Nieuws
van de Stichting PLS

Doneer: NL37 SNSB 0902 2158 92
Beste lotgenoten, sponsoren en mensen die
zich belangeloos inzetten om PLS op de kaart te
krijgen.

Dank voor jullie steun!

Meer over team Club
van 100 voor PLS

Ria Schrijvers en haar teamgenoten hebben als
eerste sinds het bestaan van de Stichting PLS
een sponsorloop georganiseerd waarvan de
opbrengst te goede komt aan de Stichting PLS.

Als wij, mijn zoons Remco en Sander, hun
vrouwen Natalie en Sofie en mijn kleinkinderen
Jelle en Amber en ik dit jaar de 100ste 4daagse
uitlopen, hebben we samen 100 4 daagse
gelopen. Daarom vonden wij het leuk om hier
een goed doel aan te koppelen. We hebben
gekozen voor stichting PLS omdat bij één van
onze wandelmaatjes PLS is geconstateerd.

Beste Ria, Remco, Sander, Gerrit, Natalie,
Sofie, Jelle en Amber, hartelijk dank voor
jullie inzet tijdens de 4 daagse 2016 voor de
Stichting PLS.
De opbrengst van deze sponsorloop is € 2582.
Hopelijk krijgt deze actie een vervolg bij
mensen die ook een goed doel willen steunen
en hierbij de Stichting PLS steunen.
Dank aan alle sponsoren.
Nieuw op de website:
Pagina In memoriam.
Helaas overlijden aan de ziekte PLS en de
gevolgen van de aandoening dierbaren.
Voor nabestaanden die dit kenbaar willen
maken is deze pagina opgezet.
Voor de bezoekers een kennisneming van het
overlijden van iemand die u gekend heeft en
de mogelijkheid om de nabestaanden steun te
geven bij het verlies van hun dierbare.

Kennismakingsgesprek met projectleider
Chantal van Birgelen van Zorgbelang Brabant
over de mogelijkheden om op scholen
workshops te geven door Ad v.d. Boer met
ondersteuning van een adviseur of vrijwilliger.
Inmiddels is de Stichting PLS aangesloten als
organisatie bij Zorgbelang Brabant.
Helaas heeft Zorgbelang Brabant geen
mogelijkheid gevonden om Ad v.d. Boer te
ondersteunen tijdens het geven van een
workshop over PLS.

Ook dit jaar neemt de Stichting PLS weer
deel aan ‘Adoptie van een
patiëntenorganisatie’.
Doel van het project:
Het project bevat een cognitieve en een
vaardigheidscomponent. Na het project
beschikt de student over voldoende kennis en
inzicht betreffende patiëntenorganisaties in
Nederland. Hierbij komen de volgende
onderwerpen aanbod: ontstaansgeschiedenis
van patiëntenorganisaties, ontwikkeling van
patiëntenorganisaties in de tijd, functie van
patiëntenorganisatie voor de individuele
patiënt, de functie van een patiëntenorganisatie
in lokaal, regionaal en landelijk beleid.
De vaardigheidscomponent zit in het opdoen
van kennis van en vaardigheid in het werken in
een projectteam. Het project wordt aangeboden
in de vorm van projectonderwijs.

De Stichting PLS blijft ernaar streven om de
naamsbekendheid door voorlichting te geven
uit te breiden.
Bent u geïnteresseerd neem dan contact met
ons op.
Wij gaan indien mogelijk, samen op zoek naar
de mogelijkheid om dit te doen in uw
omgeving.

Samenvatting van het project
Patiënten worden door de overheid en door
andere stakeholders in de zorg steeds meer
gezien als een belangrijke partij in de
gezondheidszorg. Studenten dienen kennis en
inzicht te hebben van de rol en betekenis van
patiëntenorganisaties in de gezondheidszorg.
Dit project beoogt door middel van een
combinatie van een projectaanpak en de
vervulling van een opdracht met betrekking tot
een patiëntenorganisatie de studenten
vertrouwd te maken met zowel projectmatig
werken als het verwerven van kennis en
inzicht in het fenomeen patiëntenorganisaties
in Nederland. Tweedejaars (bachelor)
studenten volgen dit project binnen een blok
dat over langdurig ziek en veroudering gaat.

Uitslag enquête: Kennisplatform voor PLS

klik op het icoon
Vindt de facebookpagina van de Stichting PLS
leuk.
Hoe meer likes, dit helpt ons bij bekendheid
van de aandoening PLS!

klik op icoon
Heeft u de film over PLS nog niet gezien!

Klik op de afbeelding
Deel deze nieuwsbrief met uw eigen contacten,
ook dit helpt PLS aan naamsbekendheid!

Start een sponsoractie voor de Stichting PLS.

