
Geachte bezoeker,

 

Hierbij wil ik u uitnodigen voor de bijeenkomst op dinsdag 19 september 2017 a.s. om 14.00 uur. Het thema op 
deze dag is Roken en COPD. Waarom is stoppen zo nodig, zo moeilijk en wat zou kunnen helpen? Tijdens de 
bijeenkomst zal een longverpleegkundige van het Diakonessenhuis een presentatie geven en ingaan op de 
vragen: Wat voor effect heeft stoppen met roken op uw leven en gezondheid? Wat maakt  stoppen zo moeilijk? 
Welke methoden zijn er om van het roken af te komen? 

Kom naar de bijeenkomst om te luisteren, maar ook om ervaringen met elkaar te delen. Er zal een COPD-patiënt 
aanwezig zijn, die het gelukt is om te stoppen met roken. Zij wil graag haar ervaringen met u delen.

 

Datum en tijd: 19 september 2017, 14.00-16.00 uur
 Zaal open vanaf 13.30 uur
  
Locatie: Diakonessenhuis, Bosboomstraat 1 te Utrecht
 Gratis entree
 Gratis parkeren (vraag bij aankomst om een parkeerkaart)

Er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen en voor het uitwisselen van ervaringen. Vrijwilligers van het 
Longfonds leiden het gesprek en zijn aanwezig met informatie over longziekten en de gevolgen voor het dagelijks
leven.

U hoeft geen patiënt van het Diakonessenhuis en/of lid van het Longfonds te zijn om deel te nemen aan de 
bijeenkomst. Er is vrije inloop, dus aanmelden is niet nodig en deelname (inclusief parkeren) is gratis. Ook 
partners, mantelzorgers en zorgverleners zijn van harte welkom.  Meer informatie over toekomstige 
bijeenkomsten vindt u op de website van het Diakonessenhuis en het Longfonds. 

Parkeren
Vanwege de bouw van het Gezondheidshuis op het voorterrein van het ziekenhuis is P1 gesloten en parkeert u 
op P2 en P3. Houdt u er rekening mee dat het iets meer tijd kan kosten om een plekje te vinden. Op de 
website van het Diakonessenhuis vindt u meer informatie over parkeren en de route naar het ziekenhuis.

We hopen u allen te mogen begroeten,

 

Met vriendelijke groet,

Wiesja Yang

Communicatiemedewerker Longpunt Utrecht

utrecht@longpunt.longfonds.nl

www.utrechtgooienvecht.  longfonds.nl

PS U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft opgegeven voor de mailinglijst van Longpunt Utrecht. Wenst u 
geen e-mail meer te ontvangen van het Longpunt Utrecht, stuur dan een afmelding 
naar utrecht@longpunt.longfonds.nl.
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