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Voorwoord 
 

 

 

Het wordt steeds kouder buiten, de lampjes komen langzaamaan in ieders bomen te 

hangen en voordat we het weten vieren we de kerst en het nieuwe jaar. Wat gaat ons 

het nieuwe jaar brengen?     

Lees meer 

 

  

 

Activiteiten / kalender 
 

 

https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=916db541728c62c83f277789d&id=4eb0bb2c44#Voorwoord


 

• 11 december webinar ‘’Hartinfarct SCAD’’ 

• 5 februari webinar ‘’Hartschade bij Borstkanker’’ 

• 24 augustus concert ‘’Love Your Heart’’ 

 

Voor meer informatie, check onze website www.hartvoorvrouwen.nl of stuur een mail 

naar info@hartvoorvrouwen.nl.  
  

 

Webinar hartinfarcten bij vrouwen / SCAD 
 

 

 

Monique is 50 jaar, gezond, sportief. Geen risicofactoren. Onbezorgd. Tot 

zaterdagochtend 14 september 2019. Toen Monique bukte na een warme douche 

voelde ze iets knappen in haar borst. Daarna kreeg ze een raar gevoel in haar hoofd 

en werd ze misselijk. Het gaat niet goed met Monique.    

Lees meer   

 

   
  

 

Shoppen voor het goede doel 
 

 

 

Heeft u in oktober ook geshopt voor het goede doel?    

Lees meer   

 

   
  

 

In- en aftredende bestuursleden 
 

 

 

Welke bestuursleden zijn afgetreden en ingetreden?     

Lees meer 

 

 

   
 

http://www.hartvoorvrouwen.nl/
http://info@hartvoorvrouwen.nl
https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=916db541728c62c83f277789d&id=4eb0bb2c44#Webinarhartinfarctenbijvrouwen
https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=916db541728c62c83f277789d&id=4eb0bb2c44#Shoppenvoorhetgoededoel
https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=916db541728c62c83f277789d&id=4eb0bb2c44#In-enaftredendebestuursleden


 

 

Boek Hart voor Vrouwen vertaald 
 

 

 

 

 

 

Het boek Hart voor Vrouwen is vertaald 

en gelanceerd in o.a. UK, Australie en 

Nieuw Zeeland. Het boek is te koop via 

https://www.amazon.com/Womans-

Heart-female-health-matters-

ebook/dp/B089SMS4BG 

 

Angela Maas is geinterviewd door de 

‘’Daily Telegraph. Lees hier het artikel.  

  

 

Gezichtsmasker Hart voor Vrouwen 
 

 

 

Het gezichtsmasker is inmiddels een vertrouwd beeld geworden in onze samenleving. 

Hart voor Vrouwen heeft een mooi mondmasker ontwikkeld.    

Lees meer 

 

  

 

Het verhaal van een patient: Lucy van Raben 
 

 

Graag wil ik mezelf even aan u voorstellen. Mijn naam is Lucy Raben, 64 jaar, 

getrouwd, moeder en trotse oma van 2 kleinkinderen. Mijn beroepsmatige 

werkzaamheden hebben zich altijd in een ziekenhuis setting afgespeeld.Ik woon in 

Warnsveld.    

Lees meer   

https://www.amazon.com/Womans-Heart-female-health-matters-ebook/dp/B089SMS4BG
https://www.amazon.com/Womans-Heart-female-health-matters-ebook/dp/B089SMS4BG
https://www.amazon.com/Womans-Heart-female-health-matters-ebook/dp/B089SMS4BG
http://www.hartvoorvrouwen.nl/interview-angela-maas-in-daily-telegraph/
https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=916db541728c62c83f277789d&id=4eb0bb2c44#GezichtsmaskerHartvoorVrouwen
https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=916db541728c62c83f277789d&id=4eb0bb2c44#Hetverhaalvaneenpatient:LucyvanRaben


 

 

   
  

 

Hart voor Vrouwen hangers 
 

 

 

De kunst van creëren is om bij tegenslag je hart te volgen en het om te buigen naar 

iets positiefs!! Daarom zet ik, Inge Meuleman, mij in voor de stichting Hart voor 

Vrouwen met het verkopen van, geheel door mijzelf gemaakte (inclusief de grote 

kralen).    

Lees meer   

 

  

 

Word donateur 
 

 

 

Uw steun hebben wij nodig. 

 

Dankzij uw steun kunnen wij onderzoek doen en onze patiënten de meest 

toonaangevende behandelmethoden bieden. Hierdoor krijgen zij meer perspectief op 

een kwalitatief goed leven of zelfs genezing. Het onderzoeksfonds Hart voor Vrouwen 

ontvangt echter geen overheidsfinanciering voor onderzoek. Het is daarom van belang 

dat u ons helpt zodat wij alle noodzakelijke onderzoeken uit kunnen voeren. Steun ons 

door middel van een eenmalige gift of word donateur. Dit laatste kan al vanaf 6 euro 

per maand. Uw gift kan voor onze patiënten letterlijk het verschil tussen leven en dood 

betekenen. 

 

Meer informatie via www.hartvoorvrouwen.nl.  
  

 

Deze nieuwsbrief is uitgegeven door het dagelijks bestuur van Hart voor 
Vrouwen. Voor vragen en opmerkingen of het aanleveren van informatie kunt u 
contact opnemen via info@hartvoorvrouwen.nl   

 

  

 
 

 

https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=916db541728c62c83f277789d&id=4eb0bb2c44#HartvoorVrouwenhangers
http://www.hartvoorvrouwen.nl/
mailto:info@hartvoorvrouwen.nl
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