
 

  
UITNODIGING  

 
NBIA Lotgenoten Informatie- en Contact middag 

                          4 APRIL 2020 
 
   HARTELIJK WELKOM VANAF 13:00U EN EINDIGEN MET 
                EEN HAPJE/ DRANKJE VANAF 16:30U 
 
                  LOCATIE: HOTEL INNTEL ZAANDAM 
          PROVINCIALEWEG 102 1506 MD ZAANDAM 
                       



 

                                                    
 
                                     Lieve IJzersterke ouders, verzorgers, 
 
Zo zeldzaam als NBIA is, zo sterk zijn wij samen. Juist doordat deze ziekte zo 
zeldzaam is mis je als ouder wel eens een gesprek met een lotgenoot. Het 
delen van ervaringen, tips en tricks of gewoon eens niet alles uit hoeven 
leggen. Wij van Stichting IJzersterk willen zoveel mogelijk ondersteuning bieden 
waar mogelijk vandaar ook dit initiatief. 
 
4 April aanstaande organiseren wij onze 1ste NBIA Lotgenoten Informatie- en 
Contact middag. Onze bedoeling van deze dag is vooral het samenzijn. Dit in 
combinatie met de aanwezigheid van onderzoekers, Stichting Kans voor PKAN 
Kinderen en Stichting IJzersterk waar u informatie van kunt krijgen en vragen.  
 
Het programma van deze middag zal er als volgt uitzien: 
 
13:00u Ontvangst met koffie/thee 
13:30u Welkomstwoord door Alie Nagel 
14:00u Stichting Kans voor PKAN Kinderen 
14:15u Professor dr. Ody Sibon  
14:45u Pauze 
15:15u Professor Fulvio Reggiori en Dr. Mario Mauthe 
16:00u Stichting IJzersterk 
16:30u Afsluitend hapje/ drankje 
(wijzigingen voorbehouden) 
 
Er is ten alle tijd ruimte tot het stellen van vragen. Mochten jullie van te voren al 
bepaalde vragen hebben voor een van bovenstaande, mail je vraag dan 
alvast naar ons door. 
 
Wij ontvangen jullie als gezin heel graag deze dag en ook opa’s/ oma’s zijn 
van harte welkom. Graag horen wij voor 4 maart met hoeveel personen, en de 
namen van diegene, jullie wensen te komen. (Is er plek genoeg dan zijn 
eventuele ambulante begeleiders/ooms/tantes/etc ook van harte welkom).  
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Om deze dag zo ontspannen mogelijk te maken hebben wij aan verschillende 
gemakken gedacht. Alles is rolstoeltoegankelijk. En tevens hebben wij een 
ruime hotelkamer tot onze beschikking voor eventuele verschoning. Voor de 
aanwezige kinderen hebben wij de nodige opvang/ animatie. Er kan 
geschminkt worden, gekleurd, spelletjes gespeeld worden, er is iemand die 
tattoo stempels zet en de Cliniclowns komen! Wij denken alle ingrediënten in 
huis te hebben om er een mooie middag van te maken. 
 
Dan hebben wij nog wat praktische puntjes: 
 

- Voor de kinderen is er ranja om te drinken. Als dit niet geschikt is laat ons 
dat dan weten met een eventueel alternatief. En wanneer jouw kind een 
aangepaste drinkbeker gebruikt neem die dan zelf mee aub. 

- Voor de kinderen zijn er wat snacks ( chips/snoepjes) mag jouw kind iets 
niet laat dat ons dan ook weten met een eventueel alternatief. 

- Weten jullie vooraf al dat jullie kind een bepaalde vorm van de geboden 
animatie absoluut niet prettig vind laat dat ons dan ook weten.  

- In het kader van de AVG melden wij u dat er een fotograaf aanwezig is 
die de gehele middag foto’s zal maken. Mochten jullie er bezwaar tegen 
hebben dat iemand van het gezin op de foto komt, ontvangen wij uw 
bezwaar graag voor 4 maart op info@stichtingijzersterk.nl.  
Indien de uitnodiging word doorgestuurd verzoeken wij deze melding 
daar ook bij door te geven. 

 
Alle informatie kan worden gemaild naar info@stichtingijzersterk.nl. Ook voor 
eventuele vragen of onduidelijkheden schroom niet en stuur ons een mail.  
 
Inntel Hotel is makkelijk bereikbaar met de auto en met openbaar vervoer. Het 
hotel ligt naast het station en met de auto parkeer je in Q-park “de 
Hermitage”.  Mocht er interesse zijn om achteraf nog een hapje te gaan eten 
in het restaurant van het hotel is reserveren aan te raden. Het telefoonnummer 
van het hotel is 0756311711. 
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in om er samen een mooie dag van te 
maken! 
 
Warme groeten, 
 
Alie, Angelique, Sylvia en Nathalie (bestuur Stichting IJzersterk) 
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