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Bestuur district Rijnmond 

Waarnemend Dhr. A. G.(Aad) Meertens  0180 – 521 925 

Voorzitter & Pluim Es 86  a.meertens@hetnet.nl 

Secretaris 2925 CN  Krimpen aan den IJssel 

 

Penningmeester  

 

Bestuurslid Mevr. T. (Trudie) Hulsmann  06 – 4962 8179  

 van Beethovensingel 73d  ditrhu@gmail.com 

 3131 EC  Vlaardingen 
 

Bestuurslid Mevr. Th.E.M. (Thea) de Wild  010 – 4555 733 

Organisatie F. Bordewijkstraat 117  t.wild1@upcmail.nl 

  3069 WB  Rotterdam 
 

Bestuurslid Vacature  

   
 

Bestuurslid Dhr.  J. (Co) Rozendaal  010 – 4587 147 

Redactie Da Costasingel 26  corozendaal@casema.nl 

 2902 AC Capelle aan den IJssel 

 

Giro NL 45 INGB 0002397244 t.n.v.  District Rijnmond 
 

Website voor district Rijnmond   hier klikken 

Website voor patiënten vereniging Hoofd-Hals                http://www.pvhh.nl  

Mailadres secretariaat district Rijnmond             kringrijnmond@pvhh.nl  

Mailadres  De Uitspraak  de.uitspraak@casema.nl  

 
Belangrijke adressen 

 

Hoofd-Hals Patiënten vereniging Hoofd-Hals 

 Tevens besteladres voor speciale artikelen t.b.v. stembandlozen. 

 Infocentrum: Vredenburg 24, Utrecht  030 – 232 1483 

 Postbus 13 2500 AA  Utrecht 

 

KWF Kon. Wilhelmina Fonds  020 – 570 0500 

 Delflandlaan 17 1062 AE  Amsterdam 

 

IKR Integraal Kankercentrum Rotterdam  010 – 440 5800 

 Postbus 289, 2000 AG  Rotterdam 

 

Ziekenhuizen: Erasmus MC  010 - 704 0704 

 ‘s-Gravendijkwal 230,  3015CE  Rotterdam 

 Erasmus MC - Daniël den Hoed  010 - 704 0704  

 Groene Hilledijk 301, 3075 EA  Rotterdam 
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In dit nummer 

Voorwoord…………………………………………………………..blz. 1 

Agenda …………….…………….…………………………………..blz. 2 

Uitnodigingen voor bijeenkomsten.…….…...….………blz. 2 

Uitnodiging voor de jaarlijkse busreis….…….......…...blz. 3  

Verslagen van bijeenkomsten………….…………..…….blz.3- 7 

Mutaties………………….………………...…………………….….blz. 8 

Wist u dat en fietstocht.…………………………………………blz 8 

 

VOORWOORD 
Met de datum van 15 februari op de agenda zijn we al weer anderhalve 

maand op weg in een nieuw jaar. We kunnen met genoegen terugzien 

op de geslaagde bijeenkomsten en activiteiten, die zowel vanuit Utrecht 

als binnen onze Kring Rijnmond in 2017 zijn georganiseerd. In het 

afgelopen najaar is er inmiddels aan gewerkt om van het jaar 2018 een 

minstens zo goed of nog beter jaar te maken. Berichten over de plannen 

daartoe zullen u via de Uitspraak of het Magazine Hoofd-Hals bereiken. Wij mogen er dan 

ook van uitgaan, dat de plannen daarmee zullen leiden tot een nog grotere en onderlinge 

verbondenheid van alle leden in ons nieuw te vormen District Rijnmond. << 

 

Aad Meertens 

 

 

  

 Korrie Baan met de verenigingspenning 

 Zie het verslag van 1 februari 2018 
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Agenda district bijeenkomsten 2018 

  

Woensdag       28 februari       2018   Bijeenkomst   

Donderdag          5 april             2018  Presentatie door Paul Vrijmoed van Atos          

Donderdag         3 mei              2018   zie blz 2 

Zaterdag       26 mei              2018  Jaarlijkse busreis 

Donderdag         6 september  2018        Gezellige bijeenkomst   

Donderdag       29 september  2018  Landelijke ontmoetingsdag  

Donderdag       11 oktober       2018  Bijeenkomst o.o.v. 

Donderdag         1 november   2018  Bijeenkomst 

Donderdag        13 december   2018  Kerstbijeenkomst   

 

 

De districtsbijeenkomsten zijn iedere 1ste donderdag van de maand, 

van 11.00 – 15.00 uur, inloop vanaf 10:30 uur. 

(Uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus.) 

 

“De Levensbron” 

Jan Luykenstraat 10 

2985 BV  Ridderkerk 

 

 

Op de districtsbijeenkomst bent u altijd van harte welkom voor een 
kopje koffie/thee, een praatje, een drankje, een luisterend oor, 

gezelligheid, informatie en advies. 

U komt toch ook ?? 

Uitnodiging bijeenkomst op 28 februari 2018 
 

 

Uitnodiging bijeenkomst op 5 april 2018 
Paul Vrijmoed van ATOS geeft informatie over het gebruik van tracheahulpmiddelen. 

Tevens kunnen er vragen beantwoord worden, als u die heeft over dit onderwerp. 

 

Uitnodiging bijeenkomst op 3 mei 2018 
Een presentatie, die wordt verzorgd door een BMI-trainingsteam in aanwezigheid van 

Dr. Sewnaik. Het betreft plannen en inlichtingen over lichte sport- oefeningen, voedingspatronen en 

mentalcoaching als follow-up na een behandeling in het Hoofd- Halsgebied met als doel om weer volledig 

te kunnen deelnemen aan het dagelijks leven, ondanks alle beperkingen. 
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Uitnodiging voor de busreis op 26 mei 2018 
Onze busreis gaat dit jaar naar het mooie, bekende vogelpark in Alphen aan den Rijn. 

 

 

-Vervoer vanaf Ridderkerk naar Alphen aan den Rijn met luxe touringcar van Valk Tours,  

vertrek om 9.00 uur vanaf “De Levensbron” in Ridderkerk. 

-Ontvangst in de Vijverzaal van Avifauna met koffie of thee en gebak 

-Rondleiding door het vogelpark o.l.v. deskundige gidsen. 

-Bezoek aan de ”Lorilanding” met mogelijkheid tot het voeren uit de hand. 

-Uitgebreid samengestelde brunch in het Parkrestaurant. 

-Vogeldemonstraties. 

-Rondvaart over de Heijmans Wetering met consumpties aan 

boord. 

-Terugreis naar Ridderkerk. 

De kosten voor deze prachtige reis bedragen € 25.00 per persoon. 

U kunt dit bedrag(en) overmaken op rekeningnummer NL 45 INGB 0002397244 t.n.v.  

PVHH-district Rijnmond. 

Indien u wilt deelnemen aan deze reis dit bedrag(en) overmaken voor 5 april 2018 

Dit in verband met de reserveringen die het bestuur moet maken! 

Uw betaling is tevens bewijs van deelname aan deze reis. 

 

Verslagen kringbijeenkomsten 
 

 
Verslag bijeenkomst op 14 december 2017 

 
Om 15.00 uur heet Aad in de Live Cookingzaal van Restaurant Van der Valk in Ridderkerk de 

35 deelnemers aan onze kerstbijeenkomst welkom. Een aantal dat nog hoger had kunnen zijn, maar 

Trudie Hulsmann, familie Rijsdijk en familie Loekemeyer moesten zich vanwege ziekte helaas afmelden en 

Coby v.d. Berg zag vanwege de slechte weersverwachting zich hiertoe 

eveneens genoodzaakt.  

Wel heet hij welkom een aantal nieuwe leden, namelijk familie Van Gemert 

en mevrouw Huigen met een vriendin. Ook Piet Ista, inmiddels hersteld van 

langdurige aandoeningen, is weer aanwezig en ook dit jaar zijn de beide 

dames van De Levensbron, Gonnie en Annie, er weer bij. In zijn 

openingswoord op deze feestelijke dag memoreert Aad wel aan het trieste 
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feit, dat ons in het afgelopen jaar een aantal leden zijn ontvallen, waaronder ook Jo van Naamen. Aad 

vindt het flink van Ria dat zij toch aanwezig is.  Vervolgens richt hij het woord speciaal tot Lenie 

Zuidervliet. Zij is reeds enige tijd ernstig ziek en wel zodanig dat zij na het weekend in een hospice zal 

moeten worden opgenomen. Toch wilde Lenie vandaag aanwezig zijn om dan tevens afscheid te nemen 

van ons allen. Een moedig besluit van haar en ook van haar dochter Karin, om ondanks deze trieste 

omstandigheden toch voor ons te willen musiceren. Aad wenst Lenie, haar echtgenoot Cor, Karin en de 

gehele familie namens ons allen veel sterkte toe in de komende, ongetwijfeld moeilijke tijd. 

