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Subject: Goed smeren, een suncreamchallenge en 1ps om goed de zomer door te komen
Date: Tuesday, 21 July 2020 at 15:51:11 Central European Summer Time
From: HuidNederland
To: c.vansluisdam@huidpa1enten-nederland.nl

Nieuwsbrief

Van de voorzitter
De zomer is begonnen, de vakanties zijn ook begonnen of staan
voor deur. Ook bij HuidNederland is het vakantietijd, maar dat
betekent niet dat er niets gebeurt. In deze nieuwsbrief vertellen we
je waar we op dit moment mee bezig zijn en stellen we je graag
voor aan ons bestuur en ons team. 
Ook spraken we met een aantal mensen over de zomer en de
effecten daarvan op hun huidaandoening. Dat alleen al leert ons
hoeveel variaties er zijn in huidaandoeningen en hoe verschillend
we allemaal reageren op omstandigheden zoals het weer en de
zon. Een ding geldt voor ons allemaal: goed smeren en veilig
(minimaal SPF 30) de zon in! Ik wens jullie een fijne zomer!
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Zomerspecial

Zelfregie bij
Hidradenitis

Hidradenitis
patiënten hebben
behoefte aan
herkenning van hun
aandoening en
erkenning van hun
ervaringsdeskundigh
eid. Hulpverleners die
luisteren naar de
klachten en inbreng
van ‘de mens’ met
hidradenitis, hun
eigen expertise op dat
gebied verder
ontwikkelen en
aandacht hebben
voor psychosociale
aspecten maken het
verschil.

lees verder >>

Corona, zon en
een voorstelling

We spraken met
theatermaakster
Kirsten van Teijn.
Misschien ken je
haar nog wel van ons
eerste Happy met je
Huid festival, waar zij
de middag afsloot
met een stuk uit haar
voorstelling Zalf.
Kirsten heeft eczeem
en wij stelden haar
voor deze nieuwsbrief
wat vragen over de
coronacrisis en de
zomer.

lees verder >>

Even voorstellen

Het bestuur van
HuidNederland is in
het voorjaar van 2020
opnieuw geformeerd
en wij stellen
iedereen hier graag
aan jullie voor.
Tevens stellen wij de
rest van de
organisatie aan jullie
voor.

lees verder >>
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HuidNederland

Thema's Blog - Nieuws
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Bezoek onze website Word nu lid
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onze nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Our mailing address is:
Huidpatiënten Nederland
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's-Hertogenbosch, NB 5231 DD
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https://huidnederland.us19.list-manage.com/track/click?u=fb60bff6b2eb2c159f127bdb0&id=3f92db63c3&e=6b9c0311f4
https://huidnederland.us19.list-manage.com/track/click?u=fb60bff6b2eb2c159f127bdb0&id=efb7c578a6&e=6b9c0311f4
https://huidnederland.us19.list-manage.com/track/click?u=fb60bff6b2eb2c159f127bdb0&id=8c6a527acb&e=6b9c0311f4
https://huidnederland.us19.list-manage.com/track/click?u=fb60bff6b2eb2c159f127bdb0&id=cce9ead7e5&e=6b9c0311f4
https://mailchi.mp/55a06521f84b/alles-wat-je-moet-weten-over-corona-en-huidaandoeningen-569408?e=6b9c0311f4
https://huidnederland.us19.list-manage.com/vcard?u=fb60bff6b2eb2c159f127bdb0&id=4626bb29d0
https://huidnederland.us19.list-manage.com/profile?u=fb60bff6b2eb2c159f127bdb0&id=4626bb29d0&e=6b9c0311f4
https://huidnederland.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=fb60bff6b2eb2c159f127bdb0&id=4626bb29d0&e=6b9c0311f4&c=f0c368e87e
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=fb60bff6b2eb2c159f127bdb0&afl=1


Page 5 of 4

http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=fb60bff6b2eb2c159f127bdb0&afl=1

