Uitleg bij de basisschool presentatie
Slide 1: Ga hier interactie aan met de kinderen.
Vraag wat ze hier zien. Stimuleer aan te geven wat zichtbaar is
door vragen te stellen als:
 Wat zie je hier?
 Wat heeft dit kindje aan?
 Waar zit hij op?
 Wat is hij aan het doen?
 Etc.
Maak het bruggetje naar de volgende slide, door aan te geven dat er ook heel veel
in je zit wat je niet direct ziet!
Slide 2: Stel hier de vraag aan de kinderen; wat zit er allemaal in dit kindje, wat
je niet direct ziet?
Stimuleer de kinderen zoveel als mogelijk te vertellen. Denk dus bijvoorbeeld aan:
de longen, het hart, de nieren, de darmen, de maag. etc.
Geef aan dat je het vandaag over één specifiek orgaan gaat hebben: het hart!
Slide 3: Vraag de kinderen om een vuist te maken. Het gaat om een vuist met de
rechterhand. Laat deze vuist eens voor de borst houden, ter hoogte van het
borstbeen. Geef aan dat dat de plek van het hart is. Geef ook aan dat jouw hart
ongeveer net zo groot is als jouw vuist!
Maak een bruggetje naar de volgende slide, door te zeggen:
‘Maar dan ben je zeker ook wel benieuwd hoe dat hart er van binnen uit ziet…’
Slide 4: Geef aan dat je hier de grote en kleine bloedsomloop ziet. De grote
bloedsomloop brengt het rode, zuurstof rijke bloed in het lichaam. Geef aan dat
de kleine bloedsomloop het zuurstof arme bloed naar de longen brengt, zodat er
door de longen zuurstof aan toegevoegd kan worden. Geef aan dat dit bij de
meeste van de kindjes goed gaat, maar dat het soms ook verkeerd kan gaan.
Benoem dat dit gebeurt bij een aangeboren hartafwijking.
Geef daarbij aan dat er heel veel verschillende aangeboren hartafwijkingen zijn;
te veel om nu te noemen. Er kan bijvoorbeeld:
• Een kamer missen
• Een klep missen of die niet goed werkt
• Een gat in het hart zitten
• Of een aantal bloedvaten niet goed aangesloten zijn
• Een hartspier zijn die ziek is of
• Een fout zitten in het besturingssysteem
Slide 5: Stel de vraag hier aan de kinderen ‘Hoeveel kinderen zien jullie hier?’.
Laat een aantal kinderen gokken. Geef aan dat dit er 25.000 zijn.
Benoem dat dit het aantal kinderen in Nederland zijn die een aangeboren
hartafwijking hebben. Benoem daarbij ook:
Dat er jaarlijks 1.500 kinderen worden geboren met een aangeboren hartafwijking
Dat er 25.000 kinderen met een aangeboren hartafwijking zijn en 50.000
volwassenen. Dat er helaas nog 150 kindjes per jaar sterven aan een aangeboren
hartafwijking.
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Slide 6: Kinderen met een aangeboren hartafwijking kunnen van
veel dingen last hebben:
• Eén of meerdere hartoperaties
• Hartkatheterisatie(s)
• Heel soms gaan ze dood
• Vaak minder goed rennen of fietsen
• Sneller moe
• Soms gaat hart heel snel of heel langzaam kloppen
• Problemen met leren
• En soms ook veel ziekenhuis opnames…
Slide 7: Vraag ‘Wie weet er wat dit is?’.
Geef aan dat dit een litteken is. Dat hartekindjes die een operatie hebben gehad
dat hebben.
Slide 8: Geef aan dat om de 25.000 kindjes te helpen Stichting Hartekind in 2008
is opgericht. Benoem dat het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor het
doen van wetenschappelijk onderzoek.
Meld aan de kinderen dat het doel is om hartritmestoornissen en hartfalen te
reduceren en hersenschade terug te dringen bij kinderen met een aangeboren
hartafwijking. Om geld op te halen, zijn acties nodig.
Je ziet hier de actie tijdens Valentijnsdag 2015 op het Museumplein in Amsterdam,
waar zelfs RTL Nieuws verslag van deed!
Slide 9: Geef aan dat ook met sportevenementen veel geld wordt opgehaald.
Zoals in 2015 tijdens de Dam-tot-Dam loop met 100 HARTlopers. Zij haalden ruim
45.000 euro op!
Slide 10: Of het schaatsen op de Weissensee in Oostenrijk waar met deze
schaatsers een prachtig bedrag is opgehaald. Ook maar liefst 45.000 euro
Slide 11: Deze school in Lekkerkerk haalde bijna 4.000 euro op met een sporten speldag!
Slide 12: Amber heeft een broertje met een aangeboren hartafwijking en ging
cupcakes bakken en verkopen om geld in te zamelen
Slide 13: Caitlen is zelf een hartekind en heeft armbandjes gemaakt en verkocht.
Slide 14: Vraag welke vragen er nog zijn. Bedankt voor de aandacht en het feit
dat de basisschool een actie gaat doen. Geef aan wanneer de cheque wordt
overhandigd en jij er dus weer bent. Bedank voor de aandacht en wens de kinderen
nog een leuke dag!
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