CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND

1

op de

48%

200 mensen

Nederland telt ruim 80.000 mensen met een chronische
darmontsteking, dat is één op de 200 mensen. De ziektes
hebben een grote impact op alle facetten van het dagelijks leven.

Meldpunt
medicatieproblemen
‘Naar aanleiding van mijn melding over opstappen van
medicijnen heb ik heldere informatie van de CCUVN gekregen. Ik voelde mij gesteund dat mijn overwegingen
net zo valide zijn als de overwegingen van de arts.’
Bron: Meldpunt medicatieproblemen 2017

voor
1 toilet
2500 darmpatiënten
De CCUVN is één van de initiatiefnemers van
www.waarkaniknaardewc.nl en maakt zich hard om in
stedelijk gebied om de 500 meter een openbaar toilet te
krijgen.

ervaart vermoeidheidsklachten
Vermoeidheid is de meest gehoorde klacht bij
de ziektes en is lastig te behandelen.

UITNODIGING
VOOR MENSEN MET DE ZIEKTE VAN CROHN EN COLITIS ULCEROSA

ANBI-status
De CCUVN heeft de ANBI-status. Met een schenking kunt u gebruik maken van het maximale
belastingvoordeel.

GESPREKSGROEPEN
Georganiseerd door het regioteam Noord-Holland van de

IBD-Zorgwijzer
Informatie op maat en goed voorbereid op
gesprek bij uw zorgverlener?
www.crohn-colitis.nl/ibd-zorgwijzer
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Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

Deel je ervaringen over
Crohn of colitis

Patiënten beoordelen zowel hun MDLarts als de verpleegkundigen met een 8.
Bron: Onderzoek naar kwaliteit van MDL-zorg in
het ziekenhuis. Oktober 2017.

Dinsdag 26 februari 2019
Haarlem
Donderdag 21 maart 2019
Heerhugowaard
Woensdag 10 april 2019
Heiloo
Dinsdag 16 april 2019
Amsterdam

www.facebook.com/CCUVN
www.facebook.com/sbsdarmfalen

@CCUVN
@ccuvnshortbowel

www.instagram.com/ccuvnwoerden

Houttuinlaan 4b
3447 GM Woerden
Telefoon 0348 - 42 07 80
info@crohn-colitis.nl
www.crohn-colitis.nl

CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND

Informatie

Adressen

Heb je zelf de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa?

kan tijdens de bijeenkomst, maar ook vooraf op het

Het Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem Zuid

Misschien je partner of je kind? Een chronische

aanmeldformulier. Er kan over alles gesproken wor-

Conferentiezaal 1

ziekte, die wellicht vragen op roept. Heb je be-

den, mits het raakvlakken heeft met de ziekte van

Boerhaavelaan 22

hoefte om over je ziekte te praten met mensen

Crohn of colitis ulcerosa.

2035 RC Haarlem

die dezelfde ervaringen hebben? Wil je in gesprek

De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers en

met mensen zonder uit te leggen hoe het is om

wordt begeleid door twee vrijwilligers van de

Wijkcentrum De Horst

Crohn of colitis te hebben? Kom dan naar één van

CCUVN. Zij hebben zelf de ziekte van Crohn of colitis

Van Eedenplein 3-9

de gespreksgroepen in de regio.

ulcerosa, of zijn ouder van een kind met de ziekte,

1702 GW Heerhugowaard

en zijn speciaal voor deze avonden opgeleid om de
groep te begeleiden. De groep bestaat uit patiën-

Stichting Welzijn Heiloo

Iedereen die zijn ervaringen wil delen of in gesprek

ten. Er zal geen arts of verpleegkundige aanwezig

Abraham du Bois-hof 2

wil met anderen is welkom; ongeacht of je onlangs

zijn.

1852 EZ Heiloo

Voor wie?

de diagnose hebt gekregen of al langere tijd ziek

OLVG, Locatie Oost

bent. Je brengt zelf in waarover je wil praten. Dat

Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam
Plaats

Datum

Locatie

Begintijd

Haarlem
Heerhugowaard

26 februari 2019

Spaarne Gasthuis, Loc. Haarlem-Zuid

19.30

21 maart 2019

Wijkcentrum de Horst, (Rode zaal)

19.30

Heiloo

10 april 2019

Stichting Welzijn Heiloo

19:30

Amsterdam

16 april 2019

OLVG locatie OOST

19.30

Aanmelden
Aanmelden voor deze gespreksavonden kan op drie manieren:
• Via de website: www.crohn-colitis.nl/vereniging/agenda
• Via het digitale aanmeldformulier: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/2019ggnh
• Telefonisch: 0348-42 07 80 (op werkdagen tussen 10.00 en 14.30 uur)
Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor aanvang van de groep. Wanneer je je e-mailadres op het
aanmeldformulier invult, ontvang je een week voor aanvang van de bijeenkomst een bevestiging per
mail.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Denk wel aan eventuele reis- en parkeerkosten.

