HersenStrijd
een rondetafelgesprek

Ulestraten - Landgoed Vliek 2019

‘DE FLANDRIËN’
De ongepolijste stoemper, de vechtjas, de mond open
gesperd, wind, regen, modder, stof en kasseien trotserend. Ruw geboetseerd om vooral de eigenschappen
die dit soort coureur typeren te verbeelden.
Brons 60 x 60cm.

Kunstenaar Wil van der Laan is geboren in Roermond
(1950) en woont en werkt in Bunde. Hij is een groot
liefhebber van wielrennen en maakt al decennia lang
de bronzen trofee voor de Amstel Gold Race.

Zaterdag 25 mei 2019

HersenStrijd
een rondetafelgesprek

de tiendschuur- Landgoed Vliek
Ulestraten

Tiendschuur Landgoed Vliek
Huize Vliek ligt in het gelijknamige buurtschap bij Ulestraten (gemeente Meerssen). De
historie van Huize Vliek gaat terug tot 1374, destijds nog Huize de Dael geheten. Het
kasteel werd toentertijd bewoond door het ridderlijk geslacht Van Vlieck. In de 17de
eeuw werden de restanten van de tot ruïne verworden burcht gesloopt en bouwde
men een herenhuis op de locatie. Omstreeks 1800 nam het kasteel zijn huidige contouren aan en begin 20ste eeuw werden nog twee zijvleugels toegevoegd.
Het HersenStrijd event wordt georganiseerd in de Tiendschuur van het landgoed. Deze
volledig gerestaureerde schuur is opgetrokken uit rechthoekige in witgeschilderde
rode baksteen en van boven afgewerkt met een grijze pannen gedekt wolfsdak. De
kap van de twee-beukige tiendschuur bestaat uit dekbalkjukken met voetschoren. De
tiendschuur dateert uit ca. 1800. Grouwels Vastgoed beheert het landgoed als rijksmonument in Zuid-Limburg.
Kunstexpositie Limburgse Kunstkring
De Limburgse Kunstkring toont haar 'State of the Art' in de Tiendschuur met als centraal thema 'tussenruimte' in de periode van: 18 mei t/m 10 juni 2019 (op alle zaterdagen en zondagen maar ook op Hemelvaartsdag 30 mei, vrijdag 31 mei en Pinkstermaandag 10 juni). De openingstijden zijn: van 13.00 tot 17.00 uur. De deelnemende
kunstenaars hebben de uitdaging aangenomen om, naast hun reguliere werk, voor de
expositie in Kasteel Vliek ook nieuw werk te maken, afgeleid van het thema 'tussenruimte'.
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Programma
12:00 – 13:00 uur
Ontvangst met koffie en vlaai
13:00 – 13:05 uur
Welkomswoord en opening door
de burgemeester van Meerssen
Mw. Clermonts-Aretz
13:05 – 14:30 uur
Rondetafelgesprek door Wilfried de Jong
met sporters en familie
Tafelheer: Dr. Marcel Ariës
Tafelexpert: Prof. Dr. Geert Meyfroidt
14:30 – 16:00 uur
Borrel met mogelijkheid tot een
informeel gesprek met
sporters en organisatoren
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deelnemers
aan het
rondetafelgesprek
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deelnemers aan het rondetafelgesprek
Nathalie Sieben

Nathalie Sieben (48), voormalig klinisch patholoog Maastricht UMC
In september 2006 kreeg Nathalie Sieben een ernstig ongeluk. Samen
met haar man Alex reed ze na het werk vaak een rondje op de racefiets.
Het was al wat laat en gehaast vertrokken ze zonder helm. In de schemer
werd ze door een auto geschept. Met verspreide schade door de hele
hersenen lag ze drie weken in coma op de intensive care in Maastricht.
Daarna volgde een heel lang en zwaar herstel traject, voor haar en haar
familie. ‘Revalideren is hard doorknokken. Jaren reed ik op een driewieler, echt vreselijk stigmatiserend. Dankzij pilates en spinning werd ik sterk
genoeg voor de racetandem. De stap naar een stadsfiets – twee jaar geleden – was voor mij nóg groter. Yes, wéér een stuk van mijn leven terug!’
Nathalie is sinds 2018 ambassadrice voor HersenStrijd en ondersteunt patienten in revalidatiekliniek Adelante in Hoensbroek.
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deelnemers aan het rondetafelgesprek
Stig Broeckx

