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1. Inleiding
De aangeboren hartafwijking is de meest voorkomende aangeboren afwijking
die we kennen. In Nederland worden ieder jaar ongeveer 1.500 kinderen met
een aangeboren hartafwijking geboren.
Dat betekent dat er 1.500 gezinnen een heftige tijd tegemoet gaan. Ongeveer tweederde van de hartekinderen moet vlak na hun geboorte een zware (open)hartoperatie
ondergaan om te kunnen overleven. En is de hartafwijking ernstig, dan is één operatie
vaak niet genoeg. Bovendien is na de operatie het kinderhart nog niet normaal en
hebben hartekinderen levenslang in meer of mindere mate beperkingen en een kortere
levensverwachting dan gezonde kinderen. Hartekinderen hebben vaak minder energie,
kunnen niet goed meekomen op school en ervaren vaker problemen in motorische en/of
neurocognitieve ontwikkeling. Circa 50% van de hartekinderen met een gecompliceerde
hartafwijking heeft als gevolg van de hartafwijking hersenschade en 25% gaat naar
speciaal onderwijs.
In Nederland leven nu ongeveer 25.000 kinderen en jongeren met een aangeboren
hartafwijking. Er zijn meer dan 100 verschillende typen aangeboren hartafwijkingen van
relatief mild tot zeer ernstig en levensbedreigend. Helaas sterven er elk jaar gemiddeld
150 kinderen als gevolg van hun hartafwijking.
Stichting Hartekind is in 2008 opgericht en zet zich uitsluitend in voor kinderen met een
aangeboren hartafwijking. Wij willen dat deze hartekinderen gewoon kind kunnen zijn,
met als motto: Kind zijn, Hart nodig!
In 2016 zetten we verder stappen om onze organisatie te professionaliseren. Zo zal
bestuurslid Linda Breusers in dienst treden als manager. We verwachten dat Hartekind
erkend zal worden als CBF goed doel. Daarnaast staat centraal de oprichting van de
Hartekind businessclub. Een netwerk voor ondernemers die Hartekind een warm hart
toedragen. Dit alles met als doel te groeien naar € 2.000.000 aan broodnodig
onderzoeksgeld.
Wij prijzen ons gelukkig dat we diensten en ondersteuning mogen ontvangen van
bedrijven, partners en vrijwilligers die ons helpen en steunen – onze hartevrienden.
We hopen dat deze groep blijft groeien!
Tenslotte veel dank aan allen die het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan het succes
van Hartekind.
Bestuur Stichting Hartekind,
P.W. van Lindenberg, voorzitter
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2. Stichting Hartekind
Statutaire naam Stichting Hartekind
Statutair gevestigd: Breukelen
Adres: Kerkweg 43, 3603 CL Maarssen
Telefoon: 085-8772218
KvK: 30243590
ING: NL62 INGB 0004 3126 88
Samenstelling bestuur
In het boekjaar 2015 was het bestuur als volgt samengesteld:
Peter-Willem van Lindenberg, voorzitter
Arnout Trampe, secretaris
Peter Beijnes, penningmeester
Just Deinum, bestuurslid relatiebeheer
Linda Breusers, bestuurslid media & PR en dagelijkse operatie
Aan het einde van 2015 hebben we dankzij de bijeenkomsten in de kinderhartcentra 3
nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen:
Peggy Brandwagt, secretaris (Arnout Trampe wordt dan algemeen bestuurslid)
Joost Riphagen, bestuurslid fondsenwerving
Lisette Looren-de Jong, bestuurslid media & PR (zij zal per 2016 de portefeuille van Linda
Breusers overnemen)
Organisatie
Hartekind heeft een kleine organisatie. In 2015 is er een onbezoldigd bestuur en is er 1
betaalde parttime kracht voor 30 uur werkzaam op kantoor in Maarssen. Dat is Inge Bos.
Linda Breusers houdt zich vanuit het bestuur bezig met de aansturing van kantoor en de
dagelijkse operatie. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de
statuten van de stichting. Het bestuur is volledig onbezoldigd. De bezoldiging van de
office-manager is conform de arbeidsvoorwaarden van de Hartekind. Veel van onze
facilitaire benodigdheden worden bekostigd door bevriende kantoren.
Hartevrienden
Dit zijn bedrijven, organisaties of personen, die onze stichting een warm hart toedragen
en ons op verschillende manieren vaak belangeloos ondersteunen.
Inmiddels hebben we zo’n 20 Hartevrienden, waar we enorm dankbaar voor zijn.
ANBI status
Stichting Hartekind beschikt met ingang van de oprichtingsdatum over de ANBI status
(Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst. Deze status zorgt er voor
dat de giften aan onze Stichting voor bedrijven en particulieren aftrekbaar zijn voor de
belasting.
Keurmerk Goed Besteed
Hartekind heeft ook in 2014 voldaan aan het keurmerk “Goed Besteed”.
Wanneer een goed doel het keurmerk “Goed Besteed” heeft, kunt u er van op aan dat er
toezicht plaats vindt op de genoemde organisatie. Dan weet u dat er controles zijn op het
bestuur, beleid, bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van het bewuste goede
doel.
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Het doel van Stichting Hartekind
De doelstellingen van Stichting Hartekind zijn het verbeteren van de overlevingskansen
van hartekinderen en het verbeteren van de dagelijkse situatie van Hartekinderen
waarbij de kwaliteit van leven centraal staat.
Stichting Hartekind wil dit bereiken door het financieren van wetenschappelijk onderzoek
en het ondersteunen van projecten en initiatieven zoals de Pace-Pro en de HartPas.
Tevens wil Hartekind dat het grote publiek weet heeft van de impact van aangeboren
hartafwijkingen
Kinderhartcentra
De contacten met de vier Academische kindercardiologische centra in Nederland zijn van
groot belang en met name het besef dat samenwerken belangrijk is. Naast ons
enthousiasme en hart voor de zaak hebben we de ervaring en kunde van andere partijen
nodig om onze doelstellingen te realiseren.
Comité van Aanbeveling:
Het comité van aanbeveling bestaat uit de hoofden van de vier universitaire
kinderhartcentra in Nederland. Zij geven Hartekind professional advies op het gebied
van de onderzoeksagenda en zijn persoonlijk nauw betrokken bij Hartekind en
aangeboren hartafwijkingen. De leden bestaande uit:
Prof. Dr. Nico Blom, hoofd kindercardioloog CAHAL (LUMC, VUmc en AMC)
Prof. Dr. Wim Helbing, hoofd kindercardioloog Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis
Prof. Dr. Rolf Berger, hoofd kindercardioloog UMC Groningen
Dr. Gabrielle van Iperen-Schutte, hoofd kindercardiologie UMC Utrecht (voorheen Dr.
