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Tekst: Joop van Leeuwen

District Amsterdam en omstreken

Er zijn hier heel wat
vriendschappen ontstaan
“Na de fusie tussen de Patiëntenvereniging NSvG en Stichting Klankbord is de nieuwe Patiëntenvereniging
HOOFD-HALS ontstaan. De nieuwe vereniging heeft tot doel mensen samen te brengen die met de gevolgen
van verschillende vormen van kanker in het hoofd-halsgebied door het leven gaan. Veel van onze leden
kampen ook met stemproblemen en hebben ook moeite met eten en slikken. Wij verwachten daarom dat
we in de toekomst nieuwe lotgenoten kunnen verwelkomen op onze bijeenkomsten.”

Joop van Leeuwen
Voorzitter van Amsterdam en omstreken

Bijeenkomsten
“Onze bijeenkomsten worden nu bezocht door gemiddeld 35 mensen en
hun leeftijd varieert van 50 tot 93 jaar.
Wij ontvangen onze deelnemers in het
NH Hotel Noord, Distelkade 21, 1031
XP Amsterdam Noord. Ook partners
zijn van harte welkom. Zij ervaren de
bijeenkomsten ook als plezierig en
waardevol. Zij zien van dichtbij de
problemen waarmee hun partner moet
leren omgaan en zijn vaak een grote
steun voor hun partner. Ook partners
doen werk voor de organisatie en in
het bestuur. Wij krijgen veel leuke
reacties van onze deelnemers op de
interessante presentaties die we laten

verzorgen, maar ook de gezelligheid
wordt geprezen, er zijn al heel wat
vriendschappen ontstaan.”
Bestuur
“Ons bestuur bestaat uit drie personen
en functioneert al meer dan tien jaar
in deze samenstelling. Inmiddels heeft
ook Ruud Wierda zich aangemeld voor
een bestuursfunctie. Wij proberen om
zoveel mogelijk goede en informatieve
programma’s over medische onderwerpen aan te bieden, maar ook een
geschiedkundige met een presentatie
over Amsterdam is van harte welkom.
Wij hebben het programma voor 2017
natuurlijk alweer klaar.”

Programma 2017
> Op 27 februari houdt Rob Burdorf, voorzitter van de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS, een presentatie over de
laatste ontwikkelingen van de fusie. Petra Verdouw, directeur van De 2e Stemwinkel houdt ook een korte presentatie.

> Op 24 april geeft Dr. Ir . M.M. Paulides onderzoeker/universitair Docent Radiotherapie Erasmus MC een presentatie
>
>
>
>
>

over hyperthermie en zal ook hyperthermie arts, Netteke van Holthe aanwezig zijn. Hyperthemie betekent:
verhoogde temperatuur. De tumor wordt gedurende een uur verwarmd tot 40 à 43 graden Celsius.
In mei organiseren wij een bowlingmiddag in Spierdijk bij Duyn bowlingcentrum. De precieze datum volgt nog.
Op 26 juni houden wij onze dagtocht. Het bestuur is al druk doende om er weer een bijzondere dag van te maken.
Op 28 augustus ontvangen wij drs. Vincent Willemsen, psycholoog verbonden aan het Ingeborg Douwes Centrum.
Op 30 oktober komt dr. Simone Eerenstein, KNO chirurg VUmc.
Op 18 december vieren we ons Kerstfeest.
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