De locatie: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1,
3438 LC Nieuwegein - Zaal 8-9
Openbaar Vervoer: Komende vanuit Utrecht neemt u de
sneltram (zowel Nieuwegein Zuid als IJsselstein) vanaf het
Centraal Station. Deze sneltram vertrekt om de 8 minuten,
u stapt uit bij de eerste halte in Nieuwegein (halte Zuilenstein).
U steekt direct de weg over en het NBC Congrescentrum ligt
dan recht voor u.
Komt u met de auto: u kunt gratis parkeren.
Lunch: De lunch zal middenin het programma gehouden
worden en wordt u aangeboden door de VND.

Uitnodiging voor de ledendag van
de Veren ging Nederland - Davos 2018
Met als sprekers:
Tim Roldaan, Managing Director
Nederlands Astmacentrum Davos
Umit Kaynak en Nella van Rhijn,
Beautiful Lives, Human based research
Vanuit de VND: Frank Weller,
Marjo Poulissen, Lizet van Alphen
en Charissa Schouten

Officiële gedeelte: De op te vragen stukken voor het officiële
gedeelte van de dag, kunt u via de mail of via de post toegezonden krijgen.
Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor de ledendag via
onze mooie nieuwe website: www.nederlanddavos.nl.
U kunt daar ook direct aangeven welke stukken u wilt ontvangen. Beschikt u niet over internet, vul dan bijgevoegd
aanmeldingsformulier in.
Vragen: Bij vragen kunt u contact opnemen via de
mail: vnd@wxs.nl of per telefoon 0182 - 585390.

Graag tot zaterdag 23 juni!

De Vereniging Nederland - Davos
ziet uit naar uw komst!

NBC Congrescentrum Nieuwegein
Zaterdag 23 juni 2018 – Komt allen!

VND: Ruim 120 jaar jong en steeds actiever!

Agenda voor de 122e Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging Nederland - Davos op
zaterdag 23 juni 2018
1. Opening en woord van welkom
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de 120e Algemene Ledenvergadering
d.d. 24.06.2017
Notulen van de extra 121e Algemene Ledenvergadering d.d. 20.07.2017
4. Jaarrekening 2017
5. Goedkeuring voor het door het bestuur gevoerde
beleid
6. Activiteitenverslag 2017
7. Machtiging van het bestuur tot vervreemding
van door erfstelling verkregen registergoederen
(volgens artikel 12 van de statuten voorgeschreven).
8. Bestuurssamenstelling
Aftredend als bestuurslid / penningmeester:
de heer W.F. van den Brink, hij stelt zich niet herkiesbaar
Aftredend als bestuurslid: de heer H.T.F. Heukensfeldt
Jansen, hij stelt zich niet herkiesbaar
Het bestuur draagt voor:
Mevr. M. M. Smits als bestuurslid/ penningmeester
Mevr. E.T.M. de Zaaijer - van Vilsteren als bestuurslid
Mevr. A. Huis als bestuurslid
Volgens artikel 9 van de statuten van de Vereniging
Nederland-Davos kunnen tenminste tien leden tot
uiterlijk twee weken voor de vergadering kandidaten
voorstellen door dit schriftelijk aan de secretaris bekend
te maken.
9. Vaststelling van de begroting 2019 van de
Vereniging Nederland - Davos
a. De begroting wordt door de penningmeester
toegelicht.
b. Voorgesteld wordt om de contributie voor
2019 te handhaven op minimaal € 25,00
per jaar.
10. Royement vanwege achterstallige contributie
betaling
11. Rondvraag
12. Sluiting

Bestuur aan het woord
9.30 -10.30 uur
Inloop koffie / thee
10.30 - 11.00 uur
Opening en dagprogramma
Frank Weller
VND realisaties afgelopen jaar en
wensen voor komend jaar
11.00 -11.15 uur
Er hangt vernieuwing in de lucht
Lizet van Alphen en Charissa Schouten
11.15 -11.30 uur
Verkenning in de zorg m.b.t. ernstig
astma
Marjo Poulissen
11.30 -12.30 uur
Algemene Ledenvergadering

Frank Weller, voorzitter VND
Het is een goede gewoonte dat de voorzitter een korte
presentatie doet om de ambities en activiteiten van de VND
met de leden te communiceren. De VND heeft missie-visiedoelstelling vernieuwd en verbreed. Maar wat houdt dat in?
Er hangt vernieuwing in de lucht
Lizet van Alphen en Charissa Schouten
website VND
Kennismaken met de nieuwe website
van de Vereniging Nederland-Davos.
Verkenning in de zorg m.b.t. ernstig astma
Marjo Poulissen, beleidsmedewerker VND
Hoe kan de zorg ten aanzien van mensen met ernstig astma
geoptimaliseerd en verbeterd worden. Zijn er knelpunten?
En zo ja welke? Welke nieuwe biologicals zijn er of komen er
nog aan? En hoever is de implementatie van de CareQol ASTMA?

12.30 - 13.30 uur - lunch

Update stand van zaken Nederlands Astmacentrum Davos

13.30 -14.00 uur
Stand van zaken Nederlands Astmacentrum Davos
Tim Roldaan

Tim Roldaan, Managing Director Nederlands Astmacentrum Davos
Update onderzoek - Missie en visie - Vraag en antwoord; interactief gedeelte

14.00 -15.00 uur
Op zoek naar (h)erkenning bij ernstig
astma
- patiëntbeleving in een grillige
(patiënt)reis?
Door Umit Kaynak en Nella van Rhijn

Op zoek naar (h)erkenning bij ernstig astma

15.00 uur
We nodigen u graag uit om onder het
genot van een drankje nog na te
praten

Umit Kaynak en Nella van Rhijn,
Beautiful Lives, Human based research
- patiëntbeleving in een grillige (patiënt)reis?
Wanneer we kijken naar de ‘reis’ die een patiënt doormaakt, zien
we dat deze grillig is met vele ups en downs. Zowel fysiek als
emotioneel. We kunnen de reis onderverdelen in grofweg vier
fasen: 1) zoeken naar een oplossing, 2) erkenning en hoop, 3)
opgegeven zijn en 4) acceptatie van de ziekte.
Bij iedere etappe van de reis zijn er vanuit de patiënt behoeftes
geformuleerd. Wat zijn deze behoeftes? Hoe kijkt de omgeving
naar de patiënt? In een interactieve sessie willen we samen met
u met deze patiëntbeleving en (patiënt)reis aan de slag gaan.
De (patiënt)reis is in kaart gebracht met medewerking van VND
en Longfonds leden en hun partners.

VND: Ruim 120 jaar jong en steeds actiever!