Stig Broeckx (28), voormalig Belgisch wielrenner van Lotto Soudal
Het is 28 mei 2016. In de Ronde van België (Baloise Belgium Tour) gaan
twee begeleidende motoren onderuit. Zij nemen een groot deel van
de renners mee in hun valpartij. Stig Broeckx - groot talent van de Lotto Soudal ploeg - blijkt het voornaamste slachtoffer met een val op het
hoofd. De jonge Belg wordt met een traumahelikopter naar het ziekenhuis
in Aachen gebracht. De chirurgen en intensivisten slagen erin om Broeckx
in leven te houden, maar de dan 26-jarige renner ligt nog 6 maanden in
coma. De familie houdt hoop en hij ontwaakt….langzaam. Hij begint aan
een lange en loodzware revalidatie. De kans dat hij ooit nog kan staan, lopen of fietsen, wordt door velen als nihil geschat. Maar de sportman Stig,
zijn familie en revalidatieteam geven niet op. Stapje voor stapje werkte
hij bikkelhard om zijn nieuwe doelen te bereiken. Het hele proces is onlangs in een indrukwekkende documentaire door de Belgische serie Bargoens in beeld gebracht. ‘Positief denken, niet bij de pakken neer zitten.
Ik wil patienten en wielrenners motiveren’. In de laatste aflevering fietst
Stig een rondje door het Limburgse landschap…..en prompt rijdt een oud
ploeggenoot een nieuw werelduurrecord.
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deelnemers aan het rondetafelgesprek
Jelle van Gorkom

Jelle van Gorkom (28) kampioen BMX. Op 9 januari 2018 loopt Jelle
van Gorkom ernstig hersenletsel op als hij bij de start van een training
op volle snelheid (60 km/uur) tegen een beveiligingsketting rijdt. Hij
wordt met grote kracht van zijn fiets afgeslingerd en komt op zijn hoofd
terecht. In het Radboud UMC wordt gevochten voor zijn leven. Jelle
heeft eerder in coma gelegen in Amerika maar de familie weet dat het
nu echt goed mis is. Jelle is Neerlands grootste BMX talent met talloze
kampioenschappen. In 2016 volgt het hoogtepunt van zijn carrière in Rio
de Janeiro…..een prachtige zilveren medaille. In Nijmegen ligt hij twee
weken in coma, alle organen herstellen maar de hersenen blijven achter.
Hij ontwaakt maar moet opnieuw leren praten en de kracht in zijn linkerkant terugvinden. Eind oktober maakt hij bekend dat hij nooit meer
terugkeert als topsporter. ‘Ik kon helemaal niets, niet eens praten. Maar
nu fiets ik weer en ben ambassadeur van WK BMX in Nederland (2021)’.
Momenteel revalideert hij intensief in het recent geopende Daan Theeuwes centrum in Woerden.
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deelnemers aan het rondetafelgesprek
Wilfried de Jong

Gespreksleider

Wilfried de Jong (1957) is een Nederlands theatermaker, sportjournalist,
radio presentator, acteur en schrijver van talloze bundels wielerverhalen.
Wilfried de Jong sprak met vele sporters in het TV programma Sportpaleis
en later samen met Matthijs van Nieuwkerk in Hollands Sport. In 2017
sprak De Jong in een televisie-interview met koning Willem-Alexander.
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deelnemers aan het rondetafelgesprek
Geert Meyfroidt
Expert

Geert Meyfroidt is werkzaam als anesthesist en intensivist op de afdeling
intensieve zorgen van het Gasthuisberg ziekenhuis in Leuven. Hij is een
expert in behandeling van acuut ernstig hersenletsel en heeft hier talloze
onderzoeken en artikelen over geschreven. Op zijn twitter account omschrijft hij zichzelf naast arts/onderzoeker ook als begenadigd fietser.

Marcel Aries
Tafelheer

Marcel Aries (1979) is werkzaam als neuroloog en intensivist op de afdeling Intensive Care van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Hij
is de oprichter van het Universiteitsfond HersenStrijd dat zich namens de
intensive care afdeling sinds 2017 inzet voor het verbetering van de behandeling van ernstig hersenletsel tijdens de opname op de intensive care.
Marcel fietst dagelijks met een fietshelm naar zijn werk in Maastricht.
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In te leveren bij organisatie op 25/05
Machtiging
T.g.v. Hersenstrijdfonds
T.n.v. HersenStrijd

Secretariaat bestuur:
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Telefoon 043 388 25 56
www.ufl-swol.nl
info@ufl-swol.nl
Bankrelaties:
IBAN: NL21 INGB 0653 6632 42
t.n.v. Universiteitsfonds Limburg/SWOL

