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Dag voor patiënten met als thema:
“het myelodysplastisch syndroom” /
Journée pour les patients sur le thème:
“Les syndromes myélodysplasiques”





24 januari 2013 / 24 janvier 2013
International Convention Centre Gent /
centre de congrès ICC à Gand

www.bhs.be

De doelgroep voor deze dag zijn de patiënten en hun familie geïnteresseerd in
MDS. Daarnaast worden ook artsen, verpleegkundigen en andere professionelen
uitgenodigd. Deze nationale informatiedag rond MDS wordt georganiseerd met
de steun van de International MDS Foundation en de Belgische Vereniging tegen
Kanker.
Hopelijk hebben wij uw enthousiasme voor deze patiëntendag gewekt en mogen
we u en uw partner/zorgdrager van harte welkom heten op donderdag 24
januari 2013 in Gent.
Marijke Quaghebeur
Co-Presidente Verpleegkundig comité

Patrick Crombez
Co-President Verpleegkundig comité

Vanessa Prockl
Verpleegkundige te Brugge

Yves Beguin
President BHS

GPS
Gent ICC: Selecteer Hofbouwlaan of
Citadelpark
Parking Sint-Pietersplein: Selecteer
Sint-Pietersplein
Parking Sint-Pietersstation: Selecteer
Valentin Vaerwyckweg

Aux troisièmes feux, prenez la direction
S.M.A.K. Passez devant le S.M.A.K.
ICC ghent se trouve 50m plus loin sur
votre droite
GPS
Parking ICC Gand : Sélectionner
Hofbouwlaan ou Citadelpark.
Parking Place Saint-Pierre :
Sélectionner Sint-Pietersplein.
Parking Sint-Pietersstation :
Sélectionner Valentin Vaerwyckweg.

Mogen wij u vragen na het invullen van deze voorgefrankeerde postkaart , dit kosteloos terug te sturen. Graag voor 17 januari 2013
uw antwoordkaart terug te sturen. Alvast dank hiervoor! /
Après avoir complété ce carton-réponse, détachez-le de la brochure et renvoyez-le par la poste. Il est pré-affranchi (pas besoin de
timbre) et l’adresse est déjà indiquée. Merci d’avance !

Ensuite:
Suivez la sortie ‘andere richtingen’
(autres directions - vous quittez
l’autoroute) Aux feux sous le viaduc,
prenez à gauche Suivez la
St.-Lievenslaan

Uw ziekenhuis / L’hôpital où vous êtes soigné(e):

De deelname aan de informatievoormiddag met aansluitend een broodjeslunch is
volledig gratis.

Depuis Ostende, Londres:
E40 Ostende - Bruxelles
A l’échangeur de Zwijnaarde, suivez
la E17 en direction d’Antwerpen/
Anvers Suivez la sortie ‘Gent-Centrum’

E-mailadres / Adresse E-mail:

Het beste is om zich vooraf aan te melden. De inschrijving kan gebeuren op
verschillende manieren:
- door een e-mail te zenden naar bhs@congresscare.com met vermelding van uw
naam, adres, het ziekenhuis waar u bent behandeld, en manier van verplaatsing
naar het ICC Gent (trein, auto…).
- door een bijgevoegde, voorgefrankeerde antwoordkaart terug te sturen naar
Congress Care.
- door te telefoneren naar het nummer 0031 73 690 14 15 van Congress
Care (in het nederlands of engels).

VANUIT BRUSSEL / OOSTENDE
Rij via de E 40 richting Gent.
Vervolgens E17 Antwerpen-Gent.
Hou na de afrit Gent-Centrum uiterst
rechts (naast het viaduct naar beneden,
volg ‘alle richtingen’). Sorteer links
voor en sla onder het viaduct de
Sint-Lievenslaan in.
Aan 2e verkeerslichten, dubbel
kruispunt, volgt u links mee, richting
Oudenaarde.
Laat het Museum voor Schone kunsten
aan uw linkerkant en het S.M.A.K. aan
uw rechterkant.
Een 50-tal meter verder, na de bocht,
vindt u aan de rechterkant Gent ICC
international convention center
(Hofbouwlaan).

Depuis Bruxelles:
E40 Bruxelles - Ostende
A l’échangeur de Zwijnaarde, suivez
la E17 en direction d’Antwerpen/
Anvers Suivez la sortie ‘Gent-Centrum’

Adres / Adresse :

De voordrachten en getuigenissen zullen in het nederlands en in het
frans gegeven worden. Er is een simultane vertaling voorzien door
middel van hoofdtelefoons.

Depuis Courtrai, Lille, Paris
E17 direction Antwerpen/Anvers
Suivez la sortie ‘Gent-Centrum’

Familienaam / Nom de famille:

Op deze dag willen we ook meer duidelijkheid geven omtrent het
myelodysplastisch syndroom, de ziekte en zijn behandeling en tevens
informatie verstrekken over de impact van MDS op de kwaliteit van leven van de
patient en zijn omgeving.

Depuis Anvers:
E17 Anvers - Gand
Suivez la sortie ‘Gent-Centrum’

Naam / Prénom:

Vanuit het hematologisch centrum van het AZ Sint-Jan in Brugge werd in februari
2012 voor het eerst gestart met een MDS contactgroep. We streven ernaar dit
succesvol initiatief nationaal uit te breiden.

MET DE WAGEN
VANUIT ANTWERPEN /
KORTRIJK
Rij via de E17 richting Gent en neem
de afrit Gent-Centrum.
Hou na de afrit Gent-Centrum uiterst
rechts (naast het viaduct naar beneden,
volg ‘alle richtingen’). Sorteer links
voor en sla onder het viaduct de
Sint-Lievenslaan in.
Aan 2e verkeerslichten, dubbel
kruispunt, volgt u links mee, richting
Oudenaarde.
Laat het Museum voor Schone kunsten
aan uw linkerkant en het S.M.A.K. aan
uw rechterkant.
Een 50-tal meter verder, na de bocht,
vindt u aan de rechterkant Gent ICC
international convention center
(Hofbouwlaan).

Ik kom naar de patiëntendag in Gent in het ICC congrescentrum: / Je me rendrai au centre de Congrès de Gand:
Met de wagen / En voiture
Trein / En train
Bus / En bus

De eerste doelstelling van deze dag is een contactgroep voor en door
MDS-patiënten te creëren, samen met de ondersteuning van professionelen.
Dergelijke contactgroepen bestaan reeds in verschillende Europese landen en in
de USA.

instructions

Ja, ik kom naar de patiëntendag van MDS op donderdag 24 januari 2013 van 9u30 tot 13u15, gevolgd door een broodjeslunch /
Oui je participerai à la journée patients sur les syndromes myélodysplasiques à Gand le 24 Janvier 2013 de 9H30 à 13H15,
suivie d’un lunch sandwiches:
Ik kom alleen / Je viendrai seul(e)
Ik neem mijn partner of een zorgdrager mee / Je viendrai avec ….. personnes

De Belgische Vereniging voor Hematologie (Belgian Hematological Society of
BHS) heeft het genoegen u uit te nodigen op de patiëntendag omtrent MDS of
myelodysplastisch syndroom. Deze patiëntendag zal plaatsvinden op donderdag
24 januari 2013 van 9u30 tot 14u in het congrescentrum ICC te Gent.
In deze folder vind u praktische informatie over deze dag, alsook een wegbeschrijