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Binnen de cardiologie groeit het inzicht dat leefstĳladviezen en gezondheidsbevordering essentieel zĳn voor het herstel en het voorkomen van
hart- en vaataandoeningen. Op dit congres zullen vier bĳzondere cardiologen hun ervaringen delen over dit thema.
Prof. Urban Alehagen, hoogleraar cardiologie aan de Linköping University
in Zweden, zal de opmerkelĳke resultaten toelichten van de KiSel-10 studie, naar de preventieve effecten op cardiologisch gebied van selenium en
coenzym q10 bĳ oudere mensen.1)
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Prof. Angela Maas, hoogleraar cardiologie in het Radboudumc, heeft zich
gespecialiseerd in het vrouwenhart. Haar missie is een betere cardiologische zorg voor vrouwen. Hierover heeft zĳ een boek geschreven in 20132)
en met dit doel heeft zĳ de Stichting Hart voor Vrouwen in 2014 opgericht.
Zĳ geeft een lezing samen met Hella de Jonge, schrĳfster en ervaringsdeskundige.3)
Prof. Leonard Hofstra, hoogleraar cardiologie, verbonden aan Cardiologie
Centra Nederland, heeft zich op preventie en leefstĳlgeneeskunde gericht.
Zĳn missie: hart- en vaataandoeningen voorkomen in plaats van alleen te
behandelen, met zĳn Succesvolle Lifestyle Interventie Methode (slim).4)
Dr. Remko Kuipers is cardioloog in opleiding, apotheker en onderzoeker.
Hĳ is gepromoveerd op Evolutionaire Geneeskunde en heeft twee boeken
geschreven over leefstĳlgeneeskunde.5)
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