 

De programmering van deze dag ligt voor een deel in handen 

van de medewerkers van het Van der Valk Restaurant en die is 

hen wel toevertrouwd. Omdat de ruimte van vorig jaar niet 

beschikbaar bleek, is de Live Cookingzaal speciaal voor ons 

gereserveerd. Ook een gezellige zaal al werd daardoor even ten 

onrechte de indruk gewekt, dat het om een Live Cooking buffet 

zou gaan. 

Na een welkomstborrel en enige hartigheden wordt voor ons 

het “Buffet Rotterdam” in gereedheid gebracht. Een menu dat 

weer speciaal voor ons is samengesteld: heldere bouillon, 

vervolgens vlees-, vis-, aardappel-, pastasalades en gemengde groentesalades. Voorts gerookte zalm, 

forel en carpaccio van ossenhaas en dit alles met diverse sausen en ook nog kipsaté met nasi, 

varkensmedaillons, biefstukreepjes, gebakken zalm en met daarbij aardappelgratin of krielaardappeltjes, 

gebakken groente en ook weer diverse sauzen. Daarbij worden we voor de drankjes op onze wenken 

bediend. Het nagerecht blijkt ook niet mis met de diverse ijssoorten, bavarois en zoete lekkernijen. Het 

smaakt iedereen uitstekend en met de muziek erbij is het een groot feest. Tijdens de koffie in een gezellig 

samenzijn houdt Thea een voordracht met een bij deze dag passend verhaal.  Vervolgens heeft Aad nog 

een verrassing, welke tot uiting komt in het volgende toespraakje:  

 

“Tijdens onze bijeenkomsten wordt altijd aandacht besteed 
aan de verjaardag van onze leden. Er wordt dan door hen 

getrakteerd en wij zingen dan “luidkeels” een “Lang zal hij of 

zij leven”. Aan presentjes voor de jarigen wordt niet gedaan. 

Het is dan ook des te opmerkelijker, dat een van onze leden 

tijdens de viering van haar verjaardag ons cadeautjes geeft 

en voor een groot deel nog zelfgemaakt ook! 

Dat was het geval op 2 november jl. toe we haar verjaardag, 

maar ook die van Thea vierden met een optreden van haar 

dochter. De verjaardag van Pie Doorn, want die bedoel ik, 

viel daardoor iets minder op en dat terwijl wij aan het eind 

van de bijeenkomst weer zo’n leuk presentje van haar 
mochten ontvangen. Wij vinden dat we als uitzondering op de gewoonte, iets hebben goed te maken”. 
Namens allen wordt door Thea een fraai Kerststukje aan Pie overhandigd. 

Tot besluit van de bijeenkomst wordt aan iedereen een fraaie zakagenda met de naam van onze 

vereniging en pen uitgereikt en keert iedereen huiswaarts na deze weer feestelijke en geslaagde 

kerstbijeenkomst.  

Voor de foto’s hier klikken 

Aad Meertens 

 

Je moet omgaan met mensen die jou zien zitten, niet met mensen die moeite 

met je hebben. Dat is verspilde energie. ~Joop van den Ende~ 

https://photos.app.goo.gl/TI5m01oEyI8ZswFp2
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Verslag bijeenkomst op 4 januari 2018 
 

Op deze eerste bijeenkomst in 2018 heet 

Aad allen van harte welkom en wenst hij 

iedereen een voorspoedig nieuwjaar met 

alle goeds en vooral gezondheid toe. Tevens 

heet hij ook Arjan Dolk hartelijk welkom, 

die zoals gebruikelijk weer een bijdrage zal 

leveren aan onze nieuwjaarsviering met zijn 

accordeonmuziek.  

Helaas moeten een aantal trouwe leden vandaag verstek laten gaan. Zo heeft Trudie een zware griep en is 

zij evenals Dirk afwezig. Ook Ria de Vroedt – Kok is verhinderd en Co en Anja hebben een 

uitvaartplechtigheid op deze dag. 

Voorts had het weinig gescheeld, of ook Ria van Naamen – Harthoorn had moeten afzeggen wegens 

gebrek aan vervoer, doordat Trudie en Dirk niet kwamen. Maar gelukkig heeft Silvya van den Heuvel Ria 

thuis kunnen ophalen. 

