
Voor de generaties van nu en morgen

Beste lezers,
Wist u dat bepaalde hartziekten vaker voorkomen bij vrouwen, maar vaak niet als zoda-
nig worden herkend? En wist u dat vrouwen vaker aan een stijve verdikte hartspier lijden 
dan mannen?

Er worden grote stappen gezet in het onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen, maar er 
is nog een hoop te onderzoeken. Wat is de invloed van hormonen, de overgang en hoge bloed-
druk tijdens de zwangerschap? Beïnvloedt de menstruatie de werking van medicijnen? Zijn er 
verschillende risicofactoren voor mannen en vrouwen?  

Waar mannen veelal een vernauwing in de grote bloedvaten hebben, hebben vrouwen vaker 
last van afsluiting van de kleine vaten. In een vroeg stadium geeft dit geen of milde klachten 
en wordt de ziekte dan ook vaak niet herkend als ‘hartfalen’.  

Daarom vragen wij dit jaar uw bijzondere aandacht voor vrouwen en hart- en vaatziekten! 
In het Maastricht UMC+ onderzoeken we hoe we hartfalen bij vrouwen eerder kunnen ontdek-
ken zodat we door tijdig ingrijpen verdere verslechtering kunnen voorkomen.  Verderop in deze 
Hartsvrienden leest u twee interviews met onderzoekers die zich bezighouden met de kleine 
vaten. U ontmoet deze jonge wetenschappers ook op ons RESCAR-Congres. Dit jaar organiseren 
we dit voor het eerst in Margraten. Ik hoop u daar te zien! 

 

Prof. dr. Harry Crijns
Namens Hart en vaat onderzoekfonds Limburg

Hartsvrienden
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In dit nummer o.a.

Onderzoek naar kleine vaatjes

Loop met je dokter 2020

De nach vaan ‘t hart 

RESCAR-CongresGaat uw hart sneller kloppen voor onze onder-
zoeken naar het vrouwenhart? Steun dan 
Hart en vaat onderzoekfonds Limburg. 
Onderzoek ín Limburg, bijeenge-
bracht dóór Limburg, vóór Lim-
burg en ver daarbuiten!

Hart 
voor de 

vrouw

Onze activiteiten en 
het Corona virus   
Op dit moment is het nog niet zeker of  
bepaalde activiteiten doorgaan. We volgen 
hierin de richtlijnen van het Maastricht UMC+
en de overheid. Wilt u er in principe bij zijn? 
Schrijf u dan toch in! We houden u dan op 
de hoogte als data veranderen. Ons kantoor 
is momenteel gesloten. Wij werken thuis en 
blijven telefonisch T 043-4077364 
en per mail 
bereikbaar. 
Pas goed op u 
zelf en op 
elkaar. 



“De metingen die we doen, vinden niet plaats 
in of bij het hart. Juist niet,” trapt Jerremy af. 
“We kijken naar de microcirculatie oftewel 
de kleinste bloedvaatjes op allerlei ándere 
plekken in het lichaam. Een van de gedach-
tes achter HFpEF is namelijk dat het ontstaat 
doordat mensen iets anders onder de leden 
hebben. Dat resulteert in een milde ontste-
king in het lichaam waar de kleine bloed-
vaatjes ziek van worden. Dat gebeurt in het 
hart, maar ook op andere plekken. Als deze 
hypothese klopt, zou je bij mensen met een 
stijf hart dus ook in andere bloedvaatjes af-
wijkingen moeten zien.” 

Metingen van de kleinste vaatjes
De metingen vinden plaats bij het onder-
zoekscentrum van de Maastricht Studie, waar 
Jerremy mee samenwerkt. De deelnemers 
krijgen daar eerst een vragenlijst voorge-
legd. “We willen bijvoorbeeld weten wanneer 
iemands menopauze begonnen is. Dat is on-
der meer van belang omdat we er proberen 
achter te komen waarom de ziekte vooral bij 

wat oudere vrouwen voorkomt.” Daarna gaat 
het daadwerkelijke onderzoek van start, dat 
2,5 uur duurt. Dit bestaat onder meer uit me-
tingen van de kleinste bloedvaten in de huid, 
onder de tong, in de vinger en in het oog.  
“Alles niet pijnlijk en non-invasief, met be-
hulp van een microscoop, camera of laser-
licht”. Daarnaast worden de grotere bloedva-
ten gecheckt, onder meer met een echo van 
de slagaderen in de arm, lies en hals.