Hans Breur die halverwege 2015 de overstap heeft gemaakt naar de Wetenschappelijke
Advies Raad)
Ambassadeurs
Hartekind heeft 2 ambassadeurs te weten olympisch kampioene op de 800meter Ellen
van Langen en oud beachvolleybalster Sanne Keizer.
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3. Over aangeboren hartafwijkingen
Aangeboren hartafwijkingen zijn aanlegstoornissen in de structuur van het hart en/of de
grote bloedvaten die ontstaan tijdens de zwangerschap tussen de 3e en 8e week na de
bevruchting. Ongeveer 50% van de aangeboren hartafwijkingen worden ontdekt tijdens
de 20 weken echo halverwege de zwangerschap. Aangeboren hartafwijkingen in zijn
totaliteit zijn niet zeldzaam maar er zijn meer dan 1.800 verschillende typen
hartafwijkingen van relatief mild tot zeer ernstig en levensbedreigend. Waarom een
hartafwijking ontstaat, weten we in de meeste gevallen niet. Bij 10-20% van de
aangeboren hartafwijkingen weten we dat externe en genetische factoren een rol spelen.
Aangeboren hartafwijking zijn er in veel verschillende vormen. De meest voorkomende
vormen aangeboren hartafwijkingen zijn:
Tetralogie van Fallot
Ventrikelseptumdefect (VSD)
Atriumseptumdefect (ASD)
Coarctatio aortae
Hypoplastisch linkerhartsyndroom
Transpositie van de grote vaten
Aortaklepstenose
Er zijn nog zo veel vragen waarop we nu geen antwoord hebben of zaken die we niet
goed begrijpen. Hoe ontstaan aangeboren hartafwijkingen? Hoe groeit de hartspier bij
deze kinderen? Waarom krijgen sommige kinderen last van een slecht werkende
hartspier (hartfalen) of een hartritmestoornis na een operatie en anderen niet? Hoe
kunnen we problemen zo vroeg mogelijk ontdekken? Wat voor medicijnen kunnen we het
beste gebruiken bij deze kinderen? Wat kunnen we doen aan hun
ontwikkelingsproblemen? Hoe helpen we deze kinderen zo dat hun kwaliteit van leven,
en die van hun ouders, broers en zussen, zo normaal mogelijk wordt?
Als we snappen hoe deze problemen ontstaan, kunnen we nieuwe behandelingen
bedenken, of nog beter, de problemen voor zijn. Dit allemaal met hetzelfde doel:
Kinderen met een aangeboren hartafwijking hebben recht op een gezond leven,
overleven is niet genoeg!
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4. Waarom onderzoek zo belangrijk is
Samen met de kindercardiologen uit de vier universitaire kinderhartcentra heeft
Hartekind een onderzoeksdoelstelling voor 2025 opgesteld. Als doelstelling streven we
samen naar:
•

Het terugdringen van hartfalen en hartritmestoornissen met 50%.
Naar schatting krijgt ongeveer de helft van de kinderen met een ernstige
aangeboren hartafwijking op kinderleeftijd of als (jong)volwassene last van
hartfalen en/of ritmestoornissen. De levensverwachting van kinderen met
aangeboren hartafwijkingen zal hierdoor verbeteren.

•

Het terugdringen van neurocognitieve stoornissen met 50%.
Van de kinderen met een aangeboren hartafwijking heeft 64% een gestoorde
motorische ontwikkeling en 36% heeft een gestoorde cognitieve ontwikkeling
(15% fors). Er moet dus onderzoek gedaan worden naar hoe we
hersenbeschadiging bij hartekinderen kunnen voorkomen en als het wel is
ontstaan hoe we dit in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen behandelen zodat
de achterstanden beperkt blijven en de kwaliteit van leven wordt verhoogd.

Een slechte werking van het hart (hartfalen)
Ondanks dat we tegenwoordig heel erg goed zijn in het opereren van aangeboren
hartafwijkingen wil dat niet zeggen dat het hart na de operatie ook normaal werkt. Vaak
kan het hart niet optimaal het bloed rondpompen waardoor de bloedvoorziening van het
lichaam niet voldoende is en het kind minder energie en daarmee minder kwaliteit van
leven heeft. We noemen dit hartfalen.
Joep is geboren met een hypoplastisch linker hartsyndroom. Dit is een heel ingewikkelde
naam voor een hartafwijking waarbij je de linkerhelft van je hart mist. Om hier iets aan
te doen heeft Joep 3 zware hartoperaties ondergaan. Zijn bloedsomloop is hiermee niet
helemaal normaal geworden maar het lijkt er aardig op. Het hart van Joep heeft het
alleen heel erg zwaar gehad al die tijd en kan niet meer zo goed knijpen als het zou
moeten. Toen Joep 6 was en wilde hij heel erg graag zijn zwemdiploma halen, net als alle
andere kinderen uit de klas. Joep deed erg zijn best, maar had gewoon niet de energie
om al die baantjes te zwemmen. Gelukkig is Joep een kanjer en haalt hij na 2 jaar toch
zijn zwemdiploma. Een jaar later zit Joep op voetbal. Hij heeft hier veel plezier. Rennen
houdt hij niet zo lang vol, daarom is hij keeper geworden. Ooit droomde hij ervan om net
zo goed te worden als Messi. Hij heeft zijn doelen bijgesteld, hij wordt nu de beste
keeper met een hypoplastisch linker hartsyndroom.
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Hartritmestoornissen en plotse dood
Om al die ingewikkelde hartafwijkingen beter te maken moet de chirurg soms uitgebreid
knutselen aan het hart. Dit betekent dat hij hiervoor het hart moet opensnijden. En waar
een snee wordt gemaakt ontstaat later een litteken, net als bij de huid. In het hart zijn
littekens alleen heel vervelend omdat ze hartritmestoornissen kunnen veroorzaken.
Daarbij kan het hart soms heel erg snel gaan kloppen of juist heel langzaam of zelfs
stilstaan. Een deel van de patiënten met een aangeboren hartafwijking overlijdt plots aan
zo’n ritmestoornis.
Marlies is 13 jaar oud. Als baby heeft zij een grote hartoperatie ondergaan voor haar
aangeboren hartafwijking: een Tetralogie van Fallot. Bij deze hartafwijking is er een gat
tussen de twee hartkamers en is de longslagader vernauwd. De chirurg heeft het gat
tussen haar hartkamers dichtgemaakt en de longslagader groter gemaakt. Na deze
operatie ging het heel lang goed met Marlies. Tot even geleden. Toen kreeg Marlies last
van een hele snelle hartslag toen ze rustig thuis op de bank zat. Ze werd hier helemaal
niet lekker bij en moest met de ambulance naar het ziekenhuis. Ze bleek een
hartritmestoornis te hebben die werd veroorzaakt door littekenweefsel in haar rechter
hartkamer. Marlies moest met spoed een ingreep ondergaan waarbij het littekenweefsel
wat de hartritmestoornis veroorzaakte onschadelijk werd gemaakt. Het gaat nu weer
goed met haar. Alleen heeft de dokter wel verteld dat de hartritmestoornis wel terug kan
komen.
