 
reanimeren is ontzettend belangrijk. Het zijn de volwassenen van 
morgen. Bovendien durven jongeren handelend op te treden, zijn 
ze fysiek sterk en leren ze snel." Vandaar dat Gorgels zich sterk 
maakt voor verplicht reanimatieonderwijs op scholen. Hij wil dit 
op de agenda van de Tweede Kamer krijgen met behulp van een 
burgerinitiatief. "Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we 40.000 
handtekeningen nodig. We zijn er echter nog lang niet."

Geraniums
Het feit dat Gorgels nu met pensioen is, betekent niet dat hij het 
minder druk heeft. Hij gaat onder meer namens de universiteit 
invulling geven aan EMuRgency, het euregionale broertje van 
Hart voor Limburg. Hieraan doen diverse universiteiten en 
ziekenhuizen uit de Euregio Maas-Rijn mee. In het kader van 
EMuRgency krijgen dit jaar onder meer 2000 scholieren in het 
grensgebied reanimatietraining. Daarnaast heeft Gorgels nog 
acht promovendi die hij begeleidt bij hun onderzoek en blijft hij 
lesgeven aan assistenten-in-opleiding, huisartsen en collega-
cardiologen. "Ik verdwijn dus niet achter de geraniums, maar blijf 
in de buurt van de tulpen van het Hart en Vaat Centrum." In dat 
plaatje past ook zijn aanhoudende inzet voor Loop met je dokter. 
"Ik vind activiteiten als Loop met je dokter belangrijk omdat ze de 
patiënt in staat stellen om buiten de spreekkamer met hun arts 
contact te leggen. Maatschappelijke betrokkenheid is ook een 
aspect dat bij zorgverlening hoort.” Ook dus als je inmiddels geen 
spreekuur meer houdt. Met al die bezigheden rest de vraag of 
Gorgels eigenlijk wel tijd heeft om van zijn pensioen te genieten. 
"Tja, mijn agenda is inderdaad nog best vol. Maar goed, ik hoop 
op den duur taken over te dragen en meer van mijn vrije tijd te 
kunnen genieten."

Steun Ton Gorgels! 
Teken de petitie op 
www.reanimatieonderwijsverplicht.nl. 

CaRdioLooG Ton GoRGeLS MeT penSioen 
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leden van het Campagneteam 
loop met je dokter 

Het zouden vader en zoon kunnen zijn, Theo en pascal Smeets. Maar dat 
zijn ze niet. Ze zijn niet eens familie van elkaar. Ze hebben wel een andere 
gemene deler. Ze maken beiden deel uit van het campagneteam van Loop 
met je dokter. Theo namens stichting Medische ondersteuning Sport
evenementen (MoS) en pascal namens hoofdsponsor Medtronic. 

Bij de organisatie van een groot wan-
delevenement als Loop met je dokter 
komt veel kijken. Je hebt onder meer 
financiële middelen, mensen en ma-
terieel nodig. En dat is waar Theo en 
Pascal Smeets om de hoek komen kij-
ken. De stichting MOS, waar Theo di-
recteur van is, is verantwoordelijk voor 
de medische ondersteuning van Loop 
met je dokter. "We vinden het ontzet-
tend belangrijk dat er bij evenementen 
als deze goede medische begeleiding 
is," vertelt Theo. "Veel wandelaars zijn 
immers hart- of vaatpatiënt. Je merkt 
dat onze aanwezigheid mensen een 
extra gevoel van veiligheid biedt." 

durven wandelen
Bij Loop met je dokter zijn ongeveer 
twintig mensen van MOS actief. "Dat 
zijn allemaal vrijwilligers. Artsen, 
verpleegkundigen en ambulancechauf-
feurs die het leuk vinden om in hun 

vrije tijd sportevenementen te begelei-
den." Bij Loop met je dokter bemannen 
ze een EHBO-post en rijden ze rond 
met een medisch uitgeruste quad, een 
medi-bike en een artsenauto. MOS 
zorgt ook voor een ambulance. "Je 
merkt dat onze vrijwilligers het erg 
leuk vinden om Loop met je dokter te 
doen. Ik geniet zelf ook van die dag, 
omdat je ziet en hoort dat mensen 
mede dankzij onze bijdrage het aan 
durven om te gaan wandelen. Iets wat 
ze in hun eentje niet doen, omdat ze 
bang zijn dat er wat gebeurd."