Gericht medicijnen testen 
Aan het onderzoek doen ruim 200 personen 
mee, allemaal patiënten van de HFpEF-poli, 
het merendeel hiervan is vrouw. Simpelweg 
omdat meer vrouwen dan mannen diasto-
lisch hartfalen hebben. De metingen bij al 
deze deelnemers leveren enorm veel data 
op. “Met de analyse daarvan ben ik wel een 
tijd bezig,” aldus Jerremy. Met zijn research 
hoopt hij straks bij te dragen aan het be-
ter diagnosticeren van mensen met HFpEF. 
“Zodat we kunnen zeggen: deze mensen 
met HFpEF hebben meer problemen met de  

hartboezems, deze meer met de longen en ga 
zo maar door. Dat maakt het gericht testen 
van medicijnen of hartrevalidatie mogelijk. 
Want we doen al ons onderzoek uiteindelijk 
voor de patiënt. Die moet er beter van wor-
den. En daar zet ik me graag voor in.” 

Het Hart en vaat onderzoekfonds Limburg 
steunt dit onderzoek naar diastolisch 
hartfalen. Wilt u ook een bijdrage leveren? 
Doneer dan op NL54 INGB 0657 1814 20.

Metingen van bloedvaatjesHEt ONDERzOEk

zijn de kleinste bloedvaatjes van het lichaam verstoord bij patiënten met diasto-
lisch hartfalen oftewel een stijf hart? Sinds anderhalf jaar buigt arts-onderzoeker  
Jerremy Weerts zich over deze vraag. Hij is als promovendus betrokken bij de Maastrichtse  
studie naar het ontstaan en vroegtijdig opsporen van hartfalen met behouden  
pompfunctie (HFpEF). Voor zijn deel van het 
onderzoek analyseert Jerremy een heleboel 
metingen van bloedvaatjes. 

Ongeveer 142.000 mensen in Nederland hebben hartfalen. Het hart pompt dan onvoldoende bloed door het lichaam om alle or-
ganen van voedingsstoffen en zuurstof te voorzien. Bij 50% van de patiënten zit het probleem niet in de pompfunctie, maar kan 
het hart zich niet goed ontspannen. We spreken dan over een stijf hart, ook wel diastolisch hartfalen of hartfalen met behouden 
pompfunctie (HFpEF) genoemd. Deze vorm van hartfalen komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Waarom weten we niet. 
Ook de oorzaak van de ziekte is nog grotendeels onbekend. Wel zijn er sterke aanwijzingen dat de kleinste bloedvaatjes er wat 
mee te maken hebben. In het Maastricht UMC+ vindt hier onderzoek naar plaats, gesteund door het Hart en vaat onderzoekfonds 
Limburg.



Metingen van bloedvaatjes

kerstballenactie
Wat een feest was het weer om deze actie 
te doen met zoveel enthousiaste vrijwilli-
gers! Vier weken lang stonden zij in de hal 
van het Maastricht UMC+ om zoveel mo-
gelijk kerstballen te verkopen. En het was 
een groot succes. In totaal is voor meer dan  
€ 10.000 aan kerstballen verkocht! Niet  
alleen in het ziekenhuis, maar ook in diverse 
Limburgse winkels die aan de actie meede-
den. Naast particulieren kochten ook enkele 
maatschappelijk betrokken bedrijven onze 
kerstballen als decoratie voor hun pand of 
presentje voor hun personeel. 

Let op: vanaf halverwege november zijn 
de kerstballen, met nieuwe teksten, weer 
verkrijgbaar.