Een gestoorde ontwikkeling van de hersenen
Bij veel aangeboren hartafwijkingen is de bloedomloop anders dan normaal. Dit houdt in
dat de bloedvoorziening van de hersenen vaak ook niet normaal is met alle gevolgen van
dien. Ook krijgen de hersenen tijdens een openhartoperatie minder zuurstof. Hierdoor
hebben kinderen met een aangeboren hartafwijking een verhoogde kans op
hersenbeschadiging. Dit kan zich uiten in leer- of gedragsproblemen, maar ook
bijvoorbeeld in een gestoorde motoriek.
Bij kinderen met aangeboren hartafwijkingen is aangetoond dat ze een grotere kans
hebben op een ontwikkelingsachterstand en op minder functioneren op een aantal
terreinen die samen de kwaliteit van leven bepalen.
Methodes om dit voor individuele kinderen in een vroeg stadium te herkennen en om
goede behandeladviezen te geven staan nog in de kinderschoenen.
Puck is als baby geopereerd aan een transpositie van de grote vaten. Bij een transpositie
van de grote vaten is bij de aanleg van het hart de aansluiting van de grote bloedvaten
verkeerd is gegaan. De aansluiting van de slagader uit het hart naar de longen en de
slagader naar het lichaam (aorta) zijn omgewisseld. Hierdoor komt er te weinig zuurstof
in het lichaam. Bij Puck is de operatie prima gegaan. Puck komt ieder jaar op controle bij
de kindercardioloog. Deze is heel erg tevreden over hoe het gaat met Puck. Zijn hart
doet het super. Op school gaat het alleen niet zo goed met Puck. Hij heeft moeite om zijn
aandacht vast te houden en is nogal druk. Ook presteert hij op school een stuk slechter
dan zijn broer en zussen. Vorig jaar is hij getest. Daarbij bleek dat hij een lichte
hersenbeschadiging heeft. De beschadiging is waarschijnlijk ontstaan door de
hartafwijking zelf of door de grote hartoperatie vlak na de na de geboorte. Met gymmen
komt hij ook niet zo goed mee. Hij is onhandiger dan de meeste andere kinderen uit de
klas. Hiervoor heeft hij al jaren fysiotherapie. Hiermee gaat hij goed vooruit, maar zo
handig als de andere kinderen uit de klas zal hij nooit worden.
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5. Wetenschappelijk Onderzoek in 2015
Vernieuwend onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen vereist een aanpak die gericht
is op de specifieke eigenschappen van deze vorm van hart- en vaatziekten. Zo zien we
bijvoorbeeld dat de mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van
hartfalen en hartritmestoornissen wezenlijk anders zijn dan bij gedurende het leven
verworven hart- en vaatziekten. Waar bij de laatste vooral problemen optreden met de
linkerhartkamer, hebben kinderen met een aangeboren hartafwijking vaak problemen
van de werking van de rechterhartkamer.
Wetenschappelijke Advies Raad (WAR)
Omdat het bestuur van Hartekind uit ervaringsdeskundigen bestaat en niet uit
wetenschappers hebben we een wetenschappelijke advies raad opgericht om de
onderzoeksaanvragen te beoordelen. De WAR bestaat uit vooraanstaande onderzoekers
op het gebied van aangeboren hartafwijkingen. Alle 4 de kinderhartcentra zijn in de WAR
vertegenwoordigd. De leden van de WAR bestaande uit:
Prof. Dr. Ad Bogers, kinderhartchirurg Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Arno Roest, kindercardioloog Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Dr. Beatrijs Bartels, kindercardioloog Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Dr. Hans Breur, kindercardioloog Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Procedure projectaanvragen:
De onderzoekers van de kinderhartcentra kunnen financiële steun aanvragen bij
Hartekind. Er is geen deadline voor het aanvragen van financiële steun. De
projectaanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Op basis van het advies van de
wetenschappelijke adviesraad (WAR) en de financiële middelen wordt een project
goedgekeurd of afgekeurd door het bestuur.
Wanneer het onderzoek loopt moet er na de start van het onderzoek een
voortgangsrapportage geschreven worden. Hierin staan de tussentijdse
onderzoeksresultaten beschreven. Hierin wordt gekeken of de uitvoering van het
onderzoek niet afwijkt van de oorspronkelijke projectaanvraag. Na afronding moet er een
eindrapport worden geschreven. Hierin staat een beschrijving van de resultaten van het
onderzoek.
Onderzoeken in aanvraag 2015
Onderzoek:
Centrum:
Aanvrager:
Aangevraagd:

De preventie van hersenschade bij zuigelingen met aangeboren
hartafwijkingen
Wilhelmina Kinderziekenhuis - UMC Utrecht
Dr. Hans Breur - kindercardioloog
€ 200.000

Hersenschade komt voor bij de helft van de kinderen met een ernstige aangeboren
hartafwijking. Deze schade kan worden veroorzaakt voor de geboorte (prenataal), rond
de geboorte (perinataal), gedurende de eerste levensmaanden (neonataal) en
rond/tijdens de open hartoperatie (perioperatief). Met een groot onderzoek wil het UMC
Utrecht – Wilhelmina Kinderziekenhuis uitzoeken wanneer hersenschade ontstaat bij een
aantal veel voorkomende ernstige aangeboren hartafwijkingen en hoe de hersenschade
door een interventie met 50% gereduceerd kan worden.
De studie bestaat uit twee onderdelen, te weten; een Prenataal tot en met 2 jaar (vroege
opsporing en behandeling van hersenschade) en een follow-up studie van 0 tot er met 40
jaar.
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Studie Prenataal tot er met 2 jaar – Beeldvorming studie
Om hersenschade vroeg op te sporen zijn MRI-scans van het brein de beste
onderzoeksmethode. Hersenschade bij kinderen met aangeboren hartafwijkingen wordt
in eerdere onderzoeken op verschillende momenten beschreven. In de baarmoeder,
preoperatief, maar ook na de hartoperatie wordt nieuwe hersenschade geconstateerd. De
meest voorkomende bevindingen zijn afwijkingen van de witte stof en kleine
herseninfarcten. Verdere en geavanceerde beeldvorming van het brein bij pasgeborenen
met aangeboren hartaandoeningen is belangrijk om het moment te bepalen waarop de
schade aan het brein ontstaat: in de baarmoeder, rondom de geboorte en/of rondom de
hartoperatie.
