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VOOR DE GENERATIES VAN NU EN MORGEN
Nieuwsbrief van Stichting Hartsvrienden RESCAR en HFL hart- en vaatziekten
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Ergens zó veel van houden, dat je 
niet zonder kunt. Vurige liefde...
Dat is hartstocht. Voor sommige 
mensen is muziek hun passie. Zij 
kunnen hun diepste gevoelens 
kwijt in de muziek die ze maken. 
Anderen worden tot in hun ziel 
geraakt door melodieën die ze 
horen. Wij gunnen iedereen 
wat hartstocht in zijn leven. 

En daarom hebben we een bijzonder evenement voor u georganiseerd: 
Hartstocht: een Benefi et Huiskamer Concert in Kasteel Rijckholt. In 
deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Maar we hebben meer voor u in 
petto dit jaar, zoals het RESCAR-congres. Op 24 mei praten we u graag 
weer bij over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van hart- 
en vaatziekten. Zoals het Interregproject RECAP dat de internationale 
samenwerking op het gebied van hartfalen op de kaart zet. Met projecten 
als dit zetten we belangrijke stappen op weg naar betere en slimmere 
zorg voor mensen met chronische hartproblemen. En daar hebben we niet 
alleen op internationale schaal wat aan, maar ook hier in Limburg. Dichtbij 
huis!  

Prof. Dr. Harry J.G.M. Crijns  Ellen van de Ven
Stichting Hartsvrienden RESCAR  Health Foundation Limburg
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computermodel Voor het simuleren 
Van hartafwijkingen

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben een interactief hulpmiddel 
ontwikkeld voor een beter begrip van de hart- en vaatfysiologie. Met 
het computerprogramma CircAdapt kan de gebruiker bijvoorbeeld 
hartafwijkingen nabootsen om vervolgens onder andere de stroomsnelheid, 
bloedvolumes en druk te simuleren. 

Het interactieve hulpmiddel is vooral bedoeld voor educatieve doeleinden en 
wetenschappelijk onderzoek, maar kan in de toekomst ook door cardiologen 
in de kliniek worden ingezet. In het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift 
European Heart Journal publiceerden de onderzoekers over het simulatie 
middel. 

18 mei: hartstocht 
Benefiet huiskamer 
concert 
Op zondagmiddag 18 mei mogen wij honderd 
gasten verwelkomen bij Hartstocht, een 
inspirerende middag met licht klassieke 
muziek in de bijzonder sfeervolle ambiance 
van Kasteel Rijckholt in Rijckholt. 

Tijdens dit Benefi et Huiskamer Concert wordt 
u betoverd door de klanken van het samenspel 
tussen de internationaal ervaren pianist Peter 
Caelen en violist Hans van Kerckhoven. De 
Chileens-Nederlandse mezzasopraan Laura 
Engel is speciale gaste deze middag. Met haar 
warme stem en passie neemt zij u met veel 
plezier mee naar de levendige wereld van de 
klassieke muziek.  
Dankzij de sponsoren is de gehele opbrengst 
van deze middag bestemd voor het project 
reanimatieonderwijs van prof. dr. Ton 
Gorgels. Ook in 2014 wil hij er voor zorgen 
dat weer 5.000 middelbare scholieren in 
onze regio weten hoe ze moeten reanimeren. 
Met grote dank aan Virenze die de locatie 
en de muzikanten sponsort en aan Darley 
en Sevagram voor het aanbieden van 
versnaperingen. 

In de bijgevoegde fl yer vindt u het programma 
van Hartstocht. De kaarten kosten € 27,50 per 
persoon. Graag uiterlijk 1 mei reserveren bij 
Cecile Giesen (c.giesen@hfl .nl of telefonisch 
043 – 407 73 64). Wacht niet te lang, want 
vol = vol. 

Het muzikale programma

Fritz Kreisler   Liebesleid, Liebesleid en 
Tambourin Chinois

Erich Wolfgang  Korngold-Marietta’s Lied
Pablo de Sarasate Zigeunerweisen opus 20
Sound of music  Climb every mountain
Xavier Montsalvatge  Cancion de cuna para dormir a un 

negrito
Giacomo Puccini  Oh mio Babbino
Arvo Pärt   Spiegel im Spiegel
Edvard Grieg  Sonate nr. 3 in c opus 45



Betere zorg patiënten met hartfalen
europees onderzoeken, regionaal toepassen
Over het Interregproject RECAP wil hij het graag hebben, prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca. De hartfalencardioloog van 
het Maastricht UMC+ legt uit dat de afkorting RECAP staat voor regional careportals. Maar liefst dertien partners uit drie 
regio’s in Noordwest Europa buigen zich samen over de vraag: hoe kunnen we betere en slimmere zorg leveren aan patiënten 
met chronische hartproblemen? 