ACtIES
Chronische humor 
Annemarie Aalberts uit Maastricht is dol 
op schrijven. Het is een belangrijke uitlaat-
klep voor haar in een leven dat door chroni-
sche aandoeningen niet altijd even gesmeerd 
loopt. In haar bundel Chronische humor 
gunt zij de lezer een kijkje in haar leven als  
‘gezinsmanager’. Annemarie doneert de op-
brengst van haar boek aan hart- en vaatonder-
zoek in Limburg. Tot nu toe zijn er al 370 exem-
plaren verkocht, goed voor € 2.597. 

Er zijn nog enkele exempla-
ren verkrijgbaar voor een 
bedrag van € 7,95 exclusief 
verzendkosten. U kunt ze 
bestellen via onze website, 
een mail sturen of kopen 
op het RESCAR-Congres op  
6 juni. Laat u verrassen door 
de prachtige illustraties van 
Suzanne Stohr, de vormge-
ving van Franz Rothenburg 
van Cortjens DC, maar vooral 
door de humor en positiviteit 
in het boek.

50 kaarsjes op de taart 
Onze bevlogen ambassadeur Dyon de 
Vreede mocht op 5 februari van dit 
jaar 50 kaarsjes uitblazen. In plaats 
van cadeautjes vroeg hij mensen te  
doneren aan het Hart en vaat onderzoek-
fonds Limburg. Dat leverde ruim € 600 op!

Heeft u ook een idee voor een leuke actie waarmee u geld kunt ophalen voor het onderzoek in Limburg naar hart- en 
vaatziekten? Maar weet u misschien niet hoe u dat aan zou kunnen pakken? Bel of mail ons en we helpen u graag!  
Meer informatie vindt u ook op ons online platform: www.actiehartenvaatonderzoekfondslimburg.nl 



MIJN HARt

Een bijdrage leveren aan de weten-
schap. Dat is in één zin de belang-
rijkste reden van Rick van Gestel 
(81) uit Rothem om mee te doen 
aan diverse onderzoeken naar hart-
falen. zelf heeft ze last van een 
stijve hartspier, wat zich bij haar 
vooral uit in vermoeidheid en kort-
ademigheid. “Meer dan drie kwar-
tier aan een stuk lopen lukt niet “.

De eerste klachten van Rick dateren 
uit 2009. Ze kan de trap niet op zon-
der buiten adem te raken. Ze krijgt in 
eerste instantie de diagnose sinus-
knoop hartfalen en dankzij medicij-
nen krijgt ze haar klachten aardig on-
der controle. Tot ongeveer zeven jaar 
geleden. “Toen raakte ik tijdens een 
potje tennis zo vermoeid dat ik dacht 
‘dit gaat niet goed.” Omdat longkan-
ker in de familie voorkomt, vreest ze 
dat er iets met haar longen is. Dat 
blijkt echter niet het geval te zijn. Het 
is toch ‘gewoon’ haar hart. “Alleen 
was het lastig om te traceren wat daar 
nu precies mee aan de hand is.” 

Eigen tempo
Na uitgebreid onderzoek op de HF-
pEF-poli krijgen haar klachten het 
etiketje ‘stijve hartspier’ oftewel di-
astolisch hartfalen. Voor Rick maakt 
het niet zoveel uit wat ze heeft. “Voor 
mij is vooral van belang dat ik het on-
der controle heb.” En dat is het geval.  

“Ik weet wat ik wel en niet kan. Dus 
ik zit elke dag op de crosstrainer en  
tennis iedere week Maar dan wel op  
mijn eigen tempo.” 

zwaaien voor de tV 
Als patiënt met hartfalen doet ze 
mee aan verschillende wetenschap-
pelijke onderzoeken die in het 
Maastricht UMC+ lopen. Zoals de 
Wii-studie waarin gemeten wordt 
of mensen die een Nintendo Wii-
spelcomputer geïnstalleerd krij-
gen, meer bewegen dan mensen die  
alleen beweegadvies krijgen. “Stond 
ik daar iedere morgen voor de tele-
visie te tennissen. Mijn overbuur-
man snapte niks van mijn gezwaai,”  
vertelt ze lachend. 