Gewoon functioneren 
Pascal deelt dat gevoel. "Je merkt dat 
mensen echt wat overwinnen door 
hun deelname aan Loop met je dokter. 
En dat spreekt ons als bedrijf enorm 
aan. Het sluit naadloos aan bij ons 
streven om mensen te laten zien dat 
je met een nieuwe hartklep of een ICD 

gewoon kunt functioneren en spor-
ten." Vandaar dat Medtronic al enkele 
jaren hoofdsponsor van Loop met je 
dokter is. "We staan helemaal achter 
de projecten die gerealiseerd worden 
met de opbrengst van het evenement, 
zoals reanimatieonderwijs." De inzet 
van Medtronic beperkt zich echter 
niet alleen tot financiële hulp. "Er 
wandelt ook een team van ons mee en 
we verlenen, indien nodig, hand- en 
spandiensten op de dag zelf." 

Pascal zit bovendien in het campag-
neteam dat Loop met je dokter elk 
jaar vormgeeft, net als Theo. Dat 
team is inmiddels druk bezig met de 
voorbereidingen voor de jubileum-
editie op 28 september. De beide 
heren Smeets zijn ervan overtuigd 
dat het ook dit jaar een groot succes 
wordt. "Daar maken wij ons in ieder 
geval sterk voor!" 

appLied BioMediCaL SySTeMS doneeRT STaRTeRpRijS 

hfl hart- en vaatzIekten ontvangt 3.000 euro 

Het Maastrichtse bedrijf applied Biomedical Systems heeft 3.000 euro gedoneerd aan HFL hart en vaatziekten. 
Het geld was verbonden aan de Rabobank demarrage Starterprijs die het bedrijf onlangs won. applied Biomedical 
Systems ontving de prijs voor de ontwikkeling van Mydiagnostick. een handzaam apparaat dat kan worden ingezet 
om atriumfibrilleren (aF) op te sporen en kan helpen bij het voorkomen van beroertes. 

MyDiagnostick is een stokje van twintig centimeter 
waarbij aan beide uiteinden een metalen handvat vastzit. 
In die handvaten zitten elektrodes verwerkt die een ECG 
opnemen. Deze ECG's kunnen via een USB verbinding 
worden uitgelezen in een computer. "MyDiagnostick is 
een vorm van laagdrempelige en gebruiksvriendelijke 
diagnostiek,'' legt Richard Houben van Applied Biomedical 
Systems uit. "Je kan met het apparaat thuis, op het werk 
of waar dan ook zelf een meting verrichten. Je hoeft alleen 
maar de handvaten vast te houden om de stick in gebruik 
te stellen. Na een minuut is de meting klaar, waarna een 
arts de resultaten kan inlezen en interpreteren." 

Het apparaat wordt al door enkele tientallen huisartsen 
gebruikt om atriumfibrilleren op te sporen. Middels 
bescheiden screening sessies zijn inmiddels meerdere 
nieuwe AF patiënten gevonden die nu worden behandeld 
met bloedverdunners. Ook wordt onderzoek verricht naar 
de toepassing van MyDiagnostick bij patiënten die al voor 
deze hartritmestoornis behandeld zijn. Deze studie vindt 
plaats in het Maastricht UMC+. Met de donatie aan HFL 
hart- en vaatziekten hoopt Applied Biomedical Systems 
het onderzoek in Limburg naar nieuwe behandelingen van 
hart- en vaatziekten verder te stimuleren. 
Meer weten? www.mydiagnostick.com
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He Dyon,

Wat een periode hebben 
we weer achter de rug. 
Helaas heeft de con-
trole bij mijn cardioloog 
uitgewezen dat het niet 

meer verantwoord is om te blijven werken. Een enorme 
grote domper voor me. Als gevolg daarvan heeft 
Myriam een nieuwe fulltime job moeten zoeken. Dat is 
'gelukkig' gelukt. Jij weet als geen ander welke impact 
dit op ons gezin heeft! Minder gezellig zeg maar. Maar, 
er is ook goed nieuws. Want, we hebben zomaar even 
een keuken cadeau gekregen. Ook daar weet jij alles 
van, want jij zat in het complot om mij te ontvoeren zo-
dat een team van SBS6 hier de oude keuken kon slopen 
om binnen een paar dagen een nieuwe keuken te bou-
wen. Nu kan ik me helemaal storten op de enige hobby 
die ik nog zonder beperkingen kan uitoefenen. Van de 
tv-uitzending hebben we onlangs samen met elkaar 
en andere vrienden en familie kunnen genieten. Dat 
was weer eens heerlijk en puur genieten. En dat heeft 
Myriam allemaal achter mijn rug om geregeld. Wat een 
geschenk! Nu zijn we weer volop bezig met de voorbe-
reidingen voor Loop met je dokter 2013. Dus gelukkig 
heb ik genoeg zaken om mijn afl eiding in te zoeken. 