In zijn mededelingen vooraf meldt Aad dat Bert Conijn afgelopen jaar een zware slokdarmoperatie heeft 

moeten ondergaan. Hoewel hij daarvan inmiddels is hersteld, moet hij zich wel goed in acht nemen. Aad 

brengt ons namens hem de beste wensen over met een mogelijk tot ziens in het voor ons liggende jaar. 

Ook is Aad vorige week op bezoek geweest bij Lenie Zuidervliet in het hospice. Het gaat alleszins redelijk 

met haar. Zij ontvangt regelmatig bezoek en gaat soms zelfs met Cor, of dochter Karin weleens de deur 

uit. Zij is blij met de berichten, die zij per post van enkelen van ons heeft ontvangen. Aad overhandigt 

haar namens ons allen een boeket bloemen en wenst haar sterkte met alles wat zij nog in de komende 

tijd zal krijgen te verwerken. Ze is blij verrast en bedankt ons daarvoor. 

We hebben een zwaar jaar achter ons met het droevige verlies van een aantal leden en bestuursleden, 

waaronder Harry. Aad vindt het dan ook moedig van Silvya, dat zij na het verlies van Harry toch vandaag 

bij ons aanwezig wilde zijn. 

Al met al is het geen vrolijk begin van het nieuwe jaar, maar ondanks dat is deze bijeenkomst toch gericht 

op gezelligheid in onderlinge verbondenheid. Nadat iedereen is voorzien van een drankje wordt er een 

toost uitgebracht op het nieuwe jaar. 

Bij afwezigheid van Trudie ligt de verzorging van de dag in handen 

van Gonnie en Annie, onze gastvrouwen van De Levensbron.  

Daarbij hebben zij nog een verrassing voor ons in petto en zij zullen 

worden geassisteerd door enkele van onze dames. Vandaag hebben 

we ook verjaardagen te vieren o.a. van Ave. Er zijn dus de nodige 

traktaties. Onder begeleiding van Arjan wordt er voor hen gezongen. 

Dan na de weer goed verzorgde lunch komt Gonnie met een grote 

verrassing voor ons. Zij heeft gezorgd voor heerlijke verse oliebollen. 

Met een lekker drankje erbij wordt er door allen van genoten. 

Na deze gezellige dag met muziek van Arjan en soms zelfs gezang van enkele aanwezigen wordt Arjan 

bedankt voor zijn muzikale medewerking en wordt hem namens ons een presentje overhandigd en ook 

een boeket bloemen voor zijn echtgenote. Hierna wordt de nieuwjaarsbijeenkomst beëindigd. << 

 

Aad Meertens   

 

voor het bekijken van de foto’s van deze dag  klik hier 

 

https://photos.app.goo.gl/egfGMnn9fPcrC67O2
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Verslag bijeenkomst op 1 februari 2018 
 

Met enige vertraging door de uitgelopen vergadering van de 

kascontrolecommissie heet Aad allen welkom op de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering. 

Aanwezig zijn 19 leden, een enigszins tegenvallende opkomst, maar 

verklaarbaar. Zo hebben we van 10 leden bericht van afwezigheid 

ontvangen om diverse redenen, maar zijn er ook nog een aantal leden 

afwezig zonder bericht. Aad kondigt aan de bijeenkomst te splitsen in 

twee delen, namelijk de gebruikelijke bijeenkomst en de ALV volgens de 

agenda en waarvan de stukken met dank aan Co voor iedereen op de 

tafel gereed zijn gelegd. In dit verslag komt alleen de bijeenkomst aan de orde. De notulen van de ALV 

zullen op een later tijdstip aan de leden uitgereikt of toegezonden worden. 

Nadat iedereen bij aanvang is voorzien van een kopje koffie of thee wordt daarbij ook nog heerlijk gebak 

geserveerd. Dit ter gelegenheid van de 80ste, jawel de 80ste verjaardag van Bas. Aad heet hem welkom in 

de club der tachtigers. Ook Ingrid van Heumen is jarig geweest in december. Zij heeft gezorgd voor de 

hapjes bij de drankjes in de middag. En dan was er nog de verjaardag van Ave eveneens in december, die 

we reeds op de nieuwjaarsbijeenkomst mochten vieren. Dit alles was 

een reden om hen luid, nou ja zo luid mogelijk, toe te zingen, want dat 

behoort immers bij de traditie. 