Extra onder controle
Vrijwel tegelijkertijd deed ze mee aan 
de MRI-studie naar de kleine bloed-
vaatjes van het hart die door het Hart 
en vaat onderzoekfonds Limburg ge-
steund wordt. “Dat vond ik best een 
intensief onderzoek om aan mee te 
doen, onder meer omdat je vloeistof 
krijgt ingespoten en in de scan moet.” 
Toch doet Rick graag mee aan dit 
soort studies. “Ik vind het belangrijk 
om zo mijn steentje bij te dragen aan 
ieders gezondheid. Het kost boven-
dien nauwelijks meer tijd en je bent 
zelf extra onder controle!” 

“Ik wil de wetenschap vooruithelpen” 



Wat zijn we trots en dankbaar. De 
campagne Mijn Limburgs Hart 
heeft het mooie resultaat opge-
leverd van maar liefst € 102.231!  
Dit bedrag wordt helemaal besteed 
aan het onderzoek naar plotse hart-
stilstand in het Maastricht UMC+ en 
de Limburgse partnerziekenhuizen. 

Dankzij de campagne lijkt er meer 
begrip te zijn ontstaan voor patiën-
ten – en hun naasten – die een plotse 
hartstilstand hebben doorgemaakt. 
Ook zijn verscheidene mensen met 

een mogelijke erfelijke genetische 
fout op hun DNA doorverwezen naar 
de poli cardiogenetica van het Maas-
tricht UMC+

Onze hartelijke dank gaat uit naar alle 
patiënten en artsen die hebben mee-
gewerkt aan de serie indrukwekkende 
films en natuurlijk naar alle mensen en 
organisaties die een bijdrage hebben  
geleverd aan dit mooie resultaat. En 
in het bijzonder dank aan L1 voor de 
fijne samenwerking! 

“Ik wil de wetenschap vooruithelpen” 

Agenda 2020
Donderdag 16 april Kick-off Loop met je dokter, 
 Margraten

Zaterdag 6 juni RESCAR-Congres, 
 Margraten

Dinsdag 9 juni Hart & Vaat Café, 
 Maastricht 

Vrijdag 25 september 15de Reanimatie-estafette, 
 Maastricht 

Zaterdag 26 september Loop met je dokter, 
 gemeente Eijsden-Margraten 

Dinsdag 6 oktober Hart & Vaat Café, Maastricht 

Half november Start verkoop kerstballen 

Zaterdag 28 november De nach vaan ’t Hart, 
 Maastricht 
 



Patty werkt in het 
Maastricht UMC+ en het 

Zuyderland MC in Heer-
len. Op de hartkatherisatieka-

mers van beide ziekenhuizen ziet 
ze patiënten met allerlei hart- en vaatproblemen. 
“Bij de helft daarvan zie je vaak geen problemen 
bij de grote kransslagaders, terwijl er wel sprake 
is van aantoonbare klachten zoals zuurstoftekort.  
We denken dat een deel van het probleem in de  
allerkleinste vertakkingen van de kransslagers zit. 
Dit noemen we microvasculair lijden.” 

In de vaatjes testen 
Om de diagnose helder te krijgen, moeten de klein-
ste bloedvaatjes in beeld worden gebracht. Dit is 
echter complex omdat ze minuscuul zijn. Onder-
zoek met een MRI of echo is dan minder precies. 
Daarom gebruikt Patty een andere methode voor 
het meten van de kleine vaatjes: ze doet drie testen 
tijdens een ‘standaard’ katheterisatie. 

Voor alle drie de metingen brengt ze een draad met 
een speciale sensor in de vaatjes. Door gelijktijdig 
een zoutoplossing in te brengen kan ze vervolgens 
de bloeddoorstroming meten, zowel in rust als  
inspanning.  Patty: “De nieuwste en meest precieze 
methode van de drie is die van de absolute weer-
stand. Na een heel ingewikkelde formule komen 
hier bepaalde waardes uit, die wat zeggen over de 
weerstand in iemands kleinste kransslagaders. Een 
hoge weerstand in een bloedvat betekent minder 
bloeddoorstroming en dus meer klachten.”  

