
 

Uitnodiging voor  

FOP symposium /lotgenotencontactdag 

 Zaterdag 24 november 2018 

 

 

FOP Stichting Nederland organiseert haar jaarlijkse Symposium en Lotgenotencontactdag  

op zaterdag 24 november 2018 in het  

Van der Valk Hotel en Conferentiecentrum, Toekanweg 2 , Haarlem 

Hierbij een voorproefje van ons programma: 

In een spannende ochtendsessie word u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het lopend 

geneesmiddelenonderzoek binnen het Amsterdam UMC ( voorheen VUmc ) en elders in Europa. Wij 

verwachten gasten en sprekers vanuit Europa en de USA. De voertaal tijdens het symposium is 

Nederlands; indien een presentatie in het Engels wordt gegeven, wordt gezorgd voor een vertaling.  

FOP-families en direct betrokkenen gaan in de middagsessie met elkaar in gesprek over een actueel 

thema: Als je deelneemt aan een klinische trial , wat komt er op je af? Hoe ga je om met social 

media, wat deel je met anderen, wat hou je voor jezelf.  

Artsen en wetenschappers krijgen de gelegenheid met elkaar te spreken over de actuele stand van 

zaken in het FOP-geneesmiddelenonderzoek. 

Voor de overige deelnemers organiseren wij evenals in de vorige jaren een excursie/ uitstapje in 

Haarlem. 

Het symposium wordt afgesloten met een korte discussie, gevolgd door een gezamenlijke borrel met 

wat hapjes. Uitsluitend voor de  families, sprekers en gasten is er in de avond een diner 

Aan deelname aan het symposium zijn geen kosten verbonden. 

U kunt zich aanmelden bij mw Janine Schroots-Niepce, eerste secretaris ( info@fopstichting.nl of 

niepcej66@gmail.com ) . Heeft u nog vragen, dan kunt ook bellen naar  078- 621 28 16.  

 

Graag zie ik u in grote getale op ons 2018 FOP-symposium! Ik vertrouw erop dat het een inspirerende 

ervaring voor iedereen zal zijn. 

Namens het bestuur van FOP stichting Nederland, 

Elinor Bouvy-Berends, voorzitter 

De FOP families hebben inmiddels al een apart inschrijfformulier ontvangen van de organisatie 

commissie en kunnen zich via dat formulier inschrijven.  
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