In de mededelingen die volgen, brengt Aad overigens het “zingen” nog 
eens extra onder de aandacht. Het inmiddels door onze 

patiëntenvereniging opgerichte koor: “Different Voices” zou het aantal 
deelnemers graag nog wat uitbreiden. Men kan zich eventueel bij hem 

melden. 
 

Vervolgens vraagt hij aandacht voor een wandelevenement, dat 

evenals in 2017 ook weer in 2018 door PGO Support zal worden georganiseerd voor de leden van een 

groot aantal patiëntenverenigingen, waaronder Hoofd-Hals. De kommissie Bewegen en Sport zou graag 

zien, dat ook wij als District Rijnmond deelnemen aan dit prestatie-evenement. Het was namelijk in 2017 

een groot succes. Nadere informatie ook ten aanzien van de af te leggen afstanden, de eventuele wijze 

van deelname, de kosten voor deelname en een daaraan verbonden loterij volgen nog. Met een 

verkoopactie van loten kan een reductie worden verdiend op de deelnameprijs. De opbrengst van de 

loterij komt ten goede aan diverse goede doelen.  

 

Tenslotte wijst Aad nog eens op de situatie dat we nu echt toe zijn aan de opvolging van de ons ontvallen 

bestuursleden. Dit geldt niet alleen voor de invulling van de belangrijke functie van penningmeester, maar 

ook voor andere bestuursfuncties. 

Gegadigden, bij voorkeur vroegere patiënten, kunnen zich bij hem melden. 

 

Na de Algemene Ledenvergadering die daarna wordt gehouden heeft Aad nog een verrassing in petto.  

Hij richt zich daarbij met een toespraak tot Korrie Baan. Daarin memoreert 

hij het feit, dat Korrie reeds jarenlang samen met Trudie, Coby en vroeger 

met Henny gastvrouw is tijdens onze bijeenkomsten. Als dank en beloning 

voor het dienstbetoon wordt haar namens bestuur en leden het erespeldje 

van de vereniging overhandigd. Aad ziet dat persoonlijk ook nog als een 

postume beloning voor de werkzaamheden van haar destijds overleden 

echtgenoot en vroeger eveneens patiëntenbezoeker Kees. Met de wens 

dat zij nog lange tijd haar werk voor ons zal kunnen voortzetten wordt 

haar onder applaus van allen door Thea een fleurig boeket bloemen overhandigd. 
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Na de lunch wordt de bijeenkomst voortgezet met het bekende bingospel en de loterij. 

Na de verkoop van de genummerde deelnamebriefjes laat Trudie de bingoballetjes weer rollen en vallen 

daarop weer de nodige leuke prijzen. Na de bingo volgt de loterij en worden ook hiervan de eveneens 

fraaie prijzen uitgereikt. Zoals meestal komen de prijzen nogal eens terecht bij steeds dezelfde winnaars. 

Vandaag kan vooral onze nieuwe patiëntenbezoeker in spé Cees Knoppers zich de gelukkige noemen. Met 

de diverse drankjes en de traktatie van Ingrid wordt de middag in alle gezelligheid voortgezet. Om 15.00 

uur wordt de bijeenkomst besloten en keert iedereen huiswaarts na deze geslaagde dag. << 

 

Aad Meertens   voor het bekijken van de foto’s van deze dag  klik hier 

 

 

PVHH PRESENTATIE OP SYMPOSIUM OPERATIE-ASSISTENTES EMC 

Op 30 januari jl. organiseerden drie operatie-assistentes van het EMC voor hun afstuderen een 

symposium met als titel “Ethische dilemma’s Hoofd-Hals kanker operaties”. Van ons nichtje, dat vorig jaar 
haar diploma als operatie-assistente behaalde, had ik al eens gehoord dat zij na ‘ons soort’ ingrijpende 
operaties zich altijd afvroegen hoe patiënten daar nu mee verder konden in hun leven. Het nu 

georganiseerde symposium zou daar dus een beetje antwoord op kunnen geven. 

We waren daarom erg blij dat Aad Meertens aanbood om vanuit de gelaryngectomeerden de 

toehoorders (studenten van de opleiding tot operatieassistent, hun genodigden, medici en paramedici) te 

laten zien en horen hoe hij na zijn operatie was doorgegaan. En vanuit de ‘andere’ hoofd-halsers vertelde 

ik, hoe ik tegen die operatie en de gevolgen daarvan aankeek, maar vertelden we ook over de grote 

verscheidenheid aan hoofd-halstumoren en de consequenties van die behandelingen én hoe patiënten 

daarmee kunnen omgaan (of niet, want dat gebeurt ook). 