Doel van de beeldvorming studie is dan ook het in kaart brengen van het moment
waarop de hersenschade bij deze zuigelingen ontstaat. Dit levert belangrijke informatie
op voor de toepassing van een interventie/behandeling bij deze kwetsbare kinderen.
Daarnaast draagt dit bij aan de ontwikkeling van modellen die de ontwikkeling van deze
kinderen kunnen voorspellen.
Studie prenataal tot er met 2 jaar – Interventie studie
Wanneer bekend is hoe de ernstigste hersenschade ontstaat – voortkomend uit de
Beeldvorming studie - kunnen behandelingen gestart worden. Dit bestaat uit medicijnen
die hersenschade kunnen voorkomen (zoals Allopurinol) en hersenschade kunnen
herstellen (zoals EPO). Ontstaat de hersenschade al gedurende de zwangerschap of rond
de bevalling, dan kunnen we de moeder behandelen met medicijnen die het brein van
het kind beschermen. Blijkt dat de hersenschade (ook) rond de hartoperatie ontstaat,
dan kunnen we het brein van het kind beschermen en ook de hersenschade herstellen.
Doel van deze studie is het voorkomen en verminderen van hersenschade door middel
van deze interventies.
Follow-up studie 0 tot 40 jaar
Dit is een uniek neurologisch follow-up programma waarbij deze kinderen tot de leeftijd
van 40 jaar vervolgd gaan worden door een neonatoloog, (kinder)fysiotherapeut en
(neuro)psycholoog. De kinderen zullen op belangrijke momenten gedurende het leven
(vlak voor ze naar groep 3 basisschool gaan, einde basisschool, 18 jaar, etc.) structureel
en uitgebreid neurocognitief en cardiaal worden vervolgd.
Tevens kunnen nu voor het eerst MRI’s van het brein van voor de geboorte en rondom
de operatie gekoppeld worden aan lange termijn onderzoek naar algemeen functioneren.
Voor dit onderzoek zullen er 250 kinderen uitgenodigd worden met aangeboren
hartafwijkingen die genoodzaakt zijn om op jongere leeftijd één of meerdere complexe
open hartoperatie(s) te ondergaan. Het gaat om ernstige hartafwijkingen zoals:
hypoplastisch linkerhartsyndroom (HLHS), transpositie van de grote vaten (TGA),
coarctatie van de aorta (CoA), hypoplastische aortaboog of interrupted aortaboog (IAA)
en tenslotte tetralogie van fallot (ToF).
De totale kosten voor dit onderzoek bijdragen € 600.000. Dit onderzoek zal mede
gefinancierd worden door bijdrage van het UMC Utrecht € 200.000 en Vrienden van het
WKZ € 200.000 en Stichting Hartekind € 200.000.
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Onderzoek:
Centrum:
Aanvrager:
Aangevraagd

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij
kinderen met een aangeboren hartafwijking (AHA) en een
onverwerkt medisch gerelateerd trauma
Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Lisbeth Utens – klinisch psycholoog
€ 67.476

Kinderen met een aangeboren hartafwijking (AHA) die in het ziekenhuis worden
opgenomen, moeten vaak invasieve en pijnlijke medische handelingen ondergaan.
Hierdoor kunnen ze de ziekenhuisopnamen en alle gebeurtenissen erom heen niet goed
verwerken en zelfs een posttraumatische stress stoornis (PTSS) ontwikkelen. Dit is een
aanzienlijk probleem: volgens onderzoek komt een PTSS (=trauma-gerelateerde angst)
bij ongeveer 10% van de kinderen voor, en verhoogde symptomen van PTSS zelfs bij ca.
35%. Dit gaat vaak gepaard met angst/depressie, lagere kwaliteit van leven,
concentratie-, school- en slaapproblemen.
Een nieuwe baanbrekende, snel werkende behandelmethode tegen (verhoogde
symptomen) van PTSS is Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).
EMDR is een geprotocolleerde behandeling die korter duurt (minder dan 6 sessies) en
ook minder pijnlijk/belastend is dan bestaande traditionele psychotherapieën. Deze
innovatieve behandelmethode is helaas nu nog niet standaard beschikbaar is in de
reguliere zorg voor jongeren met AHA en verhoogde symptomen van PTSS, die herhaalde
medische ingrepen moeten ondergaan.
Bij EMDR wordt door gelijktijdig maken van ritmische oogbewegingen en het in
gedachten nemen van een traumatische ervaring, de angstlading van die gedachte
meteen verminderd, en dus minder pijnlijk.
Voor dit onderzoek worden gedurende 3 jaar 360 kinderen met een aangeboren
hartafwijking in de leeftijd van 6-16 jaar uitgenodigd die symptomen van PTSS hebben.
De helft van deze groep kinderen zal de EMDR behandelmethode krijgen en de andere
helft de reguliere medische behandeling.
Met dit onderzoek hoopt het Erasmus MC te bereiken dat:
- de effectiviteit van EMDR vastgesteld kan worden bij kinderen met AHA en verhoogde
PTSS symptomen, om hun kwaliteit van leven te verhogen en een klinische PTSS stoornis
(met bijbehorende psychsociale problemen) te voorkomen.
- Op snelle en simpele wijze screenen op medische traumatisering bij deze kinderen
- Bij gebleken effectiviteit, deze screening en EMDR behandeling voor kinderen met een
AHA en medische traumatisering (inter)nationaal implementeren zodat alle kinderen de
behandeling krijgen die ze nodig hebben.
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Lopende onderzoeken
Onderzoek:
Centrum:
Aanvrager:
Begroting:
Bijdrage Hartekind:

Pulmonale Hypertensie en hartfalen bij kinderen
UMCG Groningen
Prof. Dr. Rolf Berger – kindercardioloog
€ 112.000
€ 12.000

Hoewel veel hartafwijkingen tegenwoordig goed behandeld kunnen worden, ontwikkelt
nog altijd een deel van de kinderen ernstige complicaties bij de hartafwijking. Deze
kinderen worden daarvan erg ziek en kunnen hieraan zelfs overlijden. Het ontwikkelen
van een hoge bloeddruk in de longen (pulmonale hypertensie, PAH) en falen van de
rechterhartkamer zijn vaak bepalend voor de levenskwaliteit en levensverwachting van
deze kinderen. Bij PAH zijn de longvaten ziek, waardoor de wand van de vaten
toenemend dikker wordt. Hierdoor groeien de longvaten langzaam dicht waardoor de
bloeddruk in de longen steeds hoger wordt en de rechterhartkamer moeite heeft om het
bloed door de longen te pompen. Het is een ziekte die steeds erger wordt: uiteindelijk
kan de rechter hartkamer het niet meer aan, gaat “falen” en de patiënt overlijdt.
