
In 2018 overleed Hidde aan zijn aangeboren hartafwijking.
Stichting Hidde Helpt is opgericht om andere kinderen met een
aangeboren hartafwijking te helpen. Door middel van gerichte
fondsenwervingsacties zamelt Stichting Hidde Helpt geld in voor
projecten op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek naar
aangeboren hartafwijkingen, onderwijs aan (kinder)cardiologen
en (kinder)hartchirurgen en ondersteuning aan gezinnen met
een of meerdere kinderen met een aangeboren hartafwijking.
Wilt u meer weten over ons? Bezoek onze website en lees ons
beleidsplan.

Stichting Hidde Helpt koestert alle kinderen die zijn overleden
aan hun aangeboren hartafwijking. Veel van hen hebben hun
hartje achtergelaten om anderen te helpen. Deze hartjes zijn
opgenomen in de Leiden collectie. Nu kan de waardevolle
medische informatie die in deze hartjes zit maar beperkt worden
gebruikt, omdat deze collectie nog niet digitaal is. Met de actie
Behouden Hart zamelt Stichting Hidde Helpt geld in om deze
fysieke hartjes te laten digitaliseren. Hierdoor kunnen dokters
wereldwijd aangeboren hartafwijkingen bestuderen en daarmee
veel meer kinderen helpen.

De gedigitaliseerde harten komen op een beveiligd digitaal platform zodat artsen wereldwijd
deze unieke anatomische kennis kunnen gebruiken; 
De privacy van de donateur wordt vanzelfsprekend gewaarborgd
De beelden zijn gebruiksklaar voor het ontwikkelen van een scala aan toepassingen zoals e-
Health-modules, patiënteneducatie en artificial intelligence-algoritmes voor snelle diagnostiek;
Andere collecties in Europa en wereldwijd kunnen volgen, zodat ook deze ontsloten kunnen
worden.

23,35%

Met het ingezamelde geld wordt een deel van de verzameling
gedoneerde harten, de Leiden collectie, van het LUMC, te
digitaliseren. Veel afwijkingen zijn zeldzaam en daardoor is het
delen van deze kennis extra belangrijk. Als met een CT scan
en/of MRI digitale beelden van de gedoneerde harten zijn
gemaakt, komt deze kennis voor veel meer artsen beschikbaar.
De beelden kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor
opleidingen van (kinder)hartchirurgen in binnen- en buitenland.
Zo kunnen deze bijzondere harten nog heel lang, veel meer
kinderen helpen. 
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Waarom digitaliseren?

Hoe van iets heel verdrietigs iets heel goeds kan komen: 
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