Controle op afstand
Telehealth is in dat opzicht een belangrijk instrument: de 
patiënt blijft voortdurend onder controle, maar wel op afstand. 
Indien nodig, is een afspraak snel gemaakt. Een efficiënte 
manier van werken, voor alle betrokken partijen. In het 
Maastricht UMC+ werkt men al jaren op deze manier met de 
Health Buddy. Anno 2014 wordt het echter hoog tijd voor een 
nieuwe, verbeterde variant. Prof. dr. Brunner-La Rocca heeft 
daar een aardig wensenlijstje voor: “We werken samen met 
Sananet uit Sittard, specialist in eHealth, aan een manier 
die niet te veel van de patiënt vraagt, maar die wel veilig is. 
Waar we ook bepaalde metingen, zoals de bloeddrukmeting, 
aan kunnen koppelen. Een manier die flexibeler is, zodat 
per patiënt maatwerk geleverd kan worden. De een heeft nu 
eenmaal intensievere begeleiding nodig dan de ander.” 

Leren van elkaar
Het optimaliseren van de benodigde instrumenten is 
één aspect. Minstens zo belangrijk is het om met alle 
betrokken zorgverleners informatie uit te wisselen, vandaar 
het internationale platform ‘Interact in heart failure’. 
Zorgverleners uit Nederland, Duitsland, België en Engeland 
delen hun kennis, kunde en ervaringen over de manier 
waarop zij de zorg voor patiënten met hartfalen georganiseerd 
hebben. De doelstelling mag duidelijk zijn: leren van elkaar. 
Prof. dr. Brunner-La Rocca vertelt dat aan de zorg voor 
patiënten met hartfalen nog wel een en ander te verbeteren 
valt. Na vele gesprekken en interviews met zowel huisartsen, 
specialisten en patiënten uit verschillende landen heeft hij wel 
een vermoeden waar de knel- en dus verbeterpunten zitten:  

“De communicatie tussen bijvoorbeeld huisartsen, 
hartspecialisten en andere behandelende specialisten is lang 
niet altijd optimaal. De richtlijnen en protocollen zijn duidelijk, 
maar niet specifiek wordt vermeld wie wat geacht wordt te 
doen. Ook al is de gezondheidszorg in bijvoorbeeld Duitsland 
of Zwitserland anders georganiseerd dan hier in Nederland, 
overal zie je vergelijkbare situaties. We willen dan ook 
allemaal weten: hoe kan het beter?”

Dichtbij huis
De problematiek mag dan 
internationaal in kaart 
worden gebracht, dé 
oplossing zal een regionale 
zijn. Op maat afgestemd 
met de zorgverleners én de 
patiënten in de regio. Maar 
dat is de volgende stap, 
een volgend project is al in 
voorbereiding, met nog meer 
landen die deelnemen. Want 
als je eenmaal weet hoe 
het zit, wil je natuurlijk ook 
meteen gaan werken aan concrete oplossingen. Dergelijke 
grote onderzoeken kosten niet alleen veel tijd en energie, 
maar ook geld. Vandaar dat Europese subsidieprogramma’s 
als Interreg en Horizon 2020 - het programma van de 
Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te 
stimuleren - kunnen rekenen op een (nieuwe) aanvraag van 
het onderzoeksteam. 
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Een geheim wapen wil hij het niet noemen, hij 
verkondigt het immers aan iedereen die het horen wil: 
“Wil je goed loten verkopen voor ‘Loop met je dokter’ 
dan stel je je netjes voor, je vertelt dat de cardiologen 
in Maastricht - lekker dichtbij - met hun patiënten en 
andere geïnteresseerden gaan wandelen en dat ze 
met de opbrengst reanimatietrainingen verzorgen en 
onderzoek doen naar hart- en vaatziekten.” 

Nico Rokx – “ik ben van 1935, dan word ik dit jaar dus 
79”- kan het weten. Al vijf jaar op rij is hij immers de 
recordhouder loten verkopen voor ‘Loop met je dokter’ 
met als voorlopig hoogtepunt 1600 loten in 2013. Hij 
heeft zijn verhaal al duizenden keren verteld. Maastricht, 
Valkenburg, Houthem St. Gerlach, Kerkrade, het zieken-
huis in Heerlen… Nico is er geweest, met de uitgeknipte 
artikelen in de pers keurig in plastic geseald als ‘bewijs’ 
bij de hand: “Dan kun je laten zien wat er met het geld 
wordt gedaan.” 

