Nieuwsbrief huidlymfoom
In deze nieuwsbrief van de patiëntgroep huidlymfoom, onderdeel van
Patiëntenplatform Zeldzame Kankers, lees je de belangrijkste ontwikkelingen
en actualiteiten rondom huidlymfoom.

Stichting Huidlymfoom

Oprichting Stichting Huidlymfoom is een feit
Na enkele maanden van voorbereiding is de oprichting van de stichting nu een feit.
De definitieve akte van oprichting is op 12 oktober 2019 getekend door notaris Neve.
Dit is gebeurd tijdens de tweede landelijke patiëntendag in Leiden. De stichting heeft
5 bestuursleden, 7 leden in de patiëntenraad en een medische adviesraad met
momenteel 7 leden. Safa Najidh van het expertisecentrum huidlymfomen van het
LUMC is adviseur voor de stichting. Doneren is mogelijk via de nieuwe website.

Patiëntendag huidlymfoom

Lotgenotencontact

Tweede landelijke
patiëntendag in LUMC

Gespreksgroepen over
huidlymfoom

Met een interessant programma
werden meer dan 180 deelnemers
ontvangen. De informatiefolders
over de diverse huidlymfomen
waren voor het eerst voorhanden.
Het dagprogramma werd ingeleid
door prof. Vermeer die ook
ingediende vragen beantwoordde.
Daarna werd de stichting
Huidlymfoom voorgesteld en is de
akte van oprichting ondertekend.
Verder introduceerde Marga
Schrieks het platform Zeldzame
Kankers en vertelde Annemaret
Bouwman meer over de
mogelijkheden van kanker.nl. Prof.
Pijl ging in op leefstijladviezen en
Prof. Quint op nieuwe
behandelmogelijkheden.

Wil je in contact komen met andere
mensen met huidlymfoom?
Bijvoorbeeld om ervaringen uit te
wisselen, elkaar tips te geven of om
elkaar te steunen? Hiervoor kun je
terecht bij de gespreksgroep op
kanker.nl en in de besloten
Facebookgroep Huidlymfom.
Patiënten en naasten kunnen op
aanvraag lid worden van de
Facebookgroep.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van huidlymfoom? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. We versturen
deze 4 keer per jaar.

Vertel wat kanker
met je doet
Zet jouw kennis en ervaring in om je
eigen leven en dat van anderen te
verbeteren
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