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Hart voor Vrouwen

Samen een warm

voor vrouwen

hIdEKDI'IE'
9 juni 2021
Deelname͗ Φ 10,Ͳ ͮ anvang͗ 19.ϯ0

Webinar Het Vrouwenhart en Conditie

Doe mee en schrijf je nu in via deze link!
hƩƉs͗ͬͬus02ǁeď͘zoom͘usͬǁeďinarͬreŐisƚerͬtEͺuorǇϱdr2Z,'mdϲkmu&'Y

Hart voor Vrouwen is opgericht door Angela Maas,
hoogleraar cardiologie voor vrouwen aan de
Radboudumc Nijmegen. Sinds begin 2014 zet de
sƟchƟng zich in voor mulƟdisciplinair onderzoeŬ

gericht op hartͲ en vaatzieŬten bij vrouwen. at doen
we, omdat wereldwijd de meeste vrouwen overlijden
aan hartͲ en vaatzieŬten. oor meer onderzoeŬ moet
de zorg aan vrouwen verbeteren.

Sprekers
“Ik hoop
dat als ik op
termijn met
pensioen ga,
dit vakgeďied
aantoonďaar
op de kaart
staat.”

W
Wrof͘Dr͘
nŐela Daas
Hoogleraar Maas is cardioloog en hoogleraar Cardiologie
H
vvoor vrouwen bij het Radboudumc. Maas begon haar
ccarriğre op de aĨdeling thoraǆchirurgie en de aĨdelingen
iinterne geneesŬunde en cardiologie in het St. Antonius
ieŬenhuis in Nieuwegein. Achtereenvolgens werŬte Maas
aals chef de Cllinique in Arnhem en Velp en als allround card
dioloog bij de /sala <linieŬen in wolle. aar specialiseerde
zzij zich in de vrouwencardiologie. /n 200ϯ starƩe ze in de
I/sala <linieŬen met een cardiologisch vrouwenspreeŬuur.

rie jaar later promoveerde ze aan de hniversiteit htrecht
op onderzoeŬ naar de Ŭlinische beteŬenis van ŬalŬafzeƫng

in de slagaderen op mammogrammen. Angela Maas is oprichtster van de werŬgroep 'ender van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en mede-iniƟaƟefneemster van de landelijŬe <opgroep vrouwencardiologie die in 2011 landelijŬ werd opgericht. e werd in 2001 onderscheiden met de tithering Award van de
terŬgroep Cardiologiecentra Nederland en in 2010 met de Corrie Hermann Wrijs van de Nederlandse Vereniging voor VrouwelijŬe Artsen. /n datzelfde jaar werd ze door het ƟjdschriŌ >ibelle uitgeroepen tot beste cardioloog van Nederland. In mei 2013 werd Angela Maas benoemd tot hoogleraar Cardiologie voor vrouwen
aan het Radboudumc. Met de oprichƟng van Hart voor Vrouwen Ŭomt een grote droom voor de hoogleraar
uit͗ een cardiologisch centrum voor vrouwen. ͞IŬ hoop dat als iŬ op termijn met pensioen ga, dit vaŬgebied
aantoonbaar op de Ŭaart staat.͟

“,art voor
Vrouwen is
opgericht uit
liefde voor
onderzoek”

‘Er is geen
vrouw zo mooi
of er is wel
iets wat ze wil
veranderen’.

>onneke van Zeeuǁijk
>onneŬe is voorziƩer en een van de oprichtsters van het
onderzoeŬsfonds van Hart voor Vrouwen. ij is manager
Cardiologie en bestuurslid van het St. Antonius onderzoeŬsfonds. Voor ze in de gezondheidszorg stapte, werŬte
>onneŬe van ReeuwijŬ in de bedrijfswereld o.a. bij Arthur
Andersen en eloiƩe. >onneŬe studeerde eleid en Management 'ezondheidszorg en estuursŬunde aan de
Erasmus hniversiteit en Managing Healthcare eliverǇ aan
Harvard usiness School. Momenteel promoveert zij op
de vraag in hoeverre zieŬenhuisallianƟes leiden tot meer
gepaste cardiologische zorg.

Eduard Swagemakers
Eduard telt niet de jaren in zijn leven, maar het leven in
de jaren. taarom start de oprichter van omino͛s Wizza
Nederland in 200ϱ een formule voor vrouwen-Įtness,
͚hart for her͍͛ taarom die switch͍ tat drijŌ hem, en hoe
ziet hij de toeŬomst͍ In dit tebinar vertelt Eduard wat de
impact is van een gezonde lifestǇle en beweging op het
vrouwenhart.
Het verhaal van een boer en een zaadje….

Waarom?
Waarom
Er sterven meer vrouwen dan mannen aan harten vaatzieŬten. doch worden bij wetenschappelijŬ
onderzoeŬ met name mannen onderzocht. aardoor
ontbreeŬt een gedegen Ŭennis over de sǇmptomen
en oorzaŬen bij vrouwen. te maŬen ons hard voor
het bij elŬaar brengen van verschillende medische
vaŬgebieden. aardoor zijn onderlinge verbanden

zichtbaar geworden. tant naast het hart, spelen
ooŬ andere organen en eǆterne invloeden een rol
bij hart- en vaatzieŬten. Maar we hebben nog meer
Ŭennis nodig over deze verbanden om vrouwenlevens te redden. aarom sƟmuleert sƟchƟng Hart
voor Vrouwen mulƟdisciplinair onderzoeŬ.
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