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Subject: Alles wat je moet weten over corona en huidaandoeningen
Date: Wednesday, 20 May 2020 at 10:27:31 Central European Summer Time
From: Carla
To: carla@ktdproducFons.nl

Nieuwsbrief

Van de voorzitter
De coronacrisis heeft een grote impact op ons leven. Dat geldt
zeker ook voor huid- en haarpatiënten. Om jullie te informeren
over alle activiteiten die wij hebben ontplooid rondom dit
onderwerp hebben wij deze coronaspecial van onze nieuwsbrief
samengesteld.

Zoals je ziet hebben wij het 'jasje' van de nieuwsbrief aangepast,
dit heeft alles te maken met onze naamsverandering:
Huidpatiënten Nederland communiceert voortaan onder de naam
HuidNederland. Wij zullen deze overgang op de nieuwe huisstijl
en naam geleidelijk doorvoeren, voorlopig zijn wij bereikbaar via
de bekende contactgegevens.
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Coronaspecial

Corona enquête

In de maand april
heeft Huidpatiënten
Nederland een
enquête gehouden
over de gevolgen van
de coronacrisis voor
huidpatiënten. Uit dit
onderzoek onder
chronisch
huidpatiënten naar
de gevolgen van de
coronacrisis blijkt het
volgende:

lees verder >>

Het Coronavirus
en gebruik
van medicatie

Voor informatie over
het gebruik van
medicatie en het
coronavirus
verwijzen wij graag
naar het standpunt
van de NDVD en het
Erasmus MC.

lees verder >>

Actieplan
'Smeren moet
kunnen'

Huid- en
haarpatiënten
hebben te maken met
geneesmiddelentekor
ten. De voor
huidpatiënten
noodzakelijke zalven
zijn vaak niet
beschikbaar. Met dit
actieplan bundelen
de huid- en
haarpatiëntenorganis
aties de
inspanningen om dit
probleem aan te
pakken.

lees verder >>
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Bezoek onze website Word nu lid

view this email in your browser

Copyright © 2020 HuidNederland, All rights reserved.
U ontvangt deze email, omdat u lid bent van Huidpatiënten Nederland, of eerder hebt aangegeven dat u

onze nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Our mailing address is:
Huidpatiënten Nederland
Hambakenwetering 15

's-Hertogenbosch, NB 5231 DD
Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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