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ONZE LEDENDAG GAAT WEER LIVE!
Beste leden,

We vallen maar meteen met de deur in huis, want we zijn er zelf erg blij mee:
Op zaterdag 7 mei aanstaande organiseren we onze Ledendag weer live in de
Zalen van Zeven! Hieronder vinden jullie meer informatie.
Natuurlijk heten we onze nieuwe leden van harte welkom. We hopen binnenkort
persoonlijk kennis met je te maken.
Verder vind je in deze nieuwsbrief onder meer de link naar het verslag van de
vorige (online) Algemene Ledenvergadering. 

Ledendag

Door de Covid-19-pandemie hebben we twee jaar via Zoom moeten vergaderen.
Praktisch, maar zeker niet ideaal. Daarom komen we dit jaar heel graag weer
persoonlijk bij elkaar. 

Datum:      7 mei 2022
Locatie:     De Zalen van Zeven, Boothstraat 7 Utrecht
Inloop:      Vanaf 10.30 uur, start ledenvergadering om 11.00 uur

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering volgt later, hieronder krijg je
alvast een voorproefje van het middagprogramma. 

Regie in eigen hand

Na de Algemene Ledenvergadering en lunch (beide alleen voor leden) beginnen
we om 13.30 uur (inloop van 13.00 uur) aan ons middagprogramma. Dat zal dit
jaar in het teken staan van 'Regie in eigen hand': Wat kan je als schildklierpatiënt
doen om controle te krijgen en te houden over je gezondheid? 
Hierover gaan Willem van Bork (arts Beleid en Advies en werkzaam als
adviserend geneeskundige bij een zorgverzekeraar) en Kim van Wetten (Arts
Integrale Geneeskunde) met elkaar en ons in gesprek over dit voor
schildklierpatiënten zo weerbarstige en belangwekkende onderwerp. Daarna
laten we een aantal leden aan het woord over hoe zij zelf het heft in hand hebben
genomen. Ook is er volop ruimte voor het stellen van vragen en uitwisselen van
ervaringen.
Na afloop kan je je aanmelden voor de tweede serie workshops onder de titel
‘Regie in eigen hand’ waarin de deelnemers (maximaal 8) actief met hun eigen
gezondheidsvragen rond hun schildklieraandoening aan de slag kunnen. De
informatiefolder ligt ter plekke klaar.
Rond 15.30 uur is het dan tijd voor borrelen en gezelligheid. 

Dit middagprogramma is – zoals altijd – ook voor niet-leden gratis toegankelijk,
dus als je denkt dat iemand belangstelling heeft, verwijs hem of haar dan naar
onze website. 
Weet wel dat het aantal plaatsen beperkt is. Wacht dus niet te lang met
aanmelden. Dit is tot 24 april mogelijk via secretaris@vgns.info. 
 

KOMT ALLEN!

Blog: keuzevrijheid schildkliermedicatie

Om je enigszins voor te bereiden op ons middagthema, hierbij een link naar een
blog van ons bestuurslid Pieternel van Velden. Het gaat over een
schildklierpatiënte, overigens geen lid, die noodgedwongen de regie in eigen
hand nam. Ze wilde zwanger worden, wat met synthetische medicatie niet lukte.
Na een lange zoektocht, kwam ze bij de VGNS terecht. Haar relaas lees je hier. 

Verslag (online) ALV 13 november 2021

Onze nieuwe duo-secretaris Mary Weijers heeft het verslag gemaakt van de
afgelopen Ledenvergadering. Je vindt het verslag op het ledengedeelte van onze
website onder Jaarvergaderingen/ 2021. 
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