
Den Haag, <datum> 

Geachte <heer/mevrouw naam>, 

Zinzy is een geluksvogeltje. Al hield ze iedereen lang in spanning. Zinzy werd geboren 
met een hartafwijking. Haar moeder vertelt: ‘Bij haar eerste hartoperatie was ze net 10 
dagen. Zo’n kwetsbaar hummeltje, we waren zo bang. Maar nu is haar hart gerepareerd. 
Zinzy leeft!’

50 jaar geleden had Zinzy het niet gered. Toen was de wetenschap nog niet zo ver. Dat 
Zinzy nog leeft, is mede dankzij uw trouwe steun aan de Hartstichting. Zoals u weet, 
financieren wij al 50 jaar onderzoek, bijvoorbeeld naar nieuwe operatietechnieken. 
Daardoor overleven de meeste hartpatiëntjes het nu. 

Maar er is meer nodig. Want nog altijd overlijdt 1 op de 7 kinderen met een aangeboren 
hartafwijking voor zijn 18e levensjaar. Daarom moeten we doorgaan met onderzoek! 
Dat vindt Zinzy’s moeder ook: ‘Artsen kunnen zo veel tegenwoordig. Dat is ons enorme 
geluk. Toch denk ik vaak aan die andere ouders, aan hoe zwaar ze het hebben. Ik zou 
zo graag willen dat ook hun kinderen worden geholpen. Ik wéét dat het kan: kijk naar 
Zinzy! Maar dan moeten we allemaal een steentje bijdragen.’  

Zinzy’s moeder heeft gelijk. Elke bijdrage is van levensbelang. Zeker nu. Want 
onderzoekers zijn iets op het spoor waarbij het hart zelf afgestorven hartspiercellen 
vervangt. Dat onderzoek steunen wij, mede dankzij uw bijdrage. Namens alle kinderen 
zoals Zinzy onze hartelijke dank!
 
Met vriendelijke groet,

Floris Italianer
Directeur

PS Op de achterzijde leest u het verhaal van Zinzy. Nogmaals dank voor 
 uw trouwe steun!

50 jaar geleden had Zinzy het niet gered.
En nog steeds loopt het voor sommige hartpatiëntjes slecht af. 

<M. Sample 
straatje 1000
0099 xx Altijdwat>

Na 3 hartoperaties is Zinzy
weer een vrolijke kleuter.

Helaas overleeft 15% van kinderen 
zoals Zinzy het niet. 

Geef voor onderzoek en geef zo            
álle kinderen met een hartafwijking 
een kans!
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Zinzy, het meisje met het gerepareerde hart
‘Zinzy is onze hartedochter’, vertelt Arianne 
Knappert. ‘Maar wat zijn we bang geweest! 

Halverwege de zwangerschap begon het. Het hartje 
was niet goed. Bij de geboorte vonden ze 3 hartaf-
wijkingen. De rechterkant was onderontwikkeld, er 
zat een gaatje tussen de hartkamers en 2 slagaders 
zaten verkeerd om. Angstaanjagende berichten 
waren dat. Nu is onze Zinzy alweer 4 jaar. Ze heeft 
3 hartoperaties gehad. Ze heeft een litteken op haar 
borstje waar je eigen hart van krimpt. En ze zal altijd 
hartpatiënt blijven. Maar ze leeft! Het is een wonder. 
Dat gun ik iedereen!’

 
Maar niet ieder kind redt het
Helaas loopt het niet voor elk kind goed af.

Nienke Dragt overleefde 

wel haar eerste hart-

operatie toen ze 11 weken 

oud was. Maar toen ze 

2,5 jaar was, stierf ze na 

een hartklepoperatie. 

‘En dat lag niet aan de 

artsen!’ vertelt haar 

moeder Nicolette. ‘Zij 

hebben alles gedaan wat destijds mogelijk was, maar

dat bleek helaas niet voldoende. Daarom vinden we 

onderzoek zo belangrijk. Stel dat ze betere manieren 

vinden om hartkleppen bij kinderen te repareren. 

Wat zou dat veel leed besparen. Daarom roep ik 

iedereen op: steun alstublieft de Hartstichting. Help 

kinderlevens te redden!’

Onderzoek is van levensbelang. 
Geef alstublieft!

Want het mag niet stoppen

Archieffoto 
Familie 
Dragt

Foto Familie Knappert

Iets belangrijks op het spoor! 
Met uw steun strijdt de Hartstichting al 50 jaar 
succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar we willen 
meer bereiken. Want nog steeds overlijdt 1 op de 7 
kinderen met een aangeboren hartafwijking voor 
zijn 18e levensjaar. En bij kinderen die het overleven 
gaat de pompkracht van het hart vaak achteruit. Dit 
‘hartfalen’ veroorzaakt later zware vermoeidheid 
en kortademigheid en soms alsnog de dood. Maar 

er is hoop, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. 
Onderzoekers vermoeden namelijk dat dit hartfalen 
ontstaat door afnemende celdeling. Dr. Gert van 
den Berg is kinderarts in opleiding aan het Sophia 
Kinderziekenhuis. Met steun van de Hartstichting 
wil hij onderzoeken of dit vermoeden klopt en of 
we de hartspier kunnen stimuleren afgestorven 
hartspiercellen te vervangen. Zo zou de pompkracht 
op sterkte blijven. Dan zouden kinderen zoals Zinzy 
later gewoon een actief leven kunnen leiden! Maar we 
kunnen die droom alleen bereiken als we allemaal 
helpen.

Dr. Gert van den Berg


