


Hartelijk welkom
op deze eerste patiëntenmiddag

Onze middagvoorzitter:
Karin Idema, 
lid Cliëntenraad UMC Utrecht
Beleidsadviseur Hart- en Vaatgroep





• Informeren van patiënten en hun naasten in 
ziekte- en herstelfase 

• Inbreng van patiëntervaringsdeskundigheid in 
de zorgverbetering 

• Stimuleren en voortzetten wetenschappelijk 
onderzoek 

• Bevorderen van preventie en kennisuit-
breiding door informatie over 
aneurysma/SAB’s te verspreiden 

Doelen van het HPP 
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• Een op nieuwe leest geschoeide 
landelijke patiëntenvereniging

• Netwerk van hersenaneurysma/SAB-patiënten
(sociale media)

• Ketengerichte infovoorziening voor patiënten 
en naasten

• De aandoening tot een begrip maken bij 
het grote publiek

• Opstelling toekomstgerichte onderzoeksagenda

De toekomstplannen van het HPP
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Competenties voor de verdere 
ontwikkeling van het HPP

• Websiteontwikkeling en gebruik sociale media

• Media-aandacht voor Hersenaneurysma/SAB

• Fondsenwerving voor nieuw onderzoek

• Patiëntervaring  inbrengen 

• Stichtingsbestuurervaring



- Dank voor uw aanwezigheid

- Blijf nog even NAPRATEN

- Goede reis huiswaarts

De HPP oprichters