Op zoek naar samenhang 
Wat Patty nu wil weten voor haar promotieonder-
zoek is of deze indicatie van weerstand – en dus 
of iemand wel of niet microvasculair lijden heeft –  
samenhangt met onder andere diastolisch hart-
falen. De aanwijzingen hiervoor zijn sterk, maar  
feiten op basis van harde metingen zoals die 
van Patty zijn er nog nauwelijks. Daarom gaat 
Patty zo’n 50 patiënten met deze ziekte in kaart  
brengen. De vraag die daarbij centraal staat is of 
al deze patiënten inderdaad problemen hebben 
met hun kleine bloedvaatjes of maar een bepaald 
deel van de onderzoeksgroep.  “Vragen waar we 
nu nog geen eensluidend antwoord op hebben,  
zoekende naar de oorzaak van hartfalen met  
behouden pompfunctie. Maar als we dit door- 
gronden, kunnen we toewerken naar een betere  
behandeling voor patiënten.”

Diastolisch hartfalen bij vrouwen 

Spelen de kleinste bloedvaatjes inderdaad een rol bij het ontwikkelen van diastolisch hart-
falen dat vooral bij vrouwen voorkomt? Interventie-cardioloog in opleiding Patty Winkler 
zoekt naar het antwoord op die vraag door op innovatieve wijze deze bloedvaatjes in beeld 
te brengen. Op dit onderzoek hoopt ze over een tijdje te promoveren. 

HEt ONDERzOEk

Hou je hart 
gezond! 

Gezond leven verkleint 
je kans om ziek te wor-
den. Je bloeddruk, cho-
lesterol en BMI laten zien 
hoe jouw lichaam ervoor 
staat. “Laat daarom vanaf 
je 40ste minstens 1 keer 
per jaar je waardes con-
troleren bij de huisarts,” 
aldus Patty Winkler. 

“Wat dat betreft zou het 
mooi zijn als er zoiets 
bestond als een vascu-
lair bevolkingsonderzoek. 
Maar íedereen vanaf een 
bepaalde leeftijd jaarlijks 
screenen is natuurlijk 
veel te duur. zorg daarom 
voor jezelf. Pas je leefstijl 
aan, beweeg meer. Dat 
kan voorkomen dat je een 
hart- en/of vaatprobleem 
krijgt.” 



       
     12e  editie

Op zaterdag 26 september 2020 gaan we 
alweer voor de 12e keer de paden op, de 
lanen in met Loop met je dokter. 

Voor we dat doen, eerst een korte terugblik 
op onze 11e editie op 28 september 2019. 
Wat een fantastische dag hebben we gehad! 
Een toplocatie, een heerlijke wandeling door 
het prachtige Grensmaas gebied, bijna 600 
deelnemers. Maar zeker ook een hele mooie 
opbrengst voor onderzoek naar hart- en 
vaatziekten in Limburg, warme woorden van 
wethouders en gedeputeerde, en - onder het 
genot van een drankje (en een buitje!) - op-
tredens van geweldige artiesten. Dank aan 
iedereen die erbij was en/of ons gesteund 
heeft. 

kick-off: 
16 april 2020
Vooruitlopend 
op de 12e editie 
van Loop met je dok-
ter vindt op donderdag 
16 april de Kick-off plaats. 
Dit keer is deze informatieve 
en gezellige bijeenkomst in het  
Gemeentehuis van Eijsden-Margra-
ten, in Margraten. Komt u ook? 

We ontvangen u om 15.30 uur met een kopje 
koffie en een stukje vlaai. Sprekers: Cardiolo-
gen Vanessa van Empel, Arnoud van ’t Hof en 
Rachel Ter Bekke. Tijdens de Kick-off maken 
we natuurlijk ook weer de start- en finish-
locatie van Loop met je dokter bekend en  
beginnen we met de lotenverkoop.  
De bijeenkomst duurt tot 
18.00 uur. 

Aanmelden is 
nodig en kan via de 

aangehechte antwoord-
kaart of per mail: 

info@hartenvaatonder-
zoekfondslimburg.nl



De nach vaan 
’t Hart, vier ’t leve 

Denach    vaan ’thartVier ’t leve!

