De Belgische Cardiologische Liga wordt door de staat
niet betoelaagd.
Alleen dankzij gulle giften en legaten van het gewone
publiek en van sponsors kunnen wij onze acties tot
een goed einde brengen.
Dankzij uw milde bijdrage en de inspanningen van de
Liga zullen wij samen de hart- en vaataandoeningen
blijven terugdringen.
We willen doorgaan met die preventie, bewustmaking
en informatie, maar dat is ondenkbaar zonder financiële
steun van buitenaf.
Wij doen bijgevolg een beroep op uw gulheid om
ons in staat te stellen nieuwe campagnes uit te werken
om het grote publiek verder te sensibiliseren over harten vaatziekten, in de hoop dat ze ooit niet langer de
belangrijkste doodsoorzaak in België zullen zijn.
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De Liga dankt u van harte
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Stort uw gift op rekening BE80 001-0665130-77

Informatie- en uitwisselingsplatform
rond cardiovasculaire aandoeningen
in België voor de patiënten

Fiscale vrijstelling voor elke gift vanaf 40e.

Laat uw hart spreken,

schenk een bedrag aan de Liga.
Elyzeese-Veldenstraat 63
1050 Brussel
T 02 649 85 37
F 02 649 28 28
info@liguecardioliga.be
www.cardiologischeliga.be
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Stelt u zich vragen over
de gezondheid van uw hart?

Opdracht en
doelstellingen

>W
 at is een normale bloeddruk en vanaf welke
waarden spreken we van een hoge bloeddruk?

>> V
 OORKOMEN van hart- en
vaataandoeningen
bij het grote publiek en risicopersonen.

>W
 aarom heeft men het over goede en slechte
cholesterol?

>> B
 EGELEIDEN van patiënten
na hun hart- of cardiovasculair probleem.

>W
 at is een hartinfarct?

>O
 p welke manier kan diabetes gevaarlijk zijn voor
hart en slagaders?
>K
 an de tailleomtrek een vrij betrouwbaar idee geven
van het hart- en vaatrisico?
> Ik heb al een hartinfarct gehad, wat voor sport mag
ik nog beoefenen?
>M
 en zegt dat tabak vooral slecht is voor de longen
(kanker en chronische bronchitis) maar dat het effect
op hart en bloedvaten niet zo groot is…
>H
 oe herken ik onverzadigde vetten? Welke producten
bevatten veel onverzadigde vetten?
> Enz.

In België overlijden dagelijks een honderdtal
mensen aan hart- en vaataandoeningen - 33.000
per jaar om precies te zijn.
Die cijfers spreken voor zich : cardio- en
cerebrovasculaire ziekten blijven de voornaamste
doodsoorzaak in ons land.
Alleen met actieve preventie is de omvang van harten vaatziekten nog op een afdoende en blijvende
manier terug te dringen.
Die strijd voert de Belgische Cardiologische Liga al
meer dan veertig jaar.
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Surf vanaf nu naar onze website:
www.cardiologischeliga.be

>> INFORMEREN van de bevolking
• over preventieproblemen en hart- en vaatziekten
in het algemeen.
• over de vroegtijdige opsporing
van deze aandoeningen.
Elke dag helpt de Liga hartlijders om zich opnieuw aan te
passen op sociaal, familiaal en professioneel niveau en
werkt zij samen met vakmensen uit de gezondheidszorg
en de politieke wereld.
Wij ijveren voor de preventie van hart- en vaataandoeningen
door de strijd aan te binden met alle risicofactoren :
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

roken,
hoge bloeddruk,
te hoge cholesterol,
voeding,
overgewicht,
diabetes,
en te weinig lichaamsbeweging.

Herinneren we eraan dat:
bijna 20 % van de Belgen een hoge bloeddruk
vertonen,
30 % zwaarlijvig zijn of overgewicht hebben,
30 % dagelijks roken,
40 % te weinig bewegen,
70 % ouder dan 40 jaar een te hoge cholesterol hebben.

U vindt er alle informatie over hart- en vaatziekten:
actualiteit,
preventie,
ziekten,
behandelingen,
hartpatiëntenverenigingen,…
Maar ook verschillende brochures zijn beschikbaar:
De
risicofactoren
(“Voeding
en
gezondheid”,
“Cholesterol”, “Diabetes”, “Lichaamsbeweging”, “Hoge
bloeddruk”, “Zwaarlijvigheid”, “Roken”). “Hartinfarct…
Neem het leven ter harte!”, “Voorkamerfibrillatie:
onregelmatige
hartslag, hersengevaar”, “Durf
Redden”,...

Ons tijdschrift
“Hart & Slagaders” verschijnt vier maal per jaar
en richt zich voornamelijk naar het grote publiek,
hartpatiënten, artsen, voedingsdeskundigen, diëtisten
en paramedische beroepen.
Gratis nummer of Abonnement op onze website:
www.cardiologischeliga.be
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