Titel
Hij heeft er lol in, loopt ook altijd zelf mee met de wan-
delingen. De vijf kennissen die hij vorig jaar meetroonde, 
hebben het allemaal heel leuk gevonden. “We hebben 
steeds enorm geboft met het goede weer. En de wan-
delingen zijn altijd tiptop verzorgd. Mooie routes, lekker 
op een terrasje. Het is geen opgave hoor!,” lacht hij. Dit 
jaar gaat hij wat minderen met lotenverkopen. Vijf dagen 
per week is toch wat veel van het goede, hij doet immers 
ook nog vrijwilligerswerk bij zorgcentrum Vroenhof in 
Valkenburg. “Nu maken anderen weer kans op de titel 
van beste lotenverkoper.” 

Tip
Hij vraagt of hij de 
organisatie van 
Loop met je dokter 
nog een tip mag 
geven: “Kunnen 
jullie niet wat meer 
reclame maken in 
de kranten en op de 
radio en zo. Zodat je 
kunt laten zien wat 
er met het geld ge-

beurt? Mensen weten niet eens wat zo’n oefenpop voor 
reanimatie kost.” Dat is een prima idee.  

Bij deze: een kleine reanimatiepop voor bijvoorbeeld 
trainingen op scholen kost zo’n € 200,-. Verleden jaar 
zijn er 40 van deze poppen gekocht.  Een computerpop, 
zoals die bij de jaarlijkse Reanimatie-estafette gebruikt 
wordt, kost € 3.500,-. Hier zijn er met het geld van Loop 
met je dokter twee van aangeschaft. Met dank aan de 
lotenkopers. Én met dank aan de lotenverkopers. 
Merci Nico!

nico rokx: “gewoon duidelijk uitleggen waar je Voor komt”kick-off loop met 
je dokter

Op dinsdag 15 april bent u van 
harte welkom op de kick-off van 
Loop met je dokter 2014! 

Samen met u kijken we terug 
op de gezellige en succesvolle 
wandeltocht van afgelopen jaar. 
We willen dat succes dit jaar graag 
overtreffen, zodat we nog meer 
voor hart- en vaatpatiënten in 
onze provincie kunnen betekenen. 
Loop met je dokter vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 27 september. U 
hoort tijdens de kick-off meer over 
de nieuwe wandelroute, die ons 

door het prachtige natuurgebied 
‘de Anstelvallei’ leidt. Met de start 
en finish bij Kasteel Erenstein in 
Kerkrade. 

U komt toch ook? Neem gerust 
iemand mee, bijvoorbeeld uw 
partner, kinderen of vrienden. 
De kick-off is deze keer in het 
Raadshuis in Kerkrade. Meer 
informatie vindt u in de bijgesloten 
uitnodiging voor de kick-off. 

rescar-congres 2014

Het jaarlijkse RESCAR-congres 
komt er weer aan!  Op 24 mei 

presenteren we u een boeiende 
middag met lezingen over de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van 
hart- en vaatziekten. Ingesloten in 
deze nieuwsbrief is  de uitnodiging 

met antwoordkaart voor het 
congres. Zoals elk jaar kunt u ook 

alvast vragen invullen die u wilt 
stellen aan het artsenpanel.  
Wij zien u graag op 24 mei! 

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

suBsidie Voor onderzoek naar VerBand 
leVerziekte en aderVerkalking 

Maastricht UMC+ onderzoeker Kristiaan Wouters heeft een 
Dekkerbeurs van de Nederlandse Hartstichting ontvangen voor 
onderzoek naar het verband tussen leverontsteking bij mensen met 
overgewicht en slagaderverkalking. Met de € 355.000,- die daarmee 
gepaard gaat, hoopt Wouters een beter begrip te kunnen krijgen van 
de samenhang tussen de twee aandoeningen.

