Nieuwsbrief en uitnodiging Informatiedag
Beste,

1. Dringende oproep
2. Voorlichtingsdag
Aangezichtspijn 2014

3. Voorlichting

Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van 2014, en een uitnodiging voor onze jaarlijkse
Informatiedag Aangezichtspijn. Door uitval binnen ons bestuur is deze nieuwsbrief wat dunner
dan u van ons gewend bent. Wij hopen snel weer op volle kracht te zijn.
Als u de plaatjes in dit bericht niet ziet, klik hier voor uitleg over hoe u de nieuwsbrief goed kunt
zien.
Werkgroep Aangezichtspijn

Dringende oproep
Op dit moment is het "code rood" binnen de werkgroep. Een
aantal leden kan door uiteenlopende redenen
(gezondheids- en privé-omstandigheden) de reguliere
werkzaamheden van de werkgroep niet of nauwelijks meer
uit oefenen. Dit juist in een periode waarin het vertrek van
Ella Lever diepe sporen achterlaat.
Het voortbestaan van de werkgroep staat op het spel.
Daarom een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden.
De werkzaamheden zijn niet echt omvangrijk: 4 keer per
jaar een vergadering op een zaterdag (doorgaans 2 a 3 uur)
en uitvoeren van werkzaamheden zoals afgesproken tijdens
die vergadering.
Het uitvoeren hiervan kan doorgaans op momenten die men
zelf kiest en kost zeker geen uren werk. De onkosten die
samenhangen met de werkzaamheden (bijvoorbeeld reiskosten en telefoonkosten) worden
vergoed.
Kortom: meld u aan als bestuurslid bij M.Schieven@planet.nl.
Ook zijn we nog dringend opzoek naar
een webmaster.
De website moet nog steeds aangepast
en vernieuwd worden.
Ook hier graag reacties naar
M.Schieven@planet.nl

Voorlichtingsdag Aangezichtspijn 2014
Op zaterdag 4 oktober houdt de werkgroep
Aangezichtspijn weer de jaarlijkse Informatiedag. We
nodigen alle aangezichtspijnpatiënten (met hun partner
of familie) van harte uit deze dag bij te wonen.
Het zal een informatieve bijeenkomst zijn met
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gelegenheid tot lotgenotencontact. U kunt luisteren naar
de voordrachten van twee deskundige sprekers. Er is
uiteraard ook weer een informatie markt.

Ook dit jaar hebben we weer twee sprekers uitgenodigd: de heer Koopman en de heer Stegenga.
Seppe Koopman is anesthesioloog aan het Erasmus Medisch Centrum.
Boudewijn Stegenga is hoogleraar tandheelkunde en kaakchirurg aan het Universitair Medisch
Centrum Groningen met als expertisegebied Aangezichtspijn.
Daarnaast is er uiteraard weer een informatiemarkt.
Voor het volledige programma verwijs ik naar onze website www.aangezichtspijn.nl.

Tijdstip en Plaats
Datum:
Tijd:
Plaats:

zaterdag 4 oktober 2014
11.00 – 16.00 uur
Utrechts Medisch Centrum

Academisch Ziekenhuis
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht (tel. 0887-555555)
Groene Zaal met bijbehorende foyer (gemakkelijk bereikbaar voor rolstoel, enz.). 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 (IBAN) NL52INGB0000536367
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
- De bovengenoemde Richtlijn Aangezichtspijn is in beide versies kosteloos te lezen en te
downloaden:
Richtlijn Aangezichtspijn
Patiëntenversie Richtlijn Aangezichtspijn
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- Aangezichtspijn de Baas
bij de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid Rijksuniversiteit Groningen,
(050 3633109)
Nieuwe leden
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. Dit 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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