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Uitnodiging  

Landelijke dag Atriumfibrilleren 2018 

Datum: 29 september 2018 
Tijd: 12:30 – 17:45 
Locatie: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn 
 

Geachte heer, mevrouw,  

De diagnosegroep Hartritmestoornissen van Harteraad, partner van de Hartstichting, nodigt u graag 

uit voor de Landelijke dag Atriumfibrilleren op zaterdag 29 september aanstaande. De bijeenkomst 

wordt gehouden op Landgoed Zonheuvel in Doorn en begint om 12:30 uur. De bijeenkomst bestaat 

uit een serie presentaties door deskundigen van het RACE V consortium, gevolgd door de 

mogelijkheid om in contact te komen met de onderzoekers tijdens een wandeling in een prachtige 

bosrijke omgeving. U en uw naasten zijn van harte welkom! 

Wat kunt u van deze dag verwachten? De dag wordt geopend door Prof. Dr. Isabelle van Gelder, 

hoogleraar cardiologie en hoofdonderzoek RACE V, en Hans van Laarhoven, Hoofd afdeling zorg van 

Harteraad. Henk Nijhof deelt met u zijn ervaringen als patiënt, waarna Ömer Erküner, arts-

onderzoeker RACE V Maastricht UMC, vertelt wat het betekent om atriumfibrilleren te hebben. 

Vervolgens wordt er stilgestaan bij de risicofactoren van atriumfibrilleren door Uli Schotten, 

hoogleraar Maastricht UMC en hoofdonderzoeker RACE V. Hierna vertelt Ruben de With, arts-

onderzoeker RACE V UMC Groningen, over risicofactor management ‘’wat kunt u als patiënt zelf 

doen?’’ Als laatste vertelt Dr. Yuri Blaauw, cardioloog-electrofysioloog UMC Groningen, iets over 

ablatie, voor wie en hoe werkt het ?  

Het belang van bewegen, ook in de context van atriumfibrilleren, kan niet voldoende worden 

benadrukt. Daarom wordt de dag afgesloten met  ‘’wandelen met de RACE V onderzoekers’’, een 

mogelijkheid om tijdens een wandeling in gesprek te gaan met de onderzoekers en cardiologen die 

zich inzetten om de zorg van patiënten met atriumfibrilleren te verbeteren. Dit biedt u de 

mogelijkheid om op informele wijze vragen te stellen over (onderzoek naar) atriumfibrilleren. 

Tijdens de pauzes zijn er mogelijkheden tot lotgenotencontact.  

Wilt u deelnemen aan deze dag?  

Meld u zich dan aan vóór 17 september 2018 via 

https://www.harteraad.nl/aanmelding-landelijke-dag-atriumfibrilleren-2018/   

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging via uw e-mailadres. De toegang is gratis. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harteraad, telefoonnummer: 088 - 1111600. Het 

volledige programma vindt u in de bijlage. 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

 

 

Anke Vervoord 

Directeur Harteraad 
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