
Harteraad 
strijdt voor 
goede hart-  
en vaatzorg
voor iedereen.

informatie voor zorgverleners
Samen met jou strijdt Harteraad voor de beste zorg
voor mensen met hart- en vaataandoeningen.



Harteraad is er voor iedereen met hart- en 
vaataandoeningen. 
Meer dan één miljoen mensen in Nederland  
leven met een aandoening aan hun hart of vaten.  
Mensen die flink schrikken van wat ze overkomt. 
Ineens zijn ze patiënt geworden. Maar ze  
blijven vooral mens, ook al moeten ze vaak  
hun leven aanpassen. Net als hun naasten.  
Harteraad begrijpt dat en wil graag samen met 
jou als zorgverlener de beste zorg bieden. 

Harteraad zorgt  
voor waardevolle  
samenwerkingen  
tussen zorgverleners  
en patiënten.



ervaringen delen
Patiënten voelen zich vaak gesteund als
zij kunnen praten met iemand die hetzelfde
heeft meegemaakt. Iemand die, naast
de zorg door zorg verleners, ook praktische 
tips kan geven over het leven met een 
aandoening. Harteraad zorgt voor zulke 
ontmoetingen.

Harteraad zorgt voor  
meer eigen regie door  
goede ondersteuning.

We hebben facebookgroepen waar  
mensen met hart- en vaataandoeningen 
ervaringen delen en elkaar steunen.  

Harteraad organiseert in elke regio  
thema bijeenkomsten en Hart&Vaatcafés.  
Hiervoor nodigen we altijd zorgverleners  
uit als spreker. Bezoekers vertellen er  
elkaar wat zij zelf weten en mee maken. 
Zulke gesprekken geven hen houvast.  
Én ze helpen zorgverleners om patiënten  
beter te kunnen begrijpen.
 
Ook het leven van familieleden en  
vrienden van mensen met hart- en  
vaataandoeningen verandert flink na de  
diagnose. Zij zijn bezorgd. Kunnen zich 
machteloos voelen. Ze willen het beste  
voor hun kind, geliefde en naaste. Hoe  
organiseren ze dat, met behoud van  
aandacht voor zichzelf? Harteraad helpt  
om dat voor elkaar te krijgen.



zelf regie houden
Soms moeten patiënten in hun leven een 
nieuw evenwicht vinden. Natuurlijk kun  
jij als zorgverlener daarin advies geven.
Ook Harteraad helpt met tools, informatie 
en ervaringen van anderen om de juiste 
balans te vinden en om mensen weer de 
regie te laten nemen.
 
Mensen die te maken hebben gekregen
met hart- en vaataandoeningen, maken
we wegwijs bij het vinden van de beste
zorg. Op de website is daarom veel infor-
matie beschikbaar. Je vindt er welke 
instellingen ons Spataderkeurmerk en 
Vaatkeurmerk hebben, waardoor in één 
oogopslag duidelijk is waar de beste  
kwaliteit van zorg wordt gegeven. 

Harteraad zorgt voor  
toegankelijkheid van  
goede zorg voor iedereen.

Via www.harteraad.nl kunnen mensen  
met hart- en vaataandoeningen de meer 
dan 250 beweeg- en sportorganisaties 
bekijken die zijn aangesloten bij Harteraad. 
Deze activiteiten worden aangeboden 
onder deskundige begeleiding. Dat  
biedt zekerheid en veiligheid voor jouw 
patiënten!

Harteraad helpt mensen die op zoek zijn 
naar mensen die in dezelfde medische 
situatie zitten. Willen jouw patiënten via de 
mail of telefonisch één op één ervaringen 
uitwisselen? Dat kan. Door ze naar het  

formulier op onze website te verwijzen  
kunnen wij op zoek naar iemand met wie  
zij ervaringen kunnen uitwisselen. 

vooruitgang in zorg
Via het Hart&Vaatpanel laten hart-  
en vaatpatiënten hun stem horen.  
Zo ontdekken we met elkaar wat beter 
kan in de behandeling en zorg. Hiervoor  
werken we samen met wetenschappelijke 
verenigingen, beroepsorganisaties, kennis-
instituten, verzekeraars en de overheid.
 
Om wetenschappelijk onderzoek zo goed 
mogelijk aan te laten sluiten bij de dage-
lijkse praktijk en de wensen van patiënten 
hebben we een College van Ervarings-
deskundigen. De leden vandit College  
zijn allen patiënt of naaste. Ze adviseren 
onderzoekers en helpen zo de belangen  
van patiënten goed voor ogen te houden.

