
 

 
 

Thema-avond woensdag 17 oktober 2012 om 20:00 uur in “De Diepen” 
 

     

‘Cardiovasculair Risicomanagement' 
 

Presentatie door Dr. G. (Gert) van Lieshout 
 

 

Deze avond zal het gaan over hart- en vaatziekten. Wat wordt hiermee 

bedoeld? Wat is er fout aan het hart en wat is er fout aan de vaten? Aan 

welke bloedvaten? Is dit aderverkalking? Met plaatjes wordt dit allemaal 

duidelijk gemaakt in goed begrijpelijke Nederlandse taal. 

Welke factoren spelen een rol voor het krijgen van hart- en vaatziekten, 

anders gezegd: wat zijn de risicofactoren om hart- en vaatziekten te 

krijgen? Wat kunnen we daar zelf aan doen? Wat kan de dokter eraan 

doen? 

Na deze avond weet u wat bedoeld wordt met hart- en vaatziekten, welke 

mogelijkheden uzelf hebt om er iets tegen te doen en wat de artsen 

kunnen doen. U weet dan wat beoogd wordt met de medicijnen en ingrepen 

die gegeven en gedaan worden. U gaat naar huis met de gedachte en het 

gevoel: nu weet ik hoe het zit met hart- en vaatziekten. 
 
 

Gert van Lieshout was 18 jaar solo huisarts in Mill, daarna parttime 

huisarts in Haps. Naast dat parttimewerk was hij organisator en 

uitvoerder van nascholing voor huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten,  

doktersassistenten en apothekersassistenten. Voor al deze groepen 

maakte hij schriftelijke nascholingsprogramma's die het keurmerk kregen 

van hun beroepsgroep. Tevens maakte hij mondelinge nascholing-

programma's die hij in cursusverband gaf aan deze doelgroepen. 

Momenteel geeft hij nog steeds mondelinge nascholingscursussen aan 

apothekers in heel Nederland. 
 
 

Vanwege de verbeterde sociale omstandigheden bereiken we een hogere 

leeftijd en daardoor lopen wij een hoger risico om een hart- en/of 

vaatziekten te krijgen. Acute aandoeningen als een hartinfarct of een 

beroerte kunnen tegenwoordig beter worden behandeld en meer patiënten 

overleven gelukkig dergelijke ernstige situaties.  

Wij laten ons graag informeren door Gert en hopen dat ook u deze avond 

als leerzaam zult ervaren. 

 


