
UITNODIGING
 • 2e Hart&Vaatcafé Twente
 • ZGT locatie Almelo en Hengelo
 • Thoraxcentrum MST Enschede

HARTFALEN EN DAN?
 Wanneer:  dinsdag 16 april 2019
 Tijd:  18.30 - 21.30 uur
 Locatie:  ZGT locatie Hengelo

PRAKTISCHE 
INFORMATIE
Voor wie?
Iedereen die belangstelling heeft voor hartfalen; patiënten, 
familie en naasten zijn van harte welkom. De toegang is gratis. 

Aanmelden 
Verplicht vanwege een beperkt aantal deelnemers, vol = vol.

Het aanmeldformulier vindt u via onderstaande link:
https://www.harteraad.nl/agenda/hartvaatcafe-hengelo-hartfalen/

Locatie
Ziekenhuisgroep Twente 
Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo
Albert Schweitzerzaal route 0.10

Parkeren
U kunt gebruik maken van het parkeerterrein van ZGT Hengelo.
(Er zijn uitrijkaarten beschikbaar.)

Contact
Harteraad
Tel:  088 11 11 600
Mail:  communicatie@harteraad.nl

https://www.harteraad.nl/agenda/hartvaatcafe-hengelo-hartfalen/
communicatie@harteraad.nl


2e Hart&Vaatcafé in Twente

HARTFALEN EN DAN?
Ziekenhuisgroep Twente organiseert in samenwerking met 
het Thorax Centrum Twente en de Harteraad op dinsdag 
16 april 2019 het tweede Hart&Vaatcafé in Twente met als 
thema “Hartfalen en dan?”

Hartfalen wat is het? Hoe stel je het vast? Wat zijn de 
behandelmogelijkheden? Wanneer moet ik aan de bel trekken? 
Hoe gaat het verder? Hoe kan ik er mee omgaan? 
Hoe doen anderen dat? Ik ben partner van, hoe moet ik reageren?

Hoe beter je als patiënt en familie of naasten om kunt gaan met een 
hartaandoening, hoe groter de kwaliteit van leven. Maar hoe doe je 
dat, wat zijn (on)mogelijkheden? Mensen met een hartaandoening, 
hun familie en zorgverleners treffen elkaar tijdens Hart&Vaatcafés 
om informatie te krijgen de mogelijkheid om ervaringen te delen. 
Want, wie kan je beter vertellen hoe je in het dagelijks leven kunt 
omgaan met je aandoening dan iemand die in hetzelfde schuitje zit? 
Tevens delen specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen 
informatie met u. 

Bent u geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom tijdens 
het Hart&Vaatcafé op 

Dinsdag 16 april 2019 in de Albert Schweitzerzaal van 
Ziekenhuisgroep Twente, locatie Hengelo.

Wij hopen op een grote opkomst!

PROGRAMMA

18.30 uur Inloop
 Koffie/thee en gelegenheid om de informatiestands te bezoeken

18.55 uur  Welkom
 Mike Kuyper en Elly Rodijk, verpleegkundig specialisten 
 cardiologie ZGT
 Harm Pol, voorzitter Harteraad regio Overijssel

19.00 uur Hartfalen, diagnose en behandeling
 Alles wat u wilt weten
 Dr. G.C.M. Linssen, cardioloog ZGT met aandachtgebied hartfalen
 K.G. van Houwelingen, interventiecardioloog MST/ Hartfalen
 Er is gelegenheid om vragen te stellen

19.45 uur Ervaringsdeskundige
 “Impact van hartfalen” 

20.00 uur Pauze

20.15 uur Interactief / deelnemers aan het woord
 Uitwisselen van ervaringen en mogelijkheid om vragen te stellen 
 aan de cardiologen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundig 
 coördinatoren hartrevalidatie ZGT/MST en diëtist MST.

21.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje 

‘’FOODTRUCK’’ MEDISCH SPECTRUM TWENTE ENSCHEDE 