Tot gauw maatje,
Roger
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Hallo Roger,

Samen verbazen we ons 
steeds weer hoe onze levens 
overeenkomen. Werk, 
hobby's en sporten moeten 
beëindigen om jezelf in 
bescherming te nemen, komt inderdaad keihard aan. Je 
levenswijze daarop aanpassen is zeker niet gemakkelijk, 
ook niet voor je dierbaren. Maar het geluk lacht ons 
inderdaad ook wel eens toe, en het was dan ook geweldig 
en tegelijkertijd spannend om in het complot te zitten 
bij Fix this Kitchen. Een mooie en gegunde verrassing 
waardoor jij toch zonder te veel inspanning en stress jouw 
passie kan beleven. Samen die afl evering bij jullie thuis 
bekijken zal ons altijd bij blijven. Verder verheug ik me er 
enorm op om samen met jou onze strijd tegen hart- en 
vaatziekten voort te zetten namens de Health Foundation 
Limburg en het Maastricht UMC+. Met acties zoals Loop 
met je dokter ontstaat er hoop en kunnen er nog meer 
levens gered worden, levens zoals dat van jou en mij. 
Naast onze afspraken privé treffen we elkaar en vele 
andere lotgenoten, hun partners, specialisten en andere 
belangstellenden bij gelegenheden als het Hart en Vaat 
café. Kortom, genoeg om naar uit te kijken. En je weet: 
ongeluk zit in een klein hoekje, het GELUK zit in de rest!

Tot snel beste hartsvriend,
Dyon

Stichting Hartsvrienden RESCAR 
Gaspeldoorn 7, 6226 WZ  MAASTRICHT
T: + 31 (0)43 363 0919
info@rescar.nl ; www.rescar.nl 
Rekeningnummers:  ABN/AMRO 
48.62.76.430 of ING 192.72.28 t.n.v. 
Hartsvrienden RESCAR Maastricht

HFL hart- en vaatziekten 
Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht
T: + 31 (0)43 407 7363 
info@hfl .nl; www.hfl hartenvaatziekten.nl 
Rekeningnummer: ING 65.71.81.420

FOTO’S:
Alf Mertens Fotografi e

Colofon
Hartsvrienden is een gemeenschappelijke uitgave van 
Stichting Hartsvrienden ReSCaR en HFL hart en vaatziekten.   

TEKSTEN: 
Harry Crijns, 
Roger Frankort, 
Gijs Geskes, 
Cecile Giesen, 
Kevin Vernooy, 
Leontine de Vlieger, 
Dyon de Vreede en 
Maastricht UMC+ 

VORMGEVING:  
Di-Gitta-al 

DRUK: 
MTB Grafi sch

Roger Frankort uit Kerkrade en dyon de Vreede uit 
Maastricht. Twee mannen in de bloei van hun leven. 
Maar ook twee mannen met een ernstige hartaan
doening. een toevallige ontmoeting in het ziekenhuis 
bracht ze bij elkaar. inmiddels zijn ze boezemvrienden. 
in Hartsvrienden delen ze hun leven met elkaar en 
met ons. 

neem een goed doel 
op In uW teStament 
Heeft u er wel eens over nagedacht een goed doel op te 
nemen in uw testament? HFL hart- en vaatziekten is een 
erkend goed doel. Zowel de schenker als de ontvanger hoeft 
geen belasting te betalen over de gift. 
Meer informatie: 
www.hfl .nl of neem contact met ons op: 043-4077364.
Rekeningnummer: ING 65.71.81.420

agenda 
16 aprIl 2013
 kICk-off loop met je 
dokter, kerkrade
1 junI 2013
reSCar-CongreS, 
maaStrICht 

11 junI 2013
hart en vaat CafÉ, 
maaStrICht
27 September 2013
reanImatIe-eStafette, 
landgraaf 
28 September 2013
loop met je dokter, 
kerkrade




