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Persbericht
Europese Hartfalendagen: een gezonde levensstijl is noodzakelijk
Eén Belg op de vijf loopt het risico om gedurende zijn of haar leven hartfalen te ontwikkelen. Vandaag treft
de ziekte al 250.000 Belgen, een aantal dat door de vergrijzing kan verdubbelen tegen 2040. Hartfalen is
daarmee een van de grote onderschatte aandoeningen van onze tijd. Het is dan ook belangrijk dat mensen
zich goed bewust zijn van de symptomen en een gezonde levensstijl hanteren om hartfalen te voorkomen.
Het hartfalenteam van het Imeldaziekenhuis doet graag mee aan de sensibilisatie van haar patiënten en
bezoekers.
Tijdens de Europese Hartfalendagen, van 6 tot 12 mei 2019, organiseert het Imeldaziekenhuis een infodag
voor patiënten en bezoekers. Op dinsdag 7 mei kan je er terecht met al je vragen over hartfalen. Vanaf 9 u
tot 16u wordt er een infostand opgezet in de inkomhal. Hier kan je proeven van enkele gezonde hapjes en
krijg je brochures met alle relevante info. Je kan er in een persoonlijk contact met de
hartfalenverpleegkundige al je vragen over hartfalen kwijt. In de namiddag wordt in korte infosessies
uitgelegd wat hartfalen is en hoe je het kan vermijden. Om 13u, 14u en 15u geven een cardioloog,
hartfalenverpleegkundige en diëtiste tips en tricks in de foyer van het ziekenhuis (route 50).
“Hartfalen is een ernstige aandoening die (nog) niet te genezen valt. De aandoening vermindert het vermogen
van je hart en tast lichaamsfuncties aan zodat de levenskwaliteit afneemt. Een goede opvolging van hartfalen
en een gezonde levensstijl zijn dan ook essentieel.” zegt dr. Filip Charlier, cardioloog Imeldaziekenhuis.
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Imeldaziekenhuis:

http://www.hart-falen.be/
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Over Imelda
Het Imeldaziekenhuis is een algemeen ziekenhuis gelegen in een rustige groene omgeving, de bossen van
Bonheiden.
Met 1 700 medewerkers, 160 artsen en ruim 100 vrijwilligers dragen we dagelijks samen zorg voor mensen.
In ons omgaan met patiënten én met collega’s dragen we hartelijkheid en vriendelijkheid hoog in het
vaandel. Wij beschikken over 502 bedden voor klassieke hospitalisatie en een dagziekenhuis met 94 bedden,
goed voor 24 000 opnames en ruim 41 000 dagziekenhuisopnames per jaar. Op jaarbasis telt ons ziekenhuis
ruim 180 000 consultaties.
Kwalitatieve zorg bieden aan zoveel patiënten kan enkel door enthousiast teamwork. Door het voorzien van
de meest innoverende technieken en mede dankzij het continu bijscholen van medewerkers zijn we een
modern en dynamisch ziekenhuis.
Op 13 januari 2017 ontving ons ziekenhuis het NIAZ-Qmentumlabel, een kwaliteitslabel van het Nederlands
Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het NIAZ is een extern, onafhankelijk accreditatieorgaan dat
aan de hand van door hen ontwikkelde kwaliteitsnormen de patiëntveiligheid en de kwaliteit van een
zorginstelling toetst. Dit label is vier jaar geldig (tot 1 maart 2021).
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