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Nieuwsbrief

Beste,

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van 2013, met ook een uitnodiging voor de Informatiedag
Aangezichtspijn op 5 oktober a.s. Leden van de NVvHP Werkgroep Aangezichtspijn ontvangen deze
nieuwsbrief ieder kwartaal, naast ook de andere voordelen die een lidmaatschap biedt.

Als u de plaatjes in dit bericht niet ziet, klik hier voor uitleg over hoe u de nieuwsbrief goed kunt zien.

Werkgroep Aangezichtspijn

Informatiedag Aangezichtspijn

Op 5 oktober is het weer zover; de informatiedag Aangezichtspijn. Zet de
datum vast in uw agenda.

Drie sprekers, standhouders, de presentatie van de Richtlijn en het afscheid
van Ella Lever. Hopelijk lukt het ook om iedere bezoeker een patiëntenversie
van de Richtlijn te geven.

Het is dus een vol programma met veel informatievoorziening. Voor het
volledige programma verwijs ik naar verderop in deze Nieuwsbrief.

Website en Forum

Zoals u wellicht weet heeft de werkgroep een website
(www.aangezichtspijn.nl). Daar is ook een link naar een forum
(forum.aangezichtspijn.nl). Wij merken het laatste jaar dat dit forum minder
wordt gebruikt. Dit terwijl het uitwisselen van ervaringen over onze 'kwaal'
uitermate belangrijk is.

Hierbij een oproep: als u nog niet aan het forum deelneemt, sluit u aan bij het forum. Aanmelden kan
hier.

Aanmelden kan met een .nl of een .be emailadres. Mocht u zich met bijv. een .com emailadres willen
aanmelden, stuur hiervoor even een mailtje naar de beheerder van de website. (dit lijkt wat
omslachtig, maar is nodig ivm spam die anders op het forum komt)

Wellicht is er een specifieke reden waarom u nog niet op het forum zit. Wij willen deze reden graag
weten. Opmerkingen hierover kunt u sturen naar M.Schieven@planet.nl.

Afscheid Ella Lever

Ella neemt op de komende informatiedag afscheid van de Werkgroep.
Tientallen jaren heeft zij zich ingespannen voor
aangezichtspijnpatiënten; zij is/was ook de drijvende kracht achter de
Werkgroep.

Haar energie, haar inzet en haar
kennis van allerlei vormen van

aangezichtspijn is enorm. De laatste jaren heeft zij zich vooral
ingezet voor de totstandkoming van de Richtlijn.
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Maar het gewone werk voor de werkgroep ging ook gewoon
door: het beantwoorden van mails, telefoontjes, het schrijven
van artikelen, het bezoeken van allerlei vergaderingen (binnen
en buiten de Vereniging).

Wij, en waarschijnlijk met ons veel aangezichtspijnpatiënten,
zullen Ella missen als drijvende kracht van de werkgroep..

Informatiedag Aangezichtspijn - 5 oktober 2013

Op deze dag wordt veel informatie gegeven over Aangezichtspijn. Maar daarnaast wordt de
Multidisciplinaire Richtlijn Aangezichtspijn gepresenteerd, de Patiëntenversie van de Richtlijn wordt
hopelijk ook gepresenteerd en vieren we ook nog ons 30-jarig jubileum.

Programma  
10.30 Zaal open, inschrijving, koffie en thee.
11.00 Opening; standhouders lichten hun deskundigheid toe.
11.15 Richtlijn Aangezichtspijn

11.30 Voordracht Patricia Eekers (neuroloog)
"Aangezichtspijn: het stiefzusje binnen de hoofdpijnzorg?"

12.00 Voordracht Frans Dekker (huisarts)
"Het begin en het vervolg: de rol van de huisarts bij Aangezichtspijn"

  
12.30 Lunch, bezoek aan informatiemarkt en lotgenotencontact.
  
13.15 Kort aandacht voor ons Jubileum                                   

13.30 Voordracht Jack Engels (psychiater):
"Samen de pijn te lijf"

  
Thee, koffie en gelegenheid algemene vragen in te leveren.

  
14.45 Beantwoording vragen door een forum.
15.30 Sluiting
  
Datum: zaterdag 5 oktober 2013
Tijd: 11.00 – 16.00 uur

Plaats:

Utrechts Medisch Centrum (Academisch Ziekenhuis)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht (tel. 0887-555555)

Groene collegezaal met bijbehorende foyer (gemakkelijk bereikbaar
voor rolstoel, enz.).

Naast bovengenoemde sprekers zijn er uiteraard weer een aantal standhouders aanwezig:
Adviespunt Werk (Edith van Rijn / Alex Schonewille), een apotheker (Raymond van Beek), een
hypnotherapeut (Mieke Mohr), een orofaciaal fysiotherapeut (Frank Schiebergen), een
mindfulness-trainer (Jeske Albas).

08-01-15 16:19



Toegang en lunch zijn gratis; er staat een doos voor een vrijwillige gift ter bestrijding van de onkosten.

Gift

Het uitgeven van een Nieuwsbrief, de website van de werkgroep en het
organiseren van een Aangezichtspijndag kosten veel geld. Wellicht wilt u
de Werkgroep Aangezichtspijn financieel steunen.

Stort uw bijdrage op rekeningnummer 536367 t.n.v. Ned Ver. v
Hoofdpijnpatiënten, Werkgroep Aangezichtspijn, Arnhem. Dank u wel.

 

Kopij en reactie

Wilt u zelf uw ervaringen m.b.t. Aangezichtspijn met lotgenoten delen? Hebt
u zelf nuttige tips?? Hebt u vragen?? Stuur uw berichten naar
M.Schieven@planet.nl. (MSv)

 

Voorlichting

Bij het secretariaat van de NVvHP (op de NVvHP website, onder het kopje Lectuur) zijn o.a. te
bestellen:

- De verzameling artikelen uit Hoofdzaken: Vijf jaar Aangezichtspijn (prijs  € 7,00);
- Brochure Aangezichtspijn (kosteloos als pdf-bestand te downloaden).

 

 

 

 

 

In samenwerking met de Werkgroep Aangezichtspijn zijn rapporten verschenen die verkrijgbaar zijn bij
de betreffende wetenschapswinkels:

- Geneesmiddelen bij aangezichtspijn
- Ervaringen met geneesmiddelen en andere behandelmethoden bij aangezichtspijn

bij de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen Universiteit Utrecht  (030 2537309).

- Aangezichtspijn de Baas

bij de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid Rijksuniversiteit Groningen,
(050 3633109)

Nieuwe leden
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U kunt zich opgeven als lid van de Werkgroep Aangezichtspijn en daardoor van de Nederlandse
Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP) via het bureau, adres NVvHP Postbus 2185, 3800 CD
Amersfoort of telefonisch op nummer 0900 2020590. U steunt hiermee het werk van vereniging en
werkgroep, krijgt dan vanzelf het tijdschrift van de vereniging "Hoofdzaken", onze Nieuwsbrieven en
uitnodigingen voor onze Aangezichtspijndagen. Dat kost €25 per jaar.
 

 

De Werkgroep Aangezichtspijn is onderdeel van de Ned. Ver. Van Hoofdpijnpatiënten. Deze is aangesloten bij het
Werkverband Organisaties Chronisch Zieken WOCZ en de Ned. Patiënten/Consumenten Federatie NPCF.

Internet: www.aangezichtspijn.nl
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