Het werd een boeiende middag, met veel vragen en een grote belangstelling in onze verhalen. << 

Pauline Roelfzema - Geurtsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fantasietuin (zie volgende bladzijde) 

https://photos.app.goo.gl/N7VN9xhRv3yi86WS2
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Mutaties 
Welkom als nieuw lid 

Dhr R. van Dort  Rotterdam 

Dhr P.W.A. Koole  Hellevoetsluis 

Dhr S. Zeric   Rotterdam 

Dhr J.C. Aarnoutse  Lekkerkerk 

Dhr K. van Herwaarden Nieuwerkerk aan den IJssel 

 

Wij hopen u te mogen ontmoeten op onze bijeenkomsten.  

 

Overleden 

Dhr E.C. in ’t Veld  ‘s Gravendeel 
Dhr C.P. van Bruinisse     Goedereede 

 

Hiermee betuigen wij de familie en nabestaanden onze oprechte deelneming.  

Wij wensen u veel sterkte bij het verwerken van het verlies van uw dierbaren. 

 

 Wist u dat?? 
 

Dit is de 10e uitgave van ”De Uitspraak” nieuwe stijl. 
 

 

Het is gezond voor lijf en leden, 

dus bij een dag mooi fietsweer 

 “neeme men het rijwiel uit den stalling” 

en gaan we een mooie fietstocht maken. 

In de zomer van 2017 bij een fietstocht over de Veluwe komen we een prachtige tuin tegen. 

“De Fantasietuin” 

De tuin is gelegen aan de Vierschoterweg 5 – 8095PN Het Loo – Oldebroek 

Grenzend aan het Landalpark – Landgoed ‘t Loo  

Voor de foto’s van de tuin   klik hier 

 

Ik wil zingen zoals vogels zingen, zonder erover na te denken wie er 

luistert en wat ze ervan vinden. ~Rumi~ 

https://photos.app.goo.gl/2Rk4sdpdoLNXF5f63
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           Doelstellingen district Rijnmond 
 

 Hulp aan en ondersteuning van stembandlozen,  

HH-patiënten en hun partners. 

 Informatie aan alle stembandlozen en HH-patiënten. 

 Contacten leggen met dienstverlenende instanties. 

 Het bieden van ontmoetingsmogelijkheden. 

 Spraakverbetering. 

 Het beleggen van creatieve en recreatieve bijeenkomsten. 

 Het geven van voorlichting over stembandlozen aan o.a. politie,    

brandweer, E.H.B.O. en instellingen van sociaal – maatschappelijke aard. 

 Hulp bieden bij maatschappelijke problemen. 

 Wegwijs maken in sociale voorzieningen. 

Belangrijk voor gelaryngectomeerden 
 en alle HH patiënten 

 

Hulpmiddelen voor gelaryngectomeerden en alle HH patiënten 

Het verdient aanbeveling uw hulpmiddelen te bestellen bij de 2e Stemwinkel van de 

Patiëntenvereniging Hoofd Hals te Utrecht 

De 2e Stemwinkel levert alle in Nederland voorgeschreven hulpmiddelen. 

De eventuele winst vloeit weer terug naar de Hoofd Hals-leden via allerlei activiteiten. 

 

Bestellen bij de 2e Stemwinkel heeft veel voordelen. 

 Gemakkelijk bereikbaar per telefoon, of e-mail info@de2estemwinkel.nl  

 Ervaringsdeskundigen. 

 Voorlichters over gebruik en onderhoud. 

 Levering meestal binnen 24 uur. 

 De kosten worden rechtstreeks door De 2e Stemwinkel verrekend met de verzekeraar. 

 Op verzoek ontvangt u een bestelformulier en bestellijst met hulpmiddelen die verstrekt 

kunnen worden. 

 Groot assortiment sjaalbefjes en rolkragen op voorraad. 

 Bestellingen zijn ook mogelijk via de website www.de2estemwinkel.nl  

Info- en service centrum patiëntenvereniging Hoofd Hals/De 2e Stemwinkel BV 

Vredenburg 24 (4e etage) Postbus 13 Antwoordnummer 4076 

3511 BB Utrecht 3500 AA Utrecht 3500 VB Utrecht 

 030-2321483   info@pvhh.nl       

 

mailto:info@de2estemwinkel.nl
http://www.de2estemwinkel.nl/
mailto:info@pvhh.nl

