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Max Neervoort (28)

“Om er écht overheen te komen,
moest ik een nieuw
doel stellen.”
Hij droomde van een carrière als bokser,
maar na het eerste professionele gevecht
van Max Neervoort (28) uit Amsterdam
wist hij dat hij deze droom moest opgeven.
Max is erfelijk belast met hartproblemen.

Inmiddels ben ik twee keer geopereerd, slik ik zware

“...In mijn familie wordt een verkeerd gen doorge-
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geven dat hartritmestoornissen en zelfs hartfalen

Ik kon niet anders dan mijn sportcarrière opgeven.

veroorzaakt. Het gaat om de mutatie PLN. Deze is

Het enige dat ik nog kan, is les en persoonlijke trai-

relatief onbekend in Nederland omdat er nog weinig

ning geven; ik word heel moe van die bétablokkers.

dragers zijn gevonden: zo’n 800. Ik heb er mijn oom

Gelukkig heb ik leuke klanten waardoor ik er veel

door verloren, mijn tante heeft een ICD, een inwendi-

plezier aan beleef. Om er écht overheen te komen,

ge defibrillator, en ook mijn moeder is drager.

moest ik een nieuw doel stellen. Dat werd een

bétablokkers en heb ik nu ook een ICD. Mijn hart
maakte op een gegeven moment 360 slagen per
minuut terwijl een normaal hart maximaal 220 slagen per minuut maakt.

rechtenstudie. Ik wil strafpleiter worden.
Ik heb er relatief veel last van. Dat komt waarschijnlijk
door het harde trainen voor mijn carrière als bok-

In het verlengde van mijn studie doe ik onderzoek

ser. Vlak voor mijn eerste profpartij op mijn 24e

naar rechtsgelijkheid voor mensen zoals ik die zijn

kreeg ik de eerste symptomen. In eerste instantie

benadeeld door een genetische afwijking. Hierdoor

wilde ik er niet aan en ben ik juist harder gaan trai-

kunnen wij bijvoorbeeld geen of heel moeilijk een

nen. Dat is achteraf niet zo handig geweest, want ik

levensverzekering of hypotheek afsluiten. Ik wil kijken

heb er aardig wat schade mee aangericht.

of ik daar wat aan kan doen.
Daarnaast adviseer ik patiëntenvereniging Stichting
PLN hoe mensen met deze PLN- mutatie toch kunnen sporten. Zo draag ik mijn steentje bij.”

