
 

www.harteraad.nl – voor alle informatie 

Harteraad voor de fysiotherapeuten  
Harteraad is dé patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met hart- en vaatziekten. Harteraad 

werkt nauw samen met de Hartstichting.   

Als fysiotherapeut wil je de patiënten zo goed mogelijk informeren en verwijzen naar betrouwbare 

bronnen. Harteraad is die betrouwbare bron van informatievoorziening. Zij zorgen er ook voor dat de 

informatie up-to-date blijft. Het is zinvol om patiënten te wijzen op wat Harteraad hen te bieden 

heeft.  

Harteraad voor de patiënt met PAV: 

- Informatievoorziening  

- Nieuwsbrief (aanmelden op site)  

- Ervaringen delen en lezen  

- Aansluiten bij besloten facebook-groep 

- Informatie bijeenkomsten staan op de agenda 

- Zoeken van gelijkgestemden  

- Belangenbehartiging  

- Wat er toe doet (in het leven) – online tool om te bepalen wat belangrijk is in het leven  

- Online stressmanagement hulp 

- Naasten in beeld – voor de mantelzorger  

Harteraad voor de fysiotherapeut:  

- Folders (bestellen of downloaden) 

- Beweegzoeker voor aangepast (vervolg)beweegaanbod  

- Aanmelden van jouw eigen aangepast beweegaanbod op de 

beweegzoeker  

- Online stressmanagement tools  

- Naasten in beeld – voor de mantelzorger  

- Beweegpas voor de patiënt 

Resultaten project Zelfmanagement bij PAV:  

- Blogs en ervaringsverhalen van patiënten met PAV 

- Voorbeelden van eenvoudige check-up mogelijkheden  

- Een testteam heeft verschillende apps en hulpmiddelen 

uitgeprobeerd en ervaringen erover gedeeld 

- Format regionale bijeenkomsten – fysiotherapeut in 

samenwerking met Harteraad  

- Adviesrapport voor coaching programma 

- Adviezen voor beweegcoaches voor patiënten met PAV  

 

Tip: de lidmaatschapskosten worden vaak door de aanvullende verzekering vergoed.  

OVER HARTERAAD 

 

Harteraad is er voor iedereen 

met hart- en 

vaataandoeningen. Er zijn 

veel mensen zoals jij. Er zijn 

meer dan een miljoen 

mensen met hart- en 

vaataandoeningen. Ineens 

ben je patiënt. Maar je bent 

vooral wie je bent. Ook al 

moet je sommige dingen 

aanpassen in je leven. Net als 

de mensen die het dichtst bij 

je staan. Harteraad begrijpt 

dat en helpt om verder te 

komen. 

http://www.harteraad.nl/
http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/12/Vergoeding-lidmaatschap-patientenvereniging-2019.pdf