Samen strijden voor de 
beste zorg voor mensen met 
hart- en vaataandoeningen.

Om te blijven onderzoeken hoe
we de beste zorg kunnen bieden
aan mensen met hart- en vaat-
aandoeningen hebben we elkaar nodig.
Daarom werken we graag met jou
samen. Achterop deze folder lees
je hoe we elkaar kunnen helpen.

Doe mee, Harteraad



Voor mensen met hart- en vaataandoeningen is het niet altijd makkelijk  
om hun leven anders in te richten. Het lezen van ervaringen en tips van anderen 
die hetzelfde hebben meegemaakt, helpt daarbij.

raad om het leven op te pakken

 ‘Als ik met vrienden ben die  
zelf ook iets hebben, kan ik  
écht mezelf zijn.’ – Michella (30)

‘Ik ben geboren met een hartaandoening.  
Op school of stage was ik snel een buiten-
beentje. Ik had aanpassingen nodig en dat 
werd vaak niet begrepen. In die tijd maakte 
ik veel vrienden die ook een hartaan doening 
hebben. Bij hen kan ik echt mezelf zijn,  
we snappen elkaar.

Het was voor mij en mijn ouders soms 
moeilijk om de juiste wegen naar goede 
hulpmiddelen te vinden. Door andere  
mensen met een hartaandoening te 
ontmoeten werden we vaak op ideeën  
gebracht. Zo vertelde iemand over zijn 
e-bike en hoeveel die voor hem betekende. 
Ik heb er nu óók een aangeschaft van  
mijn persoonsgebonden budget. Het  
geeft me zoveel meer mogelijkheden  
om ergens te komen.’

 ‘Door te lezen hoe anderen met 
hun situatie omgaan, word ik  
zelf ook aangemoedigd om iets 
aan te pakken.’ – Paco (50)

‘Drie jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. 
Daarna stond mijn leven volledig op zijn 
kop. Ik was zó boos. “Waarom ik”, dacht  
ik steeds. Ik was supergezond, sportte  
vijf keer per week en dacht dat zoiets mij 
nooit kon overkomen.

Bij Harteraad kon ik die emoties delen. 
Tijdens de Hart&Vaatcafés die ik bezocht 
merkte ik dat ik er veel makkelijker over 
kon praten dan bij familie of vrienden. 
Er is bij deze bijeenkomsten geen mede-
lijden. Door van anderen te horen hoe  
zij omgaan met hun aandoening, werd 
ik zelf ook geïnspireerd om weer op een 
positieve manier naar mijn leven te kijken. 
Ik heb nu de knop om kunnen zetten.’
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vertel patiënten over Harteraad

Je helpt je patiënten én ons door ze  
te vertellen wat Harteraad voor hen  
kan betekenen. 

Geef onze algemene folder mee of  
verwijs naar www.harteraad.nl.  
De folder kun je aanvragen via  
info@harteraad.nl. 

bezoek bijeenkomsten

Tijdens onze themabijeenkomsten  
en Hart&Vaatcafés hoor je zelf wat  
er leeft bij mensen met hart- en 
vaataandoeningen. 

Wil je aanwezig zijn of zelf spreken  
tijdens één van onze bijeenkomsten?  
Neem contact op met  
regioconsulenten@harteraad.nl.

zet kennis en ervaringen in

Heb je in jouw werk behoefte aan de 
ervaringen en kennis van mensen met 
hart- en vaataandoeningen? Harteraad 
helpt je daarvoor onze achterban in  
te zetten. We kunnen jouw vragen  
stellen aan ons Hart&Vaatpanel.  
Wil je liever zelf om de tafel met  
patiënten en naasten? Dan kan je  
onze Hart&Vaatcafés bezoeken.

Interesse? Neem contact op met  
inge.schalkers@harteraad.nl om te 
kijken hoe we elkaar helpen.

Samen werken aan de beste zorg voor 
mensen met hart- en vaataandoeningen. 
Doe mee!

Door de kennis en ervaringen van mensen met hart- en vaat-
  aandoeningen, weten we wat er beter kan in de behandeling en zorg.  
Dat doen we niet alleen. Daarom roepen we jou als zorg verlener op om  
samen met Harteraad te blijven werken aan de beste zorg.

Harteraad is partner van de Hartstichting.

www.harteraad.nl  |  088 111 16 00  
            /harteraadNL


