Interactief informatiecentrum
St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein
24 uur per dag, 7 dagen per week

24/7

Impuls
over hart
en vaten
Elke dag overlijden ruim 100 mensen
aan een hart- of vaatziekte. Bijna
1 miljoen Nederlanders zijn op dit
moment hart- of vaatpatiënt en naar
verwachting stijgt dit aantal in 2020
naar 1,3 miljoen patiënten, dat is
bijna tien procent van de Nederlandse
bevolking. Bij vrouwen zijn hart- en
vaatziekten zelfs doodsoorzaak
nummer één! Deze aantallen en het
blijvende leed dat daaruit voortvloeit
zijn onacceptabel.
Genoeg reden voor de Hartstichting,
de Hart&Vaatgroep en het St. Antonius
Ziekenhuis om samen Impuls in het
leven te roepen. Impuls is een inter
actief informatiecentrum over hart
en vaten. In dit centrum vindt u alle
informatie over de werking van hart
en vaten, gezond leven, het opsporen,
behandelen en het leven met een hartof vaataandoening. Thuis kunt u alle
informatie nog eens teruglezen.

www.overhartenvaten.nl

Hartstichting
De Hartstichting strijdt tegen harten vaatziekten. Zij doet dat door het
financieren van wetenschappelijk
onderzoek om hart- en vaatziekten
eerder op te sporen, beter te behandelen en te genezen.
Daarnaast geeft de Hartstichting
voorlichting over hart- en vaatziekten
en het stimuleren van een gezonde
leefstijl.

De Hart&Vaatgroep
De Hart&Vaatgroep is een patiënten
vereniging voor en door mensen
met een hart- of vaatziekte én hun
naasten. De vereniging houdt zich
zowel landelijk als regionaal bezig
met informatievoorziening en
lotgenotencontact. Daarnaast komt
De Hart&Vaatgroep op voor de
belangen van de patiënt en geeft zij
advies met betrekking tot leefstijl en
bewegen.

St. Antonius
Hartcentrum
Het St. Antonius Hartcentrum is het
grootste Hartcentrum van Nederland
waar vrijwel alle vormen van hart
behandelingen en hartoperaties
worden gedaan. Door het stellen van
een snelle en deskundige diagnose
ondergaat de patiënt een persoons
gerichte behandeling. Hiervoor worden
de nieuwste patiëntvriendelijke
behandeltechnieken gebruikt. Voor,
tijdens en na de behandeling kan
de patiënt rekenen op intensieve
begeleiding.

Infolijn hart
en vaten
Professionele voorlichters
van de Hartstichting en
De Hart&Vaatgroep luisteren
naar uw verhaal, beantwoorden
vragen over hart-en vaataandoeningen en geven tips en
adviezen over gezond leven.
Bel: 0900 - 3000 300
Ma t/m vr 09:00 – 13:00 uur
(lokaal tarief)
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