
Omdat er weinig contact is tussen jonge 

mensen met aangeboren vaatafwijkingen, is 

Hevas 4-you(th) opgericht voor jongeren tussen 

de 12 en 30 jaar. Het doel is contact tussen 

lotgenoten bevorderen. Zodat zij informatie 

en ervaringen kunnen delen en steun kunnen 

hebben aan elkaar en herkenning kunnen 

voelen. Want jonge mensen met aangeboren 

vaatafwijkingen ervaren dat je soms minder 

kunt dan je vrienden en vriendinnen. 

Verder kan onbegrip ook een rol in het leven 

van deze jongeren spelen. Jongeren met deze 

aandoening kunnen een afwijkend uiterlijk 

hebben. Daarnaast zijn er ook jongeren, waar je 

aan de buitenkant niet of nauwelijks iets kunt 

zien, maar die wel te maken hebben met veel 

pijn en beperkingen. Deze fysieke en uiterlijke 

afwijkingen kunnen ook mentale gevolgen 

hebben. Lotgenoten contact kan hierin steun 

bieden.

Ben je geïnteresseerd, wil je je 

aanmelden of wil je eerst nog 

meer informatie? Mail dan met 

hevas4youth@gmail.com of 

kijk op www.hevas.eu

Hevas 

4-you(th)
Hevas 4-you(th) is opgericht 

als onderdeel van Hevas. 



Missie en visie van Hevas 4-you(th)

Het bevorderen van onderling contact van 

jongeren met aangeboren vaatafwijkingen. 

Met het doel om informatie en ervaringen te 

delen, herkenning te voelen en steun te krijgen 

van en met elkaar. 

Wat kan Hevas-4you(th) voor jou betekenen?

Contact via een app groep met jongeren met 

vaatmalformaties. Een laagdrempelige manier 

om ervaringen uit te wisselen.

Hevas-4you(th) organiseert ontmoetingsdagen 

voor jou. De ene keer zal het vooral gaan 

om elkaar te ontmoeten in combinatie met 

een leuke activiteit. De andere keer zal dit 

gecombineerd worden met informatie die er 

voor jou toe doet.

Tijdens de patiëntendag van Hevas kunnen 

jongeren  elkaar natuurlijk ook ontmoeten. Wij 

staan je daar graag te woord.

Ben je geïnteresseerd, wil je je 

aanmelden of wil je eerst nog 

meer informatie? Mail dan met 

hevas4youth@gmail.com of 

kijk op www.hevas.eu

Hevas 

4-you(th)
Hevas 4-you(th) is opgericht 

als onderdeel van Hevas. 