Kinderen met PAH die niet behandeld worden overlijden gemiddeld zelfs binnen 2,5 jaar
nadat de ziekte wordt ontdekt. Helaas bestaat er op dit moment geen genezende
behandeling voor PAH, wat PAH tot een ongeneeslijke ziekte maakt.
Het onderzoek richt zich op de volgende deelonderzoeken:
- Het tegengaan van het dichtgroeien van de longvaten. Er bestaan op dit moment
geenmedicijnen die het dichtgroeien van de longvaten bij PAH kunnen tegengaan of
genezen. Er wordt onderzocht hoe de longvaten zo ziek worden en met wat voor
medicijnen dat voorkomen en behandeld kan worden.
- Het ondersteunen van de rechterhartkamer. De rechterhartkamer krijgt het bij PAH
heel waar door de dichtgroeiende longvaten. Er wordt onderzocht hoe de
rechterhartkamer met medicijnen kan worden ondersteund, zodat deze een zware
belasting beter aankan.
- Longvaatelasticiteit als maat voor behandeleffecten bij kinderen met pulmonale
hypertensie. Het doel van dit onderzoek is om de elasticiteit van de longvaten te meten
met behulp van moderne technieken. Of dit een goede methode is om de ernst van de
ziekte en het effect van de behandeling bij kinderen met pulmonale hypertensie in kaart
te brengen.
Dit onderzoek wordt gefinancierd door Stichting Hartekind en de Friesland
Zorgverzekeraar. Dit onderzoek is gestart in 2012 en zal zijn afgerond medio 2016.
Onderzoek:
Centrum:
Aanvrager:
Begroting:
Bijdrage Hartekind:

Polar Study
LUMC
Prof. Dr. N.A. Blom – kindercardioloog
€ 665.000
€ 45.000

Dit is een studie naar de (kosten)effectiviteit van screening van pasgeborenen op
aangeboren hartafwijkingen door middel van zuurstofsaturatiemetingen door het LUMC.
Aangeboren hartafwijkingen zijn de meest voorkomende vorm van aangeboren
afwijkingen en veroorzaken 7,4% van de zuigelingensterfte in Westerse landen. Op de
20-weken echo tijdens de zwangerschap wordt de helft van de ernstige aangeboren
hartafwijkingen opgespoord en met lichamelijk onderzoek na de geboorte wordt
ongeveer tweederde gemist, doordat ernstige symptomen als hartfalen en shock vaak
pas enkele dagen later optreden wanneer de ductus arteriosus (vaatverbindingen tussen
longslagaders en lichaamsslagader) sluit.
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Door vroege ontdekking na de geboorte hebben kinderen met een ernstige aangeboren
hartafwijking een betere kans op overleving met minder schade door het zuurstoftekort,
doordat vroeg kan worden ingegrepen voordat de ductus arteriosus sluit.
In de regio’s Amsterdam-Haarlem-Leiden worden momenteel pasgeborenen van 0-72 uur
oud gescreend op ernstige aangeboren hartafwijkingen door middel van een
saturatiemeting. Dit gebeurt zowel na geboortes thuis als in het ziekenhuis. Mede door
de reeds verkregen subsidie van Stichting Hartekind van EUR 20.000 verloopt de
screening succesvol. Sinds de start in juni zijn ruim 3.000 kinderen gescreend en is al
één ernstige hartafwijking (een Transpositie van de grote vaten) in de eerste uren na de
geboorte opgespoord en daardoor snel behandeld. Daarnaast zijn andere belangrijke
aandoeningen, zoals infecties en ademhalingsproblemen in een vroeg stadium
opgespoord.
Het onderzoek zal zich uit breiden naar de regio’s Alkmaar en Purmerend om zoveel
mogelijk kinderen te kunnen screenen (uiteindelijk 20.000 totaal). Bij dit onderzoek zijn
14 ziekenhuizen en 350 verloskundigen betrokken. Gezien de hoge werkdruk in verband
met logistiek, organisatie en databeheer, is het noodzakelijk om een
onderzoeksverpleegkundige aan te nemen om het project succesvol te kunnen voltooien.
Na afloop van deze implementatiestudie kunnen we een uitspraak doen over de vraag of
ook alle pasgeborenen in Nederland gescreend zouden moeten worden op kritische
aangeboren hartafwijkingen, zodat behandeling vroeg gestart kan worden en ernstige
hersenschade en overlijden vaak voorkomen kan worden.
Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door ZonMW en Covidien,
Onderzoek:
Centrum:
Aanvrager:
Begroting:
Bijdrage Hartekind:

Hart op Weg
Wilhelmina Kinderziekenhuis - UMC Utrecht
Dr. Hans Breur - kindercardioloog
€ 50.000
€ 50.000

Sinds de verbeterde behandelmogelijkheden voor aangeboren hartafwijkingen, zijn de
overlevingskansen verhoogd. Hierdoor zijn er ook steeds meer jong volwassenen met
een aangeboren hartafwijking. Bij gezinnen van deze opgroeiende kinderen leven veel
vragen. Hoe zal mijn kind zich ontwikkelen? Wat moeten we doen als ons kind zich niet
“normaal” ontwikkelt? En hoe te handelen bij andere problematiek die zich kan
voordoen?
In toenemende mate wordt aandacht geschonken aan de neurologische - en
gedragsproblemen bij deze groep kinderen. Daarnaast blijkt dat kinderen met een
complexe hartafwijking veelal beperkte motorische vaardigheden laten zien op de vroege
kinderleeftijd en schoolleeftijd. Motorische beperkingen geven een belemmering bij
jongere kinderen bij schoolactiviteiten en vrijetijdsbesteding. Zij voelen zich
buitengesloten en vaak eenzaam. Het heeft invloed op schoolniveau, zelfvertrouwen en
vriendschappen. Het kan leiden tot een inactieve leefstijl en invloed op latere
gezondheid.
Het UMC Utrecht start het project “Hart op Weg”. Het doel van het project is het
opzetten/tot stand brengen van een langjarig gestructureerd follow-up programma van
kinderen met een aangeboren hartafwijking naar hun fysieke-, motorische en cognitieve
ontwikkeling. Dit zal een enorme verbetering van de follow-up-zorg tot de leeftijd van 18
jaar betekenen, waardoor er eerder en effectiever kan worden ingegrepen en in de
toekomst mogelijk problemen kunnen worden voorkomen.
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In totaal zullen er 105 kinderen worden uitgenodigd voor dit onderzoek. Deze kinderen
hebben de hartafwijking Tetralogie van Fallot of Transpositie van de Grote Vaten. De
kinderen zullen worden gezien op 8 controlemomenten:
Op de leeftijd van 3 maanden, 9 maanden, 18 maanden en 5 jaar zal vooral de
motorische ontwikkeling in kaart worden gebracht en in mindere mate aandacht worden
besteed aan de cognitieve ontwikkeling.