De fusie tussen RESCAR en het Hart en vaat onderzoekfonds Limburg 
is afgerond. Wat betekent dit voor u als donateur? Uw bijdrage aan 
baanbrekend onderzoek naar hart- en vaatziekten in Limburg wordt nu 
door kostenbesparing nóg efficiënter besteed. Vanzelfsprekend blijven 
alle ‘geoormerkte’ giften onverminderd van kracht. Op uw bankafschrift 
zal voortaan als begunstigde Stg. HFL betreft RESCAR worden vermeld.  
Het bankrekeningnummer is ongewijzigd.

Goed doel in uw 
testament? 
Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun 
testament. Overweegt u dit ook? 
Door Hart en vaat onderzoekfonds Limburg op te nemen 
in uw testament steunt u baanbrekend wetenschappelijk 
onderzoek dat wordt uitgevoerd in één van de internatio-
nale topcentra; het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht 
UMC+. Hart en vaat onderzoekfonds Limburg hoeft geen 
erfbelasting af te dragen. 

Liever schenken bij leven? 
Elke gift, klein of groot, is welkom. Schenken aan een goed 
doel heeft bovendien fiscale voordelen. Een eenmalige 
schenking is meestal aftrekbaar voor de inkomstenbelas-
ting als persoonsgebonden aftrek. 

Geef om uw hart, geef met uw hart! Meer weten? Kijk op 
www.hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl/nalaten of bel 
of mail ons. Wij helpen u graag.

Save the date! 
Op zaterdagavond 28 november 2020  
organiseren we een bijzonder eve-
nement; een lichtstoet door winters 
Maastricht om aandacht te vragen 
voor hart- en vaatziekten in Limburg.  
Na afloop vieren we met een scala 
aan Maastrichtse topartiesten het  
leven! Houd onze website en nieuwsbrieven in de gaten om op de hoogte te  
blijven van deelnemende artiesten en tijdig uw kaarten te kunnen bestellen: 
www.actiehartenvaatonderzoekvondslimburg.nl 



Ook in 2020 zet het Hart & Vaat Café zijn deuren weer open voor iedereen 
die met hart- en vaatziekten te maken krijgt.
Het eerstvolgende Hart & Vaat Café is op 9 juni. Dan staat het thema ‘Reanimatie: van levens-
belang’ centraal. Aan bod komen onder meer de Reanimatie-estafette en het belang van  
burgerhulpverlening. De laatste bijeenkomst is op 6 oktober. Het onderwerp van die avond is 
‘Waarom maken we ons druk over hoge bloeddruk?’ met als gastspreker vasculair internist  
Floris Vanmolkot. 
Aanvang:  vanaf 19.30 uur
Locatie:  Grand Eetcafé De Vreede, Markt 62 in Maastricht.

Iedereen is van harte welkom. toegang is gratis!

Hart & Vaat
Café

Waar zouden we zijn zonder 
onze vrijwilligers?
Om hen te bedanken voor hun inzet 
organiseerden we in december een 
bijeenkomst met een interessante 
lezing over de ontwikkelingen in het 
Maastrichtse Belvedère gebied, een 
wandeling en een lekkere lunch.

Heeft u wat tijd over en klopt uw 
hart voor onderzoek naar hart- en 
vaatziekten in Limburg? Laat het 
ons weten wanneer u deel zou willen 
uitmaken van ons gepassioneerde 
en gezellige team!



Op zaterdag 6 juni 2020 organiseren we weer vol trots ons 
jaarlijks RESCAR-Congres, deze keer in Gemeenschaps-
huis Oos Heim in Margraten.

De middag staat in het teken van het thema ‘Hart voor de 
vrouw’. Met presentaties over een typische vrouwenkwaal;  
diastolisch hartfalen en over zwangerschap en hart- en vaat-
ziekten. 

Als u in de afgelopen twee jaar RESCAR/Hart en vaat onder-
zoekfonds Limburg heeft gesteund of heeft deelgenomen aan 
Loop met je dokter is deelname gratis. Nog geen donateur 
of deelnemer? Betaal dan € 8,00 entree per persoon of word  
donateur (donateurskaart aangehecht). 