Ongeveer de helft van alle mensen met obesitas krijgt te maken met 
een zogeheten ‘vette’ lever. De kans op een leverontsteking neemt 
daarmee aanzienlijk toe. Meestal komen deze patiënten echter niet te 
overlijden aan deze leveraandoening, maar aan hart- en vaatziekten. 
Het risico op hart- en vaataandoeningen neemt bij deze mensen in 
de loop der jaren namelijk aanzienlijk toe. Wat daar het precieze 
mechanisme van is, dat is echter nog niet geheel duidelijk. Wouters 
hoopt met de Dekkerbeurs een bijdrage te kunnen leveren aan een 
dieper inzicht in dit verband.

hartsVrienden in 2014

De volgende Hartsvrienden, na de zomer,   
verschijnt alleen digitaal. Op deze manier 
willen we langzaam de overgang maken 
naar een meer digitale nieuwsbrief. Dit 
is kosten- en milieubesparend. Vandaar 
dat wij u vriendelijk verzoeken om, indien 
mogelijk, een mailadres door te geven 
op info@hlf.nl als u de nieuwsbrief wilt 
blijven ontvangen. We gaan echter nog niet 
helemaal over op digitale verspreiding: 
vlak voor de kerst ontvangt u weer een 
gedrukt exemplaar in uw brievenbus. 



Stichting Hartsvrienden RESCAR 
Gaspeldoorn 7, 6226 WZ  MAASTRICHT
T: + 31 (0)43 363 0919 E: info@rescar.nl 
www.rescar.nl 
Rekeningnummer: NL64 INGB 0001 9272 28

Colofon

Aan dit nummer 
werkten mee:
Cecile Giesen, 
Harry Crijns, 
Silvia van de Put, 
Leontine de Vlieger

Opmaak: 
Di-gitta-al
Druk
MTB Grafi sch 

pim steerneman Van zorgorganisatie seVagram:  “loop met je dokter 
is gelegenheid om iets terug te doen Voor de maatschappij”

Loop met je dokter is een mooi wandelevenement, waar inmiddels honderden mensen 
aan meedoen. Onder wie ook talrijke medewerkers en vrijwilligers van bedrijven en 
organisaties in Limburg, die op die manier een steentje bijdragen aan de strijd tegen hart- 
en vaatziekten. Een van die organisaties is Sevagram. 

 Aan het woord Pim Steerneman, 
voorzitter Raad van Bestuur: 
“Sevagram is een innovatieve 
en maatschappelijk betrokken 
zorgorganisatie. Sevagram biedt 
uitstekende mensgerichte zorg 
in 20 zorgcentra, maar ook bij 
mensen thuis in Heerlen/Parkstad 
en in het Heuvelland. 2500 
Medewerkers en 1100 vrijwilligers 
laten elke dag weer enkele 
duizenden cliënten ervaren dat de 

zorg van vandaag morgen al weer beter is. Bewegen is een 
speerpunt in onze zorgvisie en Sevagram vindt bewegen 
zowel voor cliënten, medewerkers als vrijwilligers heel 
belangrijk.”

Netwerkevent 
“Daarnaast levert Sevagram graag een actieve bijdrage aan 
belangrijke maatschappelijk thema’s, zoals gezondheid 
in algemene zin. Vaak is Sevagram zelf het goede doel, 
maar hier krijgen we de gelegenheid om iets terug te doen 
voor de maatschappij. Sevagram participeert al drie jaar 
lang met een enthousiast bedrijfsteam onder leiding van 
locatiemanager Frank Otten in ‘Loop met je dokter’ om zo 
een steentje bij te dragen aan dit belangrijke project. Ons 
bedrijfsteam kijkt jaarlijks uit naar de kick-off én de dag zelf 
van Loop met je Dokter. Want Loop met je Dokter is behalve 
een gezellige dag met collega’s voor ons ook een belangrijk 
netwerkevent. De ongedwongen sfeer en laagdrempeligheid 
van Loop met je Dokter nodigt dan ook steeds meer 
Sevagrammers uit om mee te doen. Wij hebben in elk geval 
de smaak goed te pakken.”

HFL hart- en vaatziekten 
Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht
T: + 31 (0)43 407 7363 E: info@hfl .nl
www.hfl hartenvaatziekten.nl  
Rekeningnummer: NL54INGB0657181420

Hartsvrienden is een gemeenschappelijke uitgave van Stichting Hartsvrienden RESCAR en HFL hart- en vaatziekten.  

15 APRIL  KICK-OFF LOOP MET JE DOKTER 

18 MEI   BENEFIET HUISKAMER CONCERT HARTSTOCHT 

24 MEI  RESCAR CONGRES 2014

3 JUNI HART EN VAAT CAFÉ  

4

Wist u dat u HFL hart- en vaatziekten ook kunt 
steunen? Denk bijvoorbeeld eens aan een 
rommelmarkt, de viering van een jubileum of 
een activiteit met uw vereniging.
Meer informatie: www.hfl hartenvaatziekten.nl.

agenda 


