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Reis veilig en gerust 

Op reis gaan en eens andere lucht, omgeving en cultuur opsnuiven kan leuk en 
ontspannend zijn. Iedereen heeft daar wel eens nood aan. Maar voor ons lichaam is 
het niet steeds evident om op enkele uren tijd in een heel andere leefomgeving 
terecht te komen.  

Voor iemand met een aangeboren hartafwijking (AHA) zal die stap nog groter zijn.  

Heb je een (kind met een) AHA dan kan je je beter goed informeren vooraleer je op 
reis vertrekt, vooral als je naar een bestemming op hoge hoogte of met hoge 
temperatuur gaat. Ook als je met het vliegtuig reist, zijn er aan aantal 
aandachtpunten.  

Los van de bestemming zijn er nog een aantal zaken waar je als hartpatiënt best 
rekening mee houdt. 

Vraag raad aan je cardioloog, bereid je goed voor, neem de aangegeven preventieve 
maatregelen, luister naar je lichaam, herken symptomen en reageer gepast.  

Op die manier kan je ook met een AHA genieten van een deugddoende vakantie.  

 

We wensen je een goede reis en behouden terugkomst toe. 

Let wel, de tips in deze brochure zijn niet limitatief. Ze geven een inzicht in een 
aantal belangrijke aandachtpunten maar de brochure kan de goede raad van je 
eigen arts niet vervangen.  

Sommige patiënten zullen ook nog met andere zaken rekening moeten houden.  

Ga dus zeker op voorhand toch nog eens langs bij je eigen arts voor raad en tips op 
maat. 
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Waarom is er een effect op het functioneren van ons hart? 

De uitwisseling van CO2 en O2 in de longen gebeurt door een netwerk van fijne 
adertjes rond de longblaasjes. Als een deel van de longen niet goed werkt door bvb 
een longontsteking, dan is de uitwisseling daar niet goed en gaan de adertjes er 
plaatselijk wat dichtknijpen.  

Zo kan er meer bloed stromen naar de longblaasjes die wel goed werken en wordt 
de uitwisseling geoptimaliseerd. Maar op hoge hoogte krijgen de volledige longen 
minder zuurstof en gaan alle adertjes vernauwen.  

Dit zorgt voor een grotere weerstand in de longslagaders en dus ook voor een 
zwaardere belasting voor het hart dat het bloed door die fijne adertjes moet 
persen. Voor een hart dat al verzwakt is kan dit sneller tot problemen leiden.  

Reizen op hoge hoogte geeft een extra belasting voor het lichaam voor gezonde 
mensen en nog meer voor personen met een AHA.  

De luchtdruk is er lager en er is minder zuurstof aanwezig. Hoe hoger je komt, hoe 
lager de luchtdruk en het zuurstofgehalte. Er wordt gesproken van hoge hoogte 
vanaf 1500 m en zeer hoge hoogte vanaf 3500 m.  

Een lagere luchtdruk en zuurstofgehalte leidt tot 3 effecten: 

 Om het lagere zuurstofaanbod te compenseren gaat het hart sneller slaan. 
Zo tracht het lichaam toch de essentiële zuurstofvoorziening te verzorgen. 
Een stijging van het adrenalinegehalte zorgt daarvoor. De hartslag kan zo 
verdubbelen. 

 Dit kan ook leiden tot het verhogen van de bloeddruk. Of de bloeddruk zal 
stijgen en vooral hoeveel is heel persoonsgebonden en niet te voorspellen.  

 Ook de ademhaling zal versneller. Ook weer om de verminderde efficiëntie 
te proberen compenseren. Bij sommige mensen kan dit leiden tot 
hyperventilatie. 

Als je daar dan nog eens een inspanning bij levert, wordt het extra moeilijk voor het 
hart. Een ruwe vuistregel geeft een vermindering van de inspanningscapaciteit met 
10 % per 1000 m stijging.  

