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Dit boekje is van:

Neem dit boekje mee bij elk bezoek aan uw zorgverlener

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte

Individueel Zorgplan Hartfalen

De Hart&Vaatgroep is de patiënten- 

vereniging van en voor mensen met

een hart- of vaatziekte. Wat wij doen?

Informatievoorziening, lotgenotencon-

tact, leefstijlbegeleiding en belangenbe-

hartiging, zowel landelijk als regionaal. 

Leden van De Hart&Vaatgroep kunnen 

gratis of met korting gebruik maken  

van onze producten en diensten.

Meedenken en -doen

De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting

vinden het belangrijk dat de stem van 

hart- en vaatpatiënten wordt gehoord. 

Met uw ervaring als patiënt of naaste 

kunnen we knelpunten in de zorg  

aanpakken en streven naar een betere 

kwaliteit van zorg. Meld u nu aan 

via www.hartenvaatpanel.nl

Voor lotgenotencontact kunt u 

bellen met 088-1111600.

De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting
werken samen aan de belangenbehartiging
van hart- en vaatpatiënten. Samen vormen
en vullen zij de afdeling Patiënt.

www.hartenvaatgroep.nl
info@hartenvaatgroep.nl 
telefoon: 088 - 11 11 600

Wist u dat sommige verzekeraars het lidmaatschap 
van De Hart&Vaatgroep vergoeden? 
Kijk op de website voor meer informatie.

 
      facebook.com/hartenvaatgroep

      twitter.com/hartenvaatgroep

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte
van en voor mensen met een hart- of vaatziekte

Dit boekje is van:

Neem dit boekje mee bij elk bezoek aan uw zorgverlener

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte

Individueel Zorgplan Hartfalen

De Hart&Vaatgroep is de patiënten- 

vereniging van en voor mensen met

een hart- of vaatziekte. Wat wij doen?

Informatievoorziening, lotgenotencon-

tact, leefstijlbegeleiding en belangenbe-

hartiging, zowel landelijk als regionaal. 

Leden van De Hart&Vaatgroep kunnen 

gratis of met korting gebruik maken  

van onze producten en diensten.

Meedenken en -doen

De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting

vinden het belangrijk dat de stem van 

hart- en vaatpatiënten wordt gehoord. 

Met uw ervaring als patiënt of naaste 

kunnen we knelpunten in de zorg  

aanpakken en streven naar een betere 

kwaliteit van zorg. Meld u nu aan 

via www.hartenvaatpanel.nl

Voor lotgenotencontact kunt u 

bellen met 088-1111600.

De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting
werken samen aan de belangenbehartiging
van hart- en vaatpatiënten. Samen vormen
en vullen zij de afdeling Patiënt.

www.hartenvaatgroep.nl
info@hartenvaatgroep.nl 
telefoon: 088 - 11 11 600

Wist u dat sommige verzekeraars het lidmaatschap 
van De Hart&Vaatgroep vergoeden? 
Kijk op de website voor meer informatie.

 
      facebook.com/hartenvaatgroep

      twitter.com/hartenvaatgroep

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte
van en voor mensen met een hart- of vaatziekte

Dit boekje is van:

Neem dit boekje mee bij elk bezoek aan uw zorgverlener

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte

Individueel Zorgplan Hartfalen

De Hart&Vaatgroep is de patiënten- 

vereniging van en voor mensen met

een hart- of vaatziekte. Wat wij doen?

Informatievoorziening, lotgenotencon-

tact, leefstijlbegeleiding en belangenbe-

hartiging, zowel landelijk als regionaal. 

Leden van De Hart&Vaatgroep kunnen 

gratis of met korting gebruik maken  

van onze producten en diensten.

Meedenken en -doen

De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting

vinden het belangrijk dat de stem van 

hart- en vaatpatiënten wordt gehoord. 

Met uw ervaring als patiënt of naaste 

kunnen we knelpunten in de zorg  

aanpakken en streven naar een betere 

kwaliteit van zorg. Meld u nu aan 

via www.hartenvaatpanel.nl

Voor lotgenotencontact kunt u 

bellen met 088-1111600.

De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting
werken samen aan de belangenbehartiging
van hart- en vaatpatiënten. Samen vormen
en vullen zij de afdeling Patiënt.

www.hartenvaatgroep.nl
info@hartenvaatgroep.nl 
telefoon: 088 - 11 11 600

Wist u dat sommige verzekeraars het lidmaatschap 
van De Hart&Vaatgroep vergoeden? 
Kijk op de website voor meer informatie.

 
      facebook.com/hartenvaatgroep

      twitter.com/hartenvaatgroep

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte
van en voor mensen met een hart- of vaatziekte



239



3

1

38

16



4

2

37



5 36

|       |

 |       |

|       |

 |       |

|       |

|       |

|       |

 |       |

|       |

 |       |

|       |

|       |

 |       |

|       |

|       |

15



6

3

35



7 34

14



8

4

33



9 32

13



1031

|       ||       ||       ||       ||       ||       ||       |



11   

5

30

|       ||       ||       | |       |

12



1229



13 28

11



1427

10



15 26

9



16

6

25



17 24

8



18

7

23



19 22

8



20

7

21


