
11 november Themadag in Nijverdal 
“ Chronisch ziek…wat kun je zelf!” 

 
Chronisch ziek... wat kun je zelf? 
Het RIVM verwacht dat Nederland in 2030 ongeveer 7 miljoen chronisch zieken telt. Dit 
betekent een enorme stijging in de komende 13 jaar. Deze toename wordt verklaard 
door o.a. vroege opsporing, steeds betere behandelingen en vergrijzing. Maar wat nu 
als u één van die 7 miljoen chronisch zieken bent? Wat kunt u doen om uw leven 
optimaal in te richten en hoe vergroot u de invloed op uw gezondheid en welbevinden 
ondanks uw chronische aandoening? 
Deze themadag wordt georganiseerd door de Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland 
[NON], de Nierpatiëntenvereniging Zwolle en de NVN. 
 
Voor wie? 
Nierpatiënten, longpatiënten, diabetespatiënten, hart- & vaatpatiënten en hun naasten. 
 
Programma 
Energie! Robert van der Wolk vertelt u hoe hij ondanks zijn slechtziendheid, diabetes 
en nierziekte van iedere dag iets moois maakt. 
 
Beweging! Bewegen is belangrijk, dat weet iedereen. En het is makkelijker dan u 
denkt! Henk Kampman helpt u op weg. 
 



Vernieuwing! Wat zal de nabije toekomst ons brengen? Misschien wel een hele 
andere kijk op gezondheid? Leontien Hommels neemt u mee in een andere manier van 
denken: positieve gezondheid. 
 
Ontmoeting! Spreek tijdens de lunch met andere patiënten en naasten. 
 
Hulp! Ontdek wat een patiëntenvereniging of gezondheidsorganisatie voor u kan 
betekenen. 
 
Informatie! Iedere dag maken we enorm veel keuzes die onze gezondheid positief en 
negatief beïnvloeden. Een wandeling in de ochtend, een koekje bij de koffie, vaker met 
de trap, stoppen met roken of juist nog even niet. 
Prof. dr. Henk Bilo geeft u meer informatie over een aantal van deze punten. Naast de 
feiten over wat goed en slecht is, komt ook de vraag ‘Hoe eerlijk ben ik tegen mijzelf?’ 
aan bod. Tijdens deze lezing krijgt u geen kant en klare oplossingen aangedragen. 
Want hulpverleners kunnen u wel helpen, maar het initiatief ligt bij u. 
 
Wanneer 
Zaterdag 11 november 2017 
10.00 tot 15.15 uur, inloop vanaf 09.30 uur 
Waar 
Het Centrum 
Constantijnstraat 7a 
7442 MC  Nijverdal 
Kosten 
Deze dag is gratis toegankelijk, een lunch is inbegrepen. U dient zich wel in te schrijven. 
Let op 
Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomst geen geurtjes te gebruiken, longpatiënten 
kunnen hierop reageren                    
Inschrijven 
Vanaf 5 september kunt u zich inschrijven voor deze themadag via info@non-twente.nl 
of telefonisch: 06 51262161	  