Op de leeftijd van 24 maanden en van 5 jaar zal naast de motorische ontwikkeling ook
uitgebreid naar de cognitieve ontwikkeling worden gekeken.
Vervolgens zal op de leeftijd van 6 jaar, 10 jaar en 18 jaar naast de motorische
ontwikkeling de gezondheid gerelateerde fysieke fitheid worden geëvalueerd.
Indien nodig ontvangen ouders tijdens of direct aansluitend aan de policontroles advies
ter stimulering van de motoriek en/of fysieke fitheid of worden zij geïnformeerd over de
cognitieve mogelijkheden van hun kind. Afhankelijk van de bevindingen, worden de
kinderen voor aanvullende diagnostiek en behandeling doorverwezen.
Het onderzoek is in 2013 gestart en het UMC Utrecht heeft voor het eerste deel van dit
onderzoek dat tot en met 2015.
Onderzoek:
Vermindering van de effectieve stralingsdosis bij 3 dimensionale
rotatie angiografie (3DRA)
Centrum:
Wilhelmina Kinderziekenhuis - UMC Utrecht
Aanvrager:
Dr. Hans Breur - kindercardioloog
Bijdrage Hartekind: € 22.500
3 dimensionale rotatie angiografie (3DRA) is een nieuwe hartcatheterisatie techniek
waarmee tijdens de hartcatheterisatie 3 dimensionale afbeeldingen van het hart kunnen
worden gemaakt. Dit heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van de conventionele
2D angiografie, de techniek die standaard wordt toegepast in het cathlab. Zo wordt in
één keer het hele hart afgebeeld. Ook kan met deze techniek vanuit alle posities naar het
hart worden gekeken, ook vanuit posities die de conventionele angiografie technisch niet
kan maken, bijvoorbeeld een afbeelding waarbij je vanaf het hoofd naar beneden kijkt.
De 3D beeldvorming heeft verder als voordeel dat het hart ook echt 3D kan worden
bekeken, het is immers een 3 dimensionale structuur. En geeft het 3D plaatje
onvoldoende inzicht dan kan er ook nog een 3D print van het hart worden gemaakt. Ten
slotte kan het 3D beeld worden geprojecteerd door het conventionele röntgenbeeld om
interventies te vergemakkelijken en te optimaliseren.
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Figuur: links een conventionele opname van een shunt op de longslagaders. Hoewel de
linker (rechts in beeld gelegen) longslagader wat kleiner oogt is er geen groot probleem
waarneembaar. Midden: we kijken van onderen naar de longslagader en zien we nu een
ernstige vernauwing in de rechter (links in beeld) gelegen longslagader. Deze opname
kan niet worden gemaakt met conventionele angiografie. Dit probleem zou dus niet aan
het licht zijn gekomen zonder 3D. Rechts: het 3D model van het hart (in dit geval de
rechter longslagader) wordt geprojecteerd in het conventionele röntgenbeeld om de
interventie te begeleiden.
Nadeel van 3DRA is dat er bij de opname van het 3D beeld relatief veel röntgenstraling
wordt gegeven. Omdat röntgenstraling een verhoogde kans geeft op kanker moet deze
tot een minimum worden beperkt en al helemaal bij kinderen die veel gevoeliger zijn
voor het ontwikkelen van kanker door röntgenstraling. Doelstelling van dit onderzoek is
het verder omlaag brengen van de stralingsdosis van 3DRA zonder dat hierbij de
beeldkwaliteit van de afbeeldingen verloren gaat.
De voorlopige analyse van ongeveer 80 3DRA’s laat zien dat door invoering van het
protocol de gemiddelde stralingsdosis is gedaald van 2 mSv naar 0.6 mSv. Dit is een
stralingsreductie van 70% en is slechts 10% van de dosis die doorgaans bij volwassen
wordt toegepast. Deze dosis is vergelijkbaar met die van de meest stralingsarme CT
scans. Momenteel vinden de berekening van de laatste 20 3DRA’s plaats en wordt de
beeldkwaliteit gescoord. We lijken dus nu in staat superieure 3D beeldvorming toe te
kunnen passen bij hartcatheterisaties met extreem weinig straling.
Dit onderzoek loopt van begin 2015 tot medio 2016.
Afgeronde onderzoeken:
• Ontwikkeling van Nederlandse kinderen met een congenitaal AV-block over een
periode van 10 jaar
• Psychologische zorg voor kinderen met een aangeboren hartafwijking
• Lange termijn resultaten van een coarctatio aortae (CoA)
• Sporten met een aangeboren hartafwijking (ToFFit)
Meer informatie over de onderzoeken leest u op www.hartekind.nl/onderzoeken
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PacePro
Kinderen die een pacemaker of ICD dragen willen net als hun vriendjes of vriendinnetjes
gewoon kunnen sporten en spelen. Maar zo’n pacemaker/ICD is kwetsbaar en bovendien
kunnen de randen pijn veroorzaken als er iets tegenaan komt. In dat geval moet het kind
opnieuw geopereerd worden en dat brengt de nodige risico’s en ongemakken met zich
mee.
Om te voorkomen dat tijdens het sporten of spelen de pacemaker/ICD beschadigd raakt
of dat er een draadbreuk optreed heeft Livit Orthopedie de PacePro ontwikkeld.
De PacePro is een op maat gemaakte koolstof beschermkap met een siliconen demping
aan de binnenkant. Koolstof is erg licht en sterk en siliconen hebben een groot dempend
en kracht absorberend vermogen. Met de PacePro kunnen kinderen van hun vrijheid
genieten en net als hun vriendjes of vriendinnetjes gewoon meedoen met sporten en
spelen.
Voor vergoeding van de PacePro kunnen ouders een aanvraag indienen bij de
zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar de aanvraag afwijst is er een mogelijkheid om
een aanvraag te doen voor vergoeding bij Stichting Hartekind. Per jaar stelt Hartekind
een aantal PacePro voor hartekinderen ter beschikking.
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6. Terugblik 2015
2015 was een belangrijk jaar voor Hartekind. Een jaar waarin Hartekind voor het eerst
een evenement heeft neergezet waarbij de doelstelling voornamelijk naamsbekendheid
was, waarin het meerjarig beleidsplan samen met het Comite van Aanbeveling tot stand
is gekomen en waarin er vorm is gegeven aan de warme kant strategie.
Bestuurslid Linda Breusers heeft in maart in overleg met de rest van het bestuur besloten
om de dagelijkse operatie op zich te nemen en zich fulltime in te zetten voor Hartekind.
Inge Bos is na een jaar afwezigheid in verband met ziekte in april weer gestart met
reintegreren. We hebben begin van het jaar afscheid genomen van bestuurslid Gert
Verhoef en eind van het jaar 3 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen.
We hebben nieuw promotiemateriaal ontwikkelt waaronder de nieuwe folder. In de folder
staan echte foto’s van hartekinderen. We hebben veel positieve feedback ontvangen op
de nieuwe folder en op de oproep voor foto’s van hartekinderen kregen we maar liefst
250 foto’s toegestuurd.
We hebben een aantal nieuwe vaste vrijwilligers mogen verwelkomen zoals Michelle van
Holland, Dayenne Zwaagman en Sander Oord als social media redacteuren en Aafke
Eigersma en Cindy Hoge als website redacteuren.
De eerste 2 inspirerende bijeenkomsten in het LUMC en het Erasmus MC zijn de aanzet
geweest voor een hoop nieuwe acties en mooie donaties en bepalen ook de koers voor
2016.
De laatste 2 maanden van het jaar heeft stagiaire Anouk zich vastgebeten in de
oliebollen actie. Ons doel om 100 oliebollenbakkers in actie te laten komen is niet gelukt
maar we hebben uiteindelijk met maar een handjevol bakkers bijna € 5.000 opgehaald.
Dat is dus zeker iets om te herhalen.
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7. Eigen evenementen Hartekind
Weissensee
In januari hebben we met 40 schaatsers voor het vierde jaar de alternatieve
elfstedentocht op de Weissensee geschaatst. Daarmee hebben we ruim € 25.000 aan
sponsorgelden opgehaald. Wat bijzonder is om te zien is dat we veel schaatsers elk jaar
weer terug zien komen. Ook zien we dat we met dit evenement fondsenwervers
aantrekken die niet altijd direct een relatie met een hartekind hebben. Dit maakt dat we
hier een veel groter evenement van kunnen maken.
Valentijnsdag
Op 14 februari hebben we samen met zo’n 60 vrijwilligers 25.000 lolly’s in het gras
geprikt op het ezelsoor (dak van de Albert Heijn) op het Museumplein in Amsterdam. De
vrijwilligers hebben de dag ervaren als een warm bad ondanks de koude wind die dag en
we hebben met deze actie veel media aandacht gegenereerd voor aangeboren
hartafwijkingen bij kinderen. Daarmee hebben we de doelstelling van de dag behaald.
Ook heeft deze dag ons een aantal nieuwe vrijwilligers gebracht.
Dam tot Damloop
In september hebben we voor het vijfde jaar op rij de Dam tot Damloop gelopen. We
liepen voor het EMDR onderzoek van het Erasmus MC. Voor het eerst dit jaar hadden we
alle startplekken ingevuld met 100 lopers. We hadden 30 lopers vanuit een bedrijfsteam
en ook via de EMDR vereniging kregen we veel lopers. Daarnaast hadden we ook een
team van wandelaars en een team die de Dam tot Dam Fietsclassic gefietst hebben
onder leiding van vrijwilligster Dayenne.
Samen hebben de lopers, de wandelaars en de fietsers dat weekend maar liefst € 45.000
opgehaald. Daarmee was het voor ons meteen de meest succesvolle Damloop ooit.
Bijeenkomsten kinderhartcentra
In november hebben de eerste 2 bijeenkomsten in de kinderhartcentra plaatsgevonden.
In het LUMC hebben we ongeveer 200 bezoekers mogen verwelkomen. Prof. Dr. Nico
Blom gaf een presentatie over aangeboren hartafwijkingen en vertelde waarom
onderzoek zo belangrijk is, voorzitter Peter-Willem van Lindenberg heeft de bezoekers
wat meer verteld over Hartekind en bestuurslid Linda Breusers vertelde hoe belangrijk
fondsenwerving en acties voor Hartekind zijn en spoorde de bezoekers aan om vooral
ook zelf in actie te komen voor Hartekind.
In het Erasmus MC hadden we ongeveer 100 bezoekers en gaf Prof. Dr. Wim Helbing de
presentatie over aangeboren hartafwijkingen en het belang van onderzoek.
De uitnodigen voor het UMCG en het UMC Utrecht zijn ook in december al verstuurd en
totaal hebben we ruim 10.000 uitnodigingen verstuurd voor 4 bijeenkomsten in 4
kinderhartcentra. Met elke uitnodiging is de nieuwe folder meegegaan en dat betekent
dus dat onze folder op 10.000 adressen op de deurmat is gevallen. De kosten voor de
bijeenkomsten hebben de kinderhartcentra op zich genomen.
De bijeenkomst in het LUMC leverde ons direct een donatie op voor de Polar Study van
€ 30.000, de bijeenkomst in het Erasmus MC leverde ons bestuurslid fondsenwerving
Joost Riphagen en bestuurslid media & PR Lisette Looren-de Jong en social media
redacteur Sander Oord op. Ook zien we in de eerste maanden van 2016 veel nieuwe
vrijwilligers en veel mooie acties.
Zandvoort Circuit Run 2016
Medio 2015 mocht bestuurslid Linda Breusers samen met Prof. Dr. Nico Blom een
presentatie komen geven als een van de geselecteerde goede doelen voor de Rotary in
Zandvoort. Hartekind kreeg de voorkeur en werd daarmee het goede doel voor de
Zandvoort Circuit Run op 20 maart 2016.
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8. Donaties en acties derden
Donaties
We hebben in 2015 een groeiend aantal donaties mogen ontvangen zoals de al eerder
genoemde donatie voor de Polar Study naar aanleiding van de bijeenkomst in het LUMC
en een anonieme donatie van € 50.000 voor het onderzoek ‘De preventie van
hersenschade bij zuigelingen met aangeboren hartafwijkingen’.
Acties derden
Ook hebben we veel mooie acties voorbij zien komen. Een greep uit de acties:
• Hartekind Caitlen heeft armbandjes gemaakt voor het onderzoek ‘Pulmonale
hypertensie en hartfalen bij kinderen’.
• Renate en Corina organiseerden ‘Disco without limits’ waarbij de opbrengsten
naar Hartekind gingen.
• Super vrijwilligster Jose Timmer en haar dreamteam gaven voorlichting op OBS
Isandra in IJzendoorn wat leidde tot een sponsorloop en kleurplatenwedstrijd. En
in september stonden ze op de najaarsmarkt in IJzendoorn en haalden totaal €
6.600 op.
• De Koningin Wilhelmina school kreeg voorlichting van Hartekind en organiseerden
een sportdag met € 1.850 aan opbrengsten voor Hartekind.
• Ad Moerland liep in oktober de kustmarathon in Zeeland en liet zich sponsoren
voor € 1.687
• Vrijwillgster Helena bedacht allemaal leuke acties zoals een hartekind armband,
een Facebook veiling en een charity dance event.
• Van der Valk hotel De Bilt organiseerde in juni de toerversie met een opbrengst
van € 2.125
• Amber ging cukcakes bakken omdat ze een broertje heeft met een aangeboren
hartafwijking.
• De Noord-Hollandse Golfclub in Alkmaar organiseerde een golfweek waarbij de
inschrijfkosten naar het goede doel gingen met een opbrengst van € 2.150 voor
Hartekind.
• Het bedrijf BizNez ging fietsen in Frankrijk en liet zich sponsoren voor € 20.000
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9. Communicatie en media
Commercial en mini docu
Begin dit jaar was onze TV commercial af. Deze commercial is tot stand gekomen dankzij
Proosdij producties. Ze hebben ook een mini documentaire gemaakt met hartekind
Timothy in de hoofdrol. De mini docu is goed gedeeld op social media.
De commercial is uitgezet bij RTV Rijnmond en heeft als proef gedraaid. Dit deed
uiteindelijk weinig voor onze doelstellingen dus vandaar dat we dit niet hebben
doorgezet. We hebben geprobeerd om de commercial bij diverse media kosteloos in te
zetten maar omdat we nog geen CBF keurmerk hebben is dit niet gelukt. Onder andere
om die reden hebben we in 2015 de procedure opgestart om het CBF keurmerk te
krijgen.
Media aandacht rondom Valentijnsdag
Rondom de lolly actie op Valentijnsdag hebben we veel media aandacht gehad voor de
actie en aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. Zo hebben we op 14 en 15 februari
maar liefst 3x een item in RTL nieuws gehad en een item in Hart van Nederland. Hebben
we voorafgaand een mini radio interview op Amsterdam FM en een wat uitgebreider
interview samen met kindercardioloog Dr. Hans Breur op BNR nieuwsradio en hebben we
diverse artikelen online gehad waaronder op de Linda.
Na afloop van de actie is er een compilatie van de dag online gegaan en dat is goed
gedeeld.
Social media
Op social media, met name Facebook zijn we afgelopen jaar hard gegroeid. Dit komt met
name door de oproep om vooral je vrienden uit te nodigen om ons te liken en zoveel
mogelijk te delen. Samen met Michelle en Dayenne hebben we een actief Facebook
team.
Advertorial Hart & Longen
Later dit jaar hebben we samen met het Erasmus MC een advertorial gehad in een
bijlage bij de Volkskrant genaamd Hart & Longen. Dit was een mooie advertorial die
helaas niet zoveel heeft gedaan.
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10. Vooruit blik 2016
Organisatie
Om de groei zoals omschreven in ons meerjarig beleidsplan te kunnen realiseren zullen
we in 2016 kantoor uitbreiden met 1 parttime medewerker. Bestuurslid Linda Breusers
die in 2015 zich bezig heeft gehouden met de dagelijkse operatie zal als manager in
dienst komen per januari 2016. Zij zal eindverantwoordelijk worden voor de eigen
Hartekind evenementen, voor de acties van derden, het opzetten van een
vrijwilligersorganisatie en de opbrengsten doelstelling.
CBF Erkenning
Hartekind heeft een aanvraag ingediend bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
als erkend goed doel. Wij verwachten de eerste helft 2016 dat de procedure zal zijn
afgerond en Hartekind als organisatie is erkend als CBF-erkend goed doel.
Hartekind evenementen
Wat betreft eigen acties zullen we in 2016 wederom de alternatieve elfstedentocht op de
Weissensee gaan schaatsen, zullen we in maart 2016 met 100 hartekinderen en een
team van HARTlopers de Zandvoort Circuit Run gaan lopen, willen we in september 2016
gaan collecteren als we het CBF erkenning rond hebben en gaan we ook in september
weer met 100 Damlopers van start op de Dam in Amsterdam.
Vrijwilligersorganisatie
In de eerste helft van 2016 zullen we een trainingsprogramma neerzetten voor
vrijwilligers. Daar kunnen vrijwilligers leren hoe ze het Hartekind verhaal kunnen
vertellen en fondsen daarmee kunnen werven.
We hopen zoveel mogelijk vrijwilligers daarmee te kunnen bereiken en hopen ook op veel
acties door vrijwilligers. Vanuit kantoor zorgen we voor een goede ondersteuning en
promotiemateriaal.
Donaties
We werken continue aan naamsbekendheid voor Hartekind en aangeboren
hartafwijkingen bij kinderen. Daarmee verwachten we meer donaties te kunnen
realiseren.
Zakelijke fondsenwerving
Om meer acties en donaties vanuit de zakelijke markt te stimuleren zullen we in 2016 de
Hartekind Business Club en een Raad van Advies opzetten.
Fondsen
We blijven samenwerken met fondsen om onderzoeken te financieren. Voor het
onderzoek de “preventie van hersenschade bij zuigelingen met een aangeboren
hartafwijking” zal Hartekind in samenwerking met Vriienden van WKZ aanvragen
indienen bij fondsen.
Onderzoek
In 2016 verwachten we een landelijk onderzoek naar de lange termijn complicaties bij
kinderen met een aangeboren hartafwijking. De 4 congenitale hartcentra werken
momenteel heel nauw samen om een groot onderzoek op te zetten naar het optreden
van late sterfte, hartfalen, hartritmestoornissen, re-operaties of katheterisaties en
neurologische complicaties bij een groot cohort van circa 10.000 Nederlandse kinderen
die in de KinCor registratie zijn opgenomen. Het doel van deze landelijke multicenter
studie is om het optreden van late complicaties in kaart te brengen en risicofactoren te
identificeren, zoals bepaalde typen hartafwijkingen of operaties, of de timing en duur van
operaties. De uitkomsten van deze studie kunnen een bijdrage leveren om
behandelstrategieën aan te passen en de prognose van aangeboren hartafwijkingen
verder te verbeteren.
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Financieel Jaarverslag 2015
Het totaal aan opbrengsten in 2015 bedroeg ruim €250.000,-. In bijlage 1 van de
jaarrekening (pag. 23) is te zien welke bedragen in 2015 zijn uitgekeerd aan
de financiering van de diverse wetenschappelijke onderzoeken. Onder de noemer
‘bestedingen projecten Hartekind’ zijn de bestedingen aan de Hartekind-projecten
opgenomen die bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke bekendheid van de
problematiek die Hartekinderen ondervinden.
Stichting Hartekind heeft in 2014 en 2015 helaas meer personele kosten gemaakt dan
begroot als gevolg van langdurige ziekte van de (in die jaren) enige medewerker
(0,7fte), welke vervangen moest worden. Onze totale kosten waren in 2015 bijna
€60.000.
Lees onze volledige jaarrekening 2015 op
www.hartekind.nl/http://hartekind.nl/over/jaarverslagen/financieel-jaarverslag-2015
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SAMENVATTING JAARREKING 2015
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