Zaterdag 20 januari 2018
Woonzorgcentrum Bloemkamp (Patyna)
Floridus Campuslaan 1
8701 AK Bolsward
Er is voldoende parkeergelegenheid

“Samenwerking in het hele veld van laboratorium tot kliniek is
onvoorwaardelijk nodig. In Nederland bestaat gelukkig de
samenwerking tussen de verschillende groepen wat zal leiden tot
betere behandeling en een betere zorg, samengevat in een betere
kwaliteit van leven voor de patiënt van nu.”
Prof. Dr. Raymund A.C. Roos
Neuroloog LUMC

13.30 – 17.00 uur
Iedereen, die de Huntington Community ruimhartig wil en kan
ondersteunen. U, uw vrienden, collega’s, buren, ……..

Wij gaan er voor!

*****
U toch ook?

Huntington en dan?
Kwaliteit van leven

(uiterlijk voor maandag 15 januari a.s.)
Telefonisch op 070 314 88 88
Per mail via info@huntington.nl

Bloemkamp in Bolsward
Zaterdag 20 januari 2018
Eenmalig? Zeker niet! Dit is het begin!

Beste leden,
Huntington en dan?
Kwaliteit van Leven voor Huntingtonpatiënten en hun familieleden met
onderzoek naar de oorzaak van de ziekte, gaat door met de
behandeling en begeleiding tot en met de zorg in de laatste
levensfase.
Om die kwaliteit te bereiken en te waarborgen is geld nodig. Heel veel
geld, zowel voor het financieren van onderzoeksprojecten als voor de
Vereniging!
Daarom organiseert de Vereniging op zaterdag 20 januari 2018 de
derde inspiratiebijeenkomst van een landelijke reeks, waarbij wij te
gast zijn in Bloemkamp te Bolsward (Patyna).
De middag heeft tot doel u te inspireren én vooral te betrekken bij
datgene wat nodig is om kwaliteit van leven te krijgen én te houden!
Het gaat over de zorg, de klinische aanpak, zowel wetenschappelijk als
zorginhoudelijk en de rol van de Vereniging hierbij. U wordt op de
hoogte gebracht van wat er in dat veld gebeurt op het terrein van
onderzoek, behandeling en begeleiding.
Uw betrokkenheid, inzet en bijdragen worden daarbij gevraagd!
Graag nodigen wij u, uw familie, vrienden, collega’s, buren en allen,
die zich betrokken voelen bij de zorg van de wieg tot het graf, om
samen met ons de kwaliteit van leven voor de Huntingtonfamilies
optimaal te maken en te houden!
Graag ontmoeten wij u op zaterdag 20 januari a.s.
Dagelijks Bestuur
Vereniging van Huntington

PROGRAMMA
13.00 – 13.30 Ontvangst met koffie en thee in de zaal
13.30 – 13.35 Welkom en inleiding door Arie Zwanenburg,
secretaris Dagelijks Bestuur Vereniging van
Huntington
13.35 – 14.00 Presentatie door Prof. dr. Raymund A.C. Roos,
neuroloog in het LUMC over kwaliteit van
leven bij de ziekte van Huntington en het
belang van (zorg)wetenschappelijk onderzoek.
14.00 – 14.20 Presentatie door Arie Zwanenburg over de rol
van de patiëntenvereniging bij de ziekte van
Huntington en kwaliteit van leven
14.20 – 15.00 Korte pauze met koffie en thee
15.00 – 15.30 Mei Elkoar! Presentatie door Patyna, locatie
Bloemkamp over hun visie en rol in Kwaliteit
van Leven bij de ziekte van Huntington.
15.30 – 15.45 Gelegenheid tot het stellen van vragen
15.45 – 15.55 Afsluiting
15.55 – 17.00 Samen verder praten onder het genot van
een drankje en een hapje