Uw kenmerk
Donatie Hersenstrijdfonds

Ons kenmerk
Automatische incasso

Datum
25.05.2019

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij geef ik een machtiging om € …………………….. af te boeken ten gunste van het Hersenstrijdfonds bij
het Universiteitsfonds Limburg/SWOL.
Naam:
Adres:
Postcode:
Incassant IBAN:
Kenmerk machtiging:
Reden betaling:

Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL
Minderbroedersberg 4-6
6211 LK
Plaats: Maastricht
NL21 INGB 0653 6632 42
Donatie hersenstrijd 25.05
Donatie

Land: Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Universiteitsfonds Limburg om
een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank, om bovenstaand bedrag van uw rekening af te
schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 4 weken na afschrijving contact op met Stichting Universiteitsfonds Limburg.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Land:

IBAN:
BIC*:
Plaats en datum:
Handtekening:

Nogmaals heel hartelijk dank voor uw steun aan dit project.
Namens het Universiteitsfonds Limburg/SWOL en dr. Marcel Aries (HersenStrijd)

*Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

Na een reanimatie, hersenbloeding of ernstig ongeval kunnen hersenen plotseling ernstig beschadigd raken met desastreuse gevolgen voor
zowel patiënt als familie. Opname op de intensive care is noodzakelijk
om vitale hart- en longfunctie tijdelijk over te nemen. Helaas kunnen
we momenteel weinig om het herstel van beschadigde hersendelen te
bevorderen. Het is zelfs zo dat er de laatste 25 jaar geen nieuwe behandelingen ontwikkeld zijn.
In de toekomst zal het aantal mensen met ernstige hersenbeschadiging
alleen maar toenemen door hart- en vaatziekten en ernstige ongelukken. Daarom verdienen deze patiënten onze volle aandacht.
Wetenschappers van de Universiteit Maastricht verrichten baanbrekend
onderzoek om de hersendoorbloeding zo bij te sturen, dat hersencellen
kunnen herstellen op de intensive care. Voor dit maatwerk zijn financiële
middelen nodig, als aanvulling op de reguliere onderzoeksgelden. Hulp
van begunstigers is zeer welkom voor het financieel ondersteunen van
dit internationale onderzoek.
Wilt u dit fonds met een donatie steunen?
Wilt u het HersenStrijd Fonds, onderdeel van het Universiteitsfonds
Limburg (ANBI) in zijn missie steunen? Wij zouden uw steun bijzonder
op prijs stellen. U kunt uw bijdrage storten op bankrekening van het
Universiteitsfonds Limburg/SWOL IBAN: NL21 INGB 0653 6632 42 ter
attentie van het HersenStrijd Fonds.
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kunstzinnig-brein

In 2007 krijgt Ellert-Jan van der Klis in de voetbalkleedkamer een groot
herseninfarct. Na intensieve zorg in het Universitair Medisch Centrum in
Utrecht en in het ziekenhuis in Apeldoorn, revalideert hij zes maanden
lang in Apeldoorn. Door heel veel training en oefening via rolstoel en
stok, leert Ellert-Jan weer zelfstandig lopen en fietsen. Daarnaast heeft
Ellert-Jan een ernstige vorm van afasie, een spraakstoornis waardoor
hij nauwelijks kan spreken. Na het CVA begint hij te schilderen. Het
gaat hem gemakkelijk af en zijn productie is hoog. In zijn werk gebruikt
hij verschillende technieken. Meestal werkt hij abstract en zijn werk is
verschenen in het boek ‘Kunstzinnig Brein’. De schilderijen en verhalen
maken ernstig Hersenletsel zichtbaar. Ze laten zien wat de schilders en
vertellers ondanks de beperkingen kunnen bereiken: door kunst weer
perspectief. Meer informatie: www.kunstzinnig-brein.nl
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dankwoord
Dank, dat u op deze prachtige plek wilde komen luisteren naar een
bijzonder gesprek onder leiding van de Nederlandse (sport)verslaggever
Wilfried de Jong met drie bijzondere sprekers en hun familie: Familie Sieben, Familie van Gorkum Gebruiker en familie Broeckx. Veel dank gaat
uit naar het HersenStrijd team dat de organisatie op zich heeft genomen,
familie Grouwels voor de prachtige locatie en gastvrijheid, Wilfried de
Jong en Julia Wolff voor de presentatie, Geert Meyfroidt en burgemeester Mw. Clermonts-Arentz voor de opening. Een bijzonder woord van
dank voor dr. Ruud Segers – longarts-Intensivist – die zowel Nederland
als België heeft laten warmdraaien voor dit event.

Sponsoren
Veel dank aan de sponsoren van dit event:
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