Reizen op hoge hoogte 
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Patiënten met een opening tussen de 2 kamers  

De druk verhoogt in de rechterkamer van het hart. Normaal is de druk daar een 
stuk lager dan in de linkerkamer. Die moet immers harder persen om het bloed tot 
in de tippen van onze tenen te krijgen dan de rechter die het bloed slechts tot in de 
(op dezelfde hoogte gelegen) longen moet pompen.  

Door die vernauwing van de longvaatjes kan de druk in de rechterkamer hoger 
worden dan in de linker. Bij patiënten met een opening tussen de 2 kamers of 
voorkamers kan hierdoor zuurstofarm bloed gemengd geraken in het zuurstofrijke 
bloed ipv omgekeerd.  

Hierdoor wordt het zuurstofgehalte in de bloedsomloop, na een verminderde 
zuurstofopname in de longen, nog een 2° keer verlaagd.  

Zeker voor deze groep patiënten is reizen op hoge hoogte of een vliegtuig extra 
aandacht vereist.  
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Hoogteziekte 

In hoogteziekte zijn er 3 gradaties: 

 Acute hoogte ziekte (AMS of acute hoogteziekte of Acute Mountain 
Sickness)  
Is eenvoudig omkeerbaar en leidt niet tot ernstige complicaties. AMS komt 
voor bij ¼ tot ½ van de gezonde reizigers bij een hoogte van 1850 tot 2420 
m.  
Bij personen met een AHA kan dat reeds bij lagere hoogtes optreden en is de 
kans op die hoogteziekte bij die hoogte nog duidelijk groter (uiteraard 
afhankelijk van welke AHA je hebt). 
Hoogteziekte treedt typisch op 4 à 10 uur na een stijging in hoogte 
(beklimming, opstijgen vliegtuig,…) en is gekenmerkt door hoofdpijn, 
duizeligheid, ijlhoofdigheid, misselijkheid, braken en slaapproblemen.  

 Hoogteziekte met longoedeem (HAPE of High Altitude Pulmonary Edema) 
Treedt vooral op boven de 2500 m en treedt op na 2 à 5 dagen op die 
hoogte. Bovenop de eerder genoemde verschijnselen krijg je dan 
kortademigheid en hoest. Ben je op hoge hoogte (ook al is het misschien 
minder dan die 2500 m) en je moet hoesten, denk dan niet dat je gewoon 
wat verkouden wordt (wat uiteraard ook mogelijk is) maar hou er rekening 
mee dat je hoogteziekte kan hebben.  
Bij deze symptomen moet je zeker reageren en maatregelen nemen. Niet 
mee blijven lopen en er van uit gaan dat het wel over zal gaan! 

 Hoogteziekte met hersenoedeem (HACE of High Altitude Cerebral Edema 
Dit is de ernstigste vorm van hoogteziekte die voor gezonde mensen vooral 
boven de 3000 m optreedt. Hierbij krijg je behalve de vorige klachten ook 
neurologische klachten zoals problemen bij het stappen, slaperigheid tot 
zelfs coma door opstapeling van vocht in de hersenen.  
Dit is ernstig en vergt een opname in spoed. Dalen alleen zal niet meer 
volstaan. 

Hoogteziekte komt frequent voor bij gezonde personen. Denk er aan dat iemand 
met een AHA deze symptomen sneller zal krijgen dan een gezonde persoon.  
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Aandachtspunten bij AHA: 

 Als je longdruk al wat hoog is, zal het risico op (ernstige) hoogteziekte veel 
groter zijn.  

 Je kan moeilijk inschatten wat het effect van grote hoogte zal zijn, dat effect 
is heel persoonlijk.  

 Op grote hoogte zal de zuurstofsaturatie zeker nog dalen. Wie al een lage 
saturatiegraad heeft, loopt dus een groter risico. 

 Aanwezigheid van shunts (een verbinding tussen de 2 bloedsomlopen, bvb 
via een gaatje tussen de kamer of voorkamer) geeft een groter risico omdat 
er door drukstijging zuurstofarm bloed gemengd wordt met het zuurstofrijke 
bloed waardoor de efficiënte zuurstofvoorziening nog meer achteruit gaat. 

 De rechterhartkamer wordt zwaarder belast op grote hoogte. Als die al 
verzwakt is door een aandoening zal het effect uiteraard nog groter worden 
op grote hoogte. 

 Ook wie al moeilijkheden heeft met longen en ademhaling zal nog meer 
problemen ondervinden op hoge hoogte.  

 Een vroegere ingreep ter hoogte van de borstkas kan de beweegbaarheid van 
het borstbeen verminderen waardoor de longen minder kunnen uitzetten en 
dus minder mogelijkheden hebben om de verminderde beschikbaarheid van 
zuurstof te compenseren.  

 Tenslotte zullen ook patiënten met bloedarmoede sneller in de problemen 
komen.  
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Preventie van hoogteziekte 

Als je toch op reis wil op hoge hoogte kan je een aantal maatregelen nemen: 

 Informeer je goed over de hoogte en omstandigheden op je reisbestemming 
en wat je moet doen bij problemen. Zorg dat je op voorhand weet waar 
naartoe mocht je echt problemen krijgen. 

 Bekijk samen met je cardioloog wat de risico’s voor jou persoonlijk al dan niet 
zijn. De risico’s zijn erg verschillend volgens de aandoening en zijn zeer 
persoonsgebonden.  

 Stijg traag indien mogelijk. Het is bvb beter om eerst een aantal dagen op een 
iets lagere hoogte te verblijven en dan in een tijdspanne van enkele dagen 
verder te stijgen. Zo zorg je dat je lichaam went aan die omstandigheden.  

 Ga je naar meer dan 2500 m, probeer dan niet meer dan 500 m per dag te 
stijgen voor je slaapplaats en las om de 3 dagen 2 overnachtingen in zonder 
te stijgen.  

 Doe geen zware inspanningen de eerste dagen na aankomst.  

 Een korte periode op hoge hoogte verblijven is minder ingrijpend dan 
langdurig. Je zou dus bvb kunnen verblijven op een hoogte van 1000 m en 
uitstappen van een aantal uren maken tot 2000 m of meer om dan terug te 
komen en te overnachten op die 1000 m.  
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Behandeling van hoogteziekte 

Als je de symptomen van hoogteziekte (zie eerder in deze brochure) herkent, hou er 
dan ook rekening mee en onderneem actie: 

 Dalen is uiteraard een eerste aangewezen actie, zeker bij symptomen van de 
2° en 3° categorie (HAPE en HACE) met kortademigheid, hoesten enz. 

 Blijft het bij wat hoofdpijn (AMS), stijg dan niet verder en laat je lichaam 
acclimatiseren. Stijg pas verder als de symptomen weer weg zijn. Gaan ze 
niet over, daal dan alsnog naar lagere hoogte.  

 Zuurstof toedienen indien mogelijk, zeker bij ernstigere vorm van de 
hoogteziekte (HACE).  

 Je kan ook medicatie nemen: 

 Acetazolamide tegen AMS 

 Dexamethasone tegen AMS en HACE of 

 Nifedipine tegen HAPE. 

 Soms kan medicatie ook preventief gegeven worden, vooral wanneer je gaat 
landen op hoge hoogte en dus niet langzaam kan stijgen (bvb als je naar Peru 
reist). Vraag raad aan je cardioloog.  
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Voorbereidingen voor een reis naar hoge hoogte : 

 Wie een AHA heeft en op meer dan 1800 m wil reizen kan best eerst het 
advies van de (kinder)cardioloog vragen, zeker wie een AHA heeft die (nog) 
niet helemaal gecorrigeerd is en één of meer van de bovenstaande 
problemen heeft. 