Aanmelden is nodig en kan via de aangehechte antwoord-
kaart of per mail: info@hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl

Programma 
12.45 uur  Ontvangst met koffie/thee en vlaai
13.30 uur  Welkom door Guy Peeters, bestuursvoorzitter   
 Hart en vaat onderzoekfonds Limburg
13.35 uur  Inleiding door Harry Crijns, hoofd vakgroep 
 cardiologie Maastricht UMC+ 
13.40 uur  Zwangerschap, de ultieme hart- en vaattest -   
 Marc Spaanderman, hoofd divisie obstetrie 
14.10 uur  Pijn op de borst door de kleine kransslagaderen -  
 Patty Winkler
14.30 uur  Hartfalen en de kleinste bloedvaatjes -  
 Jerremy Weerts 
14.50 uur  Hartpatiënt Annemarie Aalbers leest voor uit   
 haar bundel ‘Chronische humor’
15.00 uur  Vragenronde 
15.30 uur  Afsluiting

congres

Hartsvrienden is een uitgave van het Hart en 
vaat onderzoekfonds Limburg.

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg
Gaetano Martinolaan 85, 1e etage, 6229 GS  
Maastricht T: + 31 (0)43 407 7364 
info@hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl
www.hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl 
Rekeningnummer: NL54 INGB 0657 1814 20

Redactie: Harry Crijns, Mariëlle Denis, 
Vanessa van Empel, Maggie Kooman, Marion 
Lahaije, Barend Mees, Bas Streukens, PITTIG 
in de media. 

Eindredactie: Ellen van de Ven

Fotografie: Alf Mertens Fotografie, Focus22

Indien u deze nieuwsbrief liever digitaal of op een ander adres wilt ontvangen stuur dan een mail naar info@hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl.   

Colofon

Hart 
voor de 

vrouw



❏ De heer ❏ Mevrouw  Voorletters:   Achternaam:

Straat:     Huisnummer:

Plaats:     Postcode:

Geboortedatum:

E-mail:     Telefoon:

IBAN nr.:     t.n.v.

Ik doneer graag:  ❏ Maandelijks ❏ Jaarlijks  ❏ Eenmalig 

Met een bedrag van:  ❏ € 10,-  ❏ € 17,50  ❏ € 22,50  ❏ anders, namelijk: €

Datum:  Handtekening:

❏ Ik wil graag op de hoogte gehouden worden en meld mij aan voor de nieuwsbrief.
Deze kaart kunt u – zonder postzegel – ingevuld terugsturen naar: Hart en vaat onderzoekfonds Limburg | Antwoordnummer 1105 | 6200 VB Maastricht. 
Liever zelf een bedrag overmaken? Dat kan natuurlijk ook. IBAN NL54INGB0657181420 t.n.v. Hart en vaat onderzoekfonds Limburg

AANMELDkAARt

❏ Ja, ik wil graag op de hoogte blijven van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten en 
 word donateur.

❏ De heer ❏ Mevrouw  Voorletters:   Achternaam:

Straat:     Huisnummer:

Plaats:     Postcode:

Geboortedatum:

E-mail:     Telefoon:

Datum:  Handtekening:

❏ Ik wil graag op de hoogte gehouden worden en meld mij aan voor de nieuwsbrief.

Deze kaart kunt u – zonder postzegel – ingevuld terugsturen naar: Hart en vaat onderzoekfonds Limburg | Antwoordnummer 1105 | 6200 VB Maastricht. 
Liever zelf een bedrag overmaken? Dat kan natuurlijk ook. IBAN NL54INGB0657181420 t.n.v. Hart en vaat onderzoekfonds Limburg

Ja, ik schrijf me in voor: ❏ de kick-off Loopmet je Dokter op 16 april 2020
  ❏ het Rescar-Congres op 6 juni 2020

DONAtEURSkAARt



Hart en vaat onderzoekfonds Limburg 
Antwoordnummer 1105
6200 VB Maastricht

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg 
Antwoordnummer 1105
6200 VB Maastricht


