
NVHP-Ledendag 11 mei 2019 
Ochtendprogramma: Algemene Vergadering 
 

11.00 1. Opening, door voorzitter Guus Wijfjes 

• Vaststelling agenda 

• Introductie namenwedstrijd spreekbeurtpoppen M/V 
 

 2. Bestuursmutaties, herverkiesbaar zijn: 
Guus Wijfjes, voorzitter en 
Chris Enklaar, penningmeester 
 

Knutselworkshop 
6-12 en  
12-17 jaar 
 
Sander Altena 
komt met 
knutseltechnieken 
en ideeën voor 
alle leeftijden. 

Kinderopvang 
0-5 jaar 
 
 

 3. Rondvraag 
 

 4. Jaarverslag 2017 + Jaarrekening 2017 
 

 5. Verslag inzamelingsactie 
Marinemissie van Ruben Wijfjes 
 

 6. Jaarplanning 2019 
Deadlines en activiteiten  

 7. Vaststelling verslag 10 november 2018 
 

12.15 8. Terugblik op activiteiten Wereldhemofiliedag 
Met o.a. Prijsuitreiking selfiewedstrijd 
 

 9. Naam verkiezing spreekbeurtpoppen m/v  

12.30 Lunch 

 

 

Locatie 
Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg 91 in Breukelen, tussen NS station en afrit 5 van de A2. 
Entree via hoofdingang of via zijdeur in de nieuwe vleugel, dichtbij de zalen, bij de NVHP-vlag. 
 
Vragen: Marjolein Sparnaay, 06-18250209 
 
 
 
Zie ↓ Middagsesies



NVHP-ledenbijeenkomst 11 mei 2019 

Middagprogramma, parallelsessies: informatie en ervaringen delen 

 
 

 

 

tijden Zaal A Zaal B Zaal C Zaal D Zaal E 

Eerste ronde 
13.30-14.20 

Partner van.. 
Wat kom je tegen als je partner of 
andere naaste een stollingsstoornis 
heeft? Onderlinge uitwisseling o.l.v. 
verpleegkundig specialist 
Nanda Uitslager. 

HiN-6 
Voortgang van het grote 
onderzoek onder hemofilie-
patiënten door Cees Smit. 

Leven met hemofilie 
Sneak preview van deze training 
– onder voorbehoud – 

 

Richtlijnherziening 
Behandelaren herijken hun 
behandelrichtlijn, de NVHP 
werkt daaraan mee. 
Stephan Meijer vertelt over 
onze inbreng en de voortgang 
van de diverse modules. 
 

Kinderopvang 
0-5 jaar 
 
Jongeren zijn 
welkom bij de 
parallelsessies en 
in de kinderzaal. 
 
Idee: maak alleen of 
met elkaar een 
filmpje over het 
hebben van een 
stollingsstoornis. 
Wat is leuk en wat is 
minder leuk ? 
 
Wil je het tijdens de 
borrel laten zien op 
groot scherm?  
Hoeft niet, kan wel.  
 
 

 

Tweede ronde 
14.25-15.15 

Partner van.. 
Wat kom je tegen als je partner of 
andere naaste een stollingsstoornis 
heeft? Onderlinge uitwisseling o.l.v. 
verpleegkundig specialist 
Nanda Uitslager. 

HiN-6 
Voortgang van het grote 
onderzoek onder hemofilie-
patiënten door Cees Smit. 

Gebruik echo/MRI voor 
gewrichtsbehandeling 
Dr. Kathelijn Fischer, 
kinderhematoloog 
 

Bloedveiligheid 
NVHP-bestuur in gesprek met 
leden over verkorting wachttijd 
risicovollere bloeddonoren. 
Gasten: prof. Hans Zaaijer en 
Ed Slot van Sanquin lichten de 
bloedveiligheid toe. 

 

15.15-15.30 Koffie/thee pauze   

Derde ronde 
15.30-16.20 

HemoNED 
• Jaarrapportage 2018;  

• Toelichting bij app 

Richtlijnherziening 
Behandelaren herijken hun 
behandelrichtlijn, de NVHP werkt 
daaraan mee.  
Stephan Meijer vertelt over onze 
inbreng en de voortgang van de 
diverse modules. 

Gebruik echo/MRI voor 
gewrichtsbehandeling 
Dr. Kathelijn Fischer, 
kinderhematoloog 

 

Ik ga op reis en neem mee… 
Tips en uitwisseling over reizen 
met een stollingsstoornis, o.l.v. 
Michael van der Linde. 
Vertel hoe jij dat doet en leer 
van ervaren (wereld)reizigers. 
 

16.20 uur - Naborrelen in de lounge - 17.30 uur 