 Een echo en eventueel een inspanningstest met saturatiemeting kunnen 
helpen om het effect van hoge hoogte in te schatten (al blijft het maar een 
ruwe inschatting).  

 Heb je een verminderde inspanningscapaciteit, PHT (hogere longdruk) en/of 
een saturatie van minder dan 85% dan kan je beter niet boven de 1800 m 
komen.  

 Eventueel kan een bloedgasmeting uitgevoerd worden. 

 Soms kan preventief medicatie voorgeschreven worden.  

 Ga je op grote hoogte, vermijd dan inspanningen zoveel mogelijk en doseer 
je inspanningen.  

 Idealiter ga je na aankomst op de reisbestemming naar een gespecialiseerde 
arts voor een nazicht al is dat uiteraard vaak niet zo evident.  
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Fit om te vliegen? 

Een vliegreis is een beetje te vergelijken met reizen in de bergen op een hoogte van 
1500 à 2500 m. Ook in een vliegtuig dalen de luchtdruk en het zuurstofgehalte. De 
blootstelling is echter korter.  

Extra zuurstof nodig? 

Bij sommige maatschappijen kan je zuurstof krijgen aan boord (met masker, dus als 
je liever een (even efficiënt) neusbrilletje hebt omdat dat veel comfortabeler zit, 
breng dat dan zelf mee). Het is wel even zoeken naar een maatschappij met deze 
service (zelf zuurstof meebrengen mag niet!) en de zuurstof moet op voorhand 
aangevraagd worden. Op de website http://www.european-lung-
foundation.org/4059-european-lung-foundation-elf-air-travel.htm vindt je alle 
nodige informatie. Laat je cardioloog een attest schrijven dat je zuurstof nodig hebt 
op het vliegtuig. 

Bloedklonters vermijden! 

Op een vliegtuig heb je meer risico op de vorming van bloedklonters, zeker als je al 
een verhoogd risico hebt door zwaarlijvigheid, zwangerschap, VG klontervorming, 
thrombofilie, recente narcose/operatie, bepaalde AHA. 

Als je geopereerd/onder narcose geweest bent, ga je best de eerste maand (en 
zeker de eerste week) niet vliegen. 

Heb je een laag risico op klontervorming dan neem je volgende voorzorgen: 

 Doe tijdens de vlucht oefeningen tegen de vorming van bloedklonters (zorg 
voor beweging door de benen te strekken en te buigen, loop eens rond 
wanneer dat kan, …).  

 Veel water drinken is ook belangrijk. Ook al de dag voor je vertrek! Geen 
alcohol of koffie want die zorgen voor nog meer vochtafdrijving en werken 
dus omgekeerd. En vermijd roken. 

Wie een verhoogd risico heeft op klontervorming kan daarbovenop bvb ook 
drukkousen dragen.  

Mensen met een hoog risico kunnen in bepaalde gevallen zelfs best de dag van het 
vertrek en de dag er na een subcutaan spuitje met heparine (bloedverdunner) 
krijgen. 

http://www.european-lung-foundation.org/4059-european-lung-foundation-elf-air-travel.htm
http://www.european-lung-foundation.org/4059-european-lung-foundation-elf-air-travel.htm
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Heb je een pacemaker of een defibrilator? 

Security  

Bij elke vliegtuigreis moet je langs de metaaldetector. Heb je een pacemaker (PM) of 
een defibrillator (ICD) dan mag je door de scanner maar loop er vlot door en blijf er 
niet langer in dan strikt noodzakelijk.  

Je zal het alarm laten afgaan. Laat je niet nog eens met een handmatige scanner 
controleren. Die scanner komt dichter bij je PM of ICD en gaat er meestal meerdere 
keren over en dat kan wel tot problemen leiden. Laat je liever handmatig 
controleren indien toch nog een controle geëist wordt.  

Toon vóór de scanner spontaan je PM of ICD kaart aan het personeel.  

Trillingen 

Een vliegtuig kan nogal schudden, vooral bij opstijgen, landen of turbulentie 
(sommige vliegtuigen met bepaalde motoren trillen de hele vlucht).  

In pacemakers zitten kristallen die bij trillen door bewegen en sporten de hartslag 
kunnen doen stijgen. Als deze functie aan staat en gevoelig is, dan kunnen ze een 
hogere hartslag uitlokken.  
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Reizen naar de zon 

Ook voor warmte geldt (net zoals bij hoge hoogte) dat je je lichaam best de tijd 
geeft om te acclimatiseren.  

 Doe geen zware inspanningen de eerste dagen, kom niet buiten op het 
heetst van de dag, rust voldoende, pas je kledij aan. 

 Stel je de eerste dagen niet meer dan 60 tot 100 minuten bloot aan de grote 
warmte zodat je lichaam er aan gewoon kan worden. Na 10 à 14 dagen is je 
lichaam gewoon aan de warmte. Het effect gaat verloren als je een maand 
terug thuis bent.  

 Bouw ook de fysieke inspanningen rustig op, maximaal 2 à 3 uur per dag en 
bij voorkeur ’s morgens en ’s avonds. 

 Je gaat veel meer zweten dan gewoonlijk, tot 2 liter per dag. Het is dan ook 
erg belangrijk om regelmatig te drinken. 

Veel (water) drinken is belangrijk 

Zeker bij inspanningen is drinken belangrijk: vóór, tijdens en na de inspanning.  

Per liter dat je zweet moet je 1.5 l water opnemen. Als je dus 2 liter per dag zweet, 
wat normaal is in een warm klimaat, moet je dus minstens 3 liter vocht opnemen 
per dag.  

Wacht niet tot je dorst hebt, dorst is een heel onbetrouwbaar gegeven. Drink reeds 
van vóór de inspanning een glas water (150-300 ml) om de 15 minuten.  

Als je zo veel drinkt is het ook belangrijk om voldoende zout te eten (in de zuiderse 
keuken is zout niet alleen voor de smaak een belangrijk ingrediënt). Veel drinken 
zorgt voor veel verlies van zout en dat moet gecompenseerd worden. Wacht na 
een inspanning dan ook niet lang met eten.  

Om te weten of je vochtbalans in de loop van je verblijf in orde blijft, weeg je dan 
elke dag op hetzelfde moment. Grote gewichtsschommelingen zijn het gevolg van 
vochtverlies. Als je gewicht achteruit gaat dan is je vochtbalans niet goed en moet 
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Warm en vochtig klimaat 

Hitte is vooral een probleem als het behalve warm ook vochtig is.  

Je lichaam heeft 4 manieren om af te koelen:  

 conductie (via aanraking van koude oppervlakken zoals vloeren),  

 convectie (via luchtverplaatsing of stromend water),  

 radiatie (stralingskoude van vloeren, muren,…) en  

 zweten.  

In een warm klimaat (> 35°C) waar alle materialen warm hebben, blijft enkel nog 
zweten over als alternatief. Bij een hoge luchtvochtigheid vermindert ook het effect 
van zweten sterk wat dan ook gemakkelijker tot oververhitting kan leiden.  
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Warmte en gezondheid 

Hittestress 

De symptomen van hittestress zijn een beetje vergelijkbaar met die van 
hoogteziekte: duizeligheid, onpasselijkheid, zwak, overmatig zweten, rode huid zijn 
de eerste tekenen.  

Zorg in zo’n geval voor afkoeling (bvb een koude douche, blijf binnen,…), en rust. 
Eet wat en drink vooral regelmatig. 

Zonnesteek 

Wordt het een echte zonnesteek dan kunnen de rode huid en het overmatig zweten 
terug overgaan maar kan je lichaamstemperatuur gevaarlijk stijgen tot boven 40 °C 
met verhoogde hartslag, moeilijker ademen, enz. En je kan neurologische 
problemen krijgen waardoor je vreemd gedrag kan vertonen (moeilijk lopen, 
hallucinaties, verward, gedesoriënteerd, …) tot zelfs coma.  

In het geval van een zonnesteek is een spoedopname nodig! Even stoppen en 

Interactie met medicijnen 

Sommige medicijnen geven een nevenwerking bij hoge temperatuur en 
blootstelling aan de zon. Je kan dan bvb huidproblemen krijgen.  

Als je vochtafdrijvers neemt zal je nog meer vocht verliezen dan normaal bij die 
hoge temperaturen. Soms zal stoppen met deze vochtafdrijvers te nemen nodig 
zijn om je vochtbalans toch in orde te houden.  
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Neem je bloedverdunners? 

Ook zonder hoge hoogte, vliegen of extreme hitte zijn er aandachtspunten voor een 
aantal aandoeningen.  

Bepaalde bloedverdunners (Marevan, Marcomar en Sintrom) worden beïnvloed 
door voeding (vooral vitamine K), alcohol enz en kunnen daardoor nogal 
schommelen. Daarom is een regelmatige INRcontrole belangrijk.  

Enkele tips: 

 Controleer je INR voor je vertrek en controleer je INR op reis indien mogelijk. 
Een INRcontrole is internationaal gestandaardiseerd en kan je dus op een 
betrouwbare manier laten doen in een gespecialiseerd centrum op reis, als je 
zo’n centrum in de buurt hebt natuurlijk (voor een lijst met gespecialiseerde 
centra, zie verder in deze brochure). Indien nodig bestaat er ook een 
draagbare toestelletje dat je kan aankopen en meenemen, al is dat wel een 
investering.  

 Vermijd exotische voeding, probeer zo veel mogelijk je normale dieet te 
behouden. 

 Overmatig alcoholgebruik kan het effect op de INR versterken.  

 Vermijd risico-activiteiten die je niet gewoon bent om trauma’s (vallen, 
breuken, …) te vermijden. 

 Antibiotica kunnen een effect hebben. Niet alle antibiotica zijn compatibel 
met bloedverdunners. Vraag je cardioloog op voorhand welke je wel/niet 
mag gebruiken of neem contact op met je cardioloog vóór je eventueel met 
een antibioticumkuur start. 

 Anti-malaria spuitjes kunnen een effect hebben. Start er mee voor je vertrek 
en controleer het effect op je INRwaarde vooraleer te vertrekken.  

 Infecties kunnen het effect van bloedverdunners verminderen. 

 Diarree en braken kunnen het effect van de bloedverdunners dan weer 
versterken.  
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Reizen en infecties 

Op reis wordt je lichaam blootgesteld aan allerlei ziektekiemen die het niet gewoon 
is waardoor sneller infecties optreden. Infecties kunnen een invloed hebben op de 
bloedverdunning maar geven ook meer kans op endocarditis.  

Heb je aanslepende koorts door een infectie, laat je dan zeker onderzoeken door 
een arts ter plaatse.  

Laat, vooraleer een antibioticumkuur te starten, bloed nemen en een bloedcultuur 
opzetten om te achterhalen welk organisme voor de infectie zorgt. Eens er 
antibioticum genomen wordt, is het vaak niet meer te achterhalen wie de 
boosdoener is. Mocht de infectie niet tijdig overgaan is het belangrijk te weten met 
welke infectie je te maken hebt om het meest effectieve antibioticum te kunnen 
gebruiken en zo endocarditis te vermijden.   
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Reisverzekering  

Let goed op bij welke maatschappij je een verzekering neemt. De meeste 
maatschappijen verzekeren geen gekende aandoeningen en dus ook geen 
problemen die te maken hebben met je AHA.  

Start dus op tijd met de voorbereidingen en zoek een maatschappij die dat wel 
doet. Vaak is er een inloopperiode van meer dan een maand.  

Zorg dat je verzekering zowel annulatie, bijstand als repatriëring omvat.  
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Meer nog dan bij gezonde personen is het belangrijk om een aantal documenten 
mee te nemen als je op reis gaat, ongeacht je bestemming.  

 Een samenvatting van je medische geschiedenis (precieze diagnose, 
operaties, …) in het Engels of in de taal van je bestemming (in heel wat 
landen is de kennis van het Engels niet altijd even goed).  

 Een lijst met de medicijnen die je neemt, steeds met de stofnaam en de dosis 
(de verkoopnaam en dosis verschilt vaak tussen de landen). Dus bvb 
Warfarine in plaats van Marevan,….  

 Neem zeker je pacemaker of ICD pasje mee voor de security op het vliegveld 
of voor een arts bij problemen.  

 Heb je zuurstof nodig op het vliegtuig? Zorg dan voor een attest van de 
behandelende arts.  

 Contactgegevens van je ziekenhuis en de behandelende arts(en). 

 Contactgegevens van familie of vrienden die verwittigd moeten/kunnen 
worden bij problemen. 

Belangrijke medische documenten  
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Gespecialiseerde centra op  

de reisbestemming  

Weet je graag of er een gespecialiseerd centrum in de buurt is waar je met een AHA 
terecht kan indien nodig (voor noodgevallen of gewoon voor een tussentijdse 
INRcontrole,…)? 

Dan kan je op de website van AEPC (Europese koepel van kindercardiologen) terecht 
waarop je een lijst met 20 Europese landen kan vinden met gespecialiseerde centra 
(http://www.aepc.org/hospitals/introduction/).  

Telkens zijn de naam van het ziekenhuis en de contactgegevens vermeld.  

http://www.aepc.org/hospitals/introduction/
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Contactpersonen  

Zetel van de vereniging 
Oudstrijderstraat 18 
1880 Kapelle Op Den Bos 
 
 
Provincie Antwerpen 
Peter en Manuele Van den Broeck-
Fleurbay 
2390 Westmalle, 03/383 63 40  
peter.van.den.broeck7@telenet.be 
 
Patrick en Hilde Ooms-Goossens 
2980 Zoersel, 03/385 23 42 
patrickenhilde@skynet.be 
 
 
 
Provincie Limburg 
Erik Janssen 
3930 Hamont-Achel, 011/44 64 42 
eapjanssen@hotmail.com 
 
 
Provincie Oost-Vlaanderen 
Koen en An Fauconnier-Comminne 
9860 Balegem, 09/362 67 13 
an_comminne@hotmail.com 
 
Luc en Claudine  
De Baerdemacker-Verstuyft 
9920 Lovendegem, 09/372 81 97 
luc.debaerdemacker@telenet.be 
 
Willem Geysen 
9111 Sint-Niklaas, 0476/845 598 
willem.geysen@hartekinderen.be 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Provincie West-Vlaanderen 
Chris en Hilde  
Deloof-De Craemer 
8700 Tielt, 051/40 96 38 
c.deloof@skynet.be 
 
Joost en Petra  
Mestdagh-De Decker 
8700 Tielt, 051/40 76 11 
joostenpetra@hotmail.com 
 
Didier en Peggy  
Vereecke-Van Landeghem 
8750 Wingene, 050/28 14 71 
Peggy.van_landeghem@telenet.be 
 
 
 
Provincie Vlaams Brabant 
Veerle De Boeck 
Oudstrijderstraat 18 
1880 Kapelle Op Den Bos 
015/ 63 82 28 
Veerle.de.boeck@hartekinderen.be  
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Vereniging voor ouders van en personen met 
een aangeboren of verworven  

hartafwijking 

Maatschappelijke zetel:  
oudstrijdersstraat 18, 1880 Kapelle Op Den Bos  

 
Nationaal nummer 0417.552.039  

BNP Paribas Fortis  
BIC GEBABEBB / IBAN BE192900 3273 6612 

 
E-mail: info@hartekinderen.be 

 

www.hartekinderen.be 


