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Subject: Wereldnetelroosdag, PGO's en nog steeds nieuws over medicijntekorten
Date: Friday, 25 September 2020 at 15:30:37 Central European Summer Time
From: HuidNederland
To: carla@ktdproducLons.nl

Nieuwsbrief

Van de voorzitter
De zomer is voorbij, een nieuw school- en werkseizoen is begonnen.
Ook wij zitten weer boordevol nieuwe plannen en vertellen daar graag
over in deze nieuwsbrief. We staan nu aan het begin van de maand
oktober, waarin we veel stilstaan bij bewustzijn rondom de
huidaandoening urticaria, ook wel bekend als netelroos. We delen de
resultaten van een eerder gehouden enquête over de patiëntreis en
gaan in gesprek met artsen en ervaringsdeskundigen.
Houd onze social media in de gaten voor de aankondigingen van de
live sessies. Over die social media gesproken, ben of ken je jongeren
die willen meepraten in onze besloten Facebook groep Met Huid &
Haar voor jongeren van 18 tot 35 jaar? Klik dan zeker even op het
icoon Met Huid & Haar hieronder!
Ook wanneer jullie zelf nieuws met onze achterban willen delen, laat
het ons weten, we nemen het graag op in onze uitingen.
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1 OKTOBER
WERELDNETELROOS

DAG

Huidpatiënten
testen PGO's

Een persoonlijke
gezondheidsomgeving
(PGO) is een website
of app waarmee je
toegang hebt tot jouw
eigen
gezondheidsgegevens.
Het gaat dan om
informatie die ergens
anders opgeslagen is,
bijvoorbeeld bij de
huisarts of bij een
specialist in het
ziekenhuis. 

lees verder >>

1 oktober
Wereld
netelroosdag

Op 1 oktober 2020 is
het Wereld
Netelroosdag. Niet
alleen op die dag is het
belangrijk om
aandacht te geven aan
deze huidaandoening.
Onze website blijft je
informeren! Wat is
netelroos of urticaria?
Urticaria is de
medische term voor
galbulten of netelroos.
Op deze pagina geven
we je allerlei
informatie en tijdens
een aantal live
momenten gaan we je
verder informeren
over de patiëntreis van
urticariapatiënten.

lees verder >>

Urticariapatiënt
en nog te vaak
(af)wachtend!

Het duurt vaak te lang
voordat mensen met
Urticaria ofwel
netelroos de goede
behandeling krijgen.
Dit komt onder meer
doordat huisartsen
mensen die
terugkomen met
netelroosklachten zelf
blijven behandelen in
plaats van deze
doorverwijzen naar
een dermatoloog.

lees verder >>
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HuidNederland

Thema's Blog - Nieuws

Word nu lid
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Bezoek onze website
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