Uitnodiging
Eerste themabijeenkomst
AA & PNH Contactgroep
Zaterdag 23 juni 2018
Beste contribuant,
Op zaterdag 23 juni organiseert de AA & PNH Contactgroep een bijeenkomst voor haar contribuanten van de stichting en
geïnteresseerden. Op de agenda staan twee onderwerpen.
A. Werken en chronisch ziek zijn: kun jij gewoon doorgaan? Wat zijn jouw ervaringen? Verandert er iets in de relatie met je
werkgever? Wat vertel je je collega’s wel en wat niet? Praat je over je ziek zijn op het werk? Gespreksleiding in handen
van Cor Koekkoek (PNH-patiënt en ervaringsdeskundig als werkgever en werknemer).
B. Een lekker leven met AA en PNH. Kan dat? Hoe doe je dat? Patiënten in gesprek met elkaar over kwaliteit van leven.
Annelies Stokkink heeft AA en zet alles op alles om gewoon door te gaan met haar oude leventje. Zij begeleidt het
gesprek. Verpleegkundige Mirjam Oudshoorn geeft tips en trucs vanuit haar praktijk.
Deelnemers aan de bijeenkomst worden ingedeeld in twee groepen en wisselen elkaar af om zo te praten over de
onderwerpen. Zo komt zowel ‘werken en chronisch ziek-zijn’ als ook ‘een lekker leven met AA en PNH’ aan bod. Na een
algemene kick off, twee keer een sessie van drie kwartier en een gezamenlijke afsluiting krijgen de deelnemers een lunch
aangeboden.
Locatie: Engels Conferenties, Rotterdam (direct naast het Centraal Station Rotterdam)

Programma
09.30 uur
10.00 uur
10.15 uur
11.00 uur
11.15 uur
12.00 uur
12.30 uur
13.30 uur

ontvangst in conferentiedeel Engels (boven restaurant)
plenair begin
start eerste sessie
koffie
start tweede sessie
gezamenlijke bevindingen bespreken
lunch
einde

De bijeenkomst is gratis voor contribuanten (en hun partners) van de AA & PNH Contactgroep.
Niet-donateurs betalen 10 euro. Aanmelden via redactie@aaenpnh.nl
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met routebeschrijving.

We hopen u te mogen begroeten op zaterdag 23 juni 2018 om 9.30 uur in Rotterdam.
Namens het bestuur van de Stichting AA & PNH Contactgroep,

Annelies Stokkink en Cor Koekkoek

PS. In het najaar zal er nogmaals een soortgelijke themabijeenkomst zijn.
Hiermee komt voor 2018 de jaarlijkse contactdag te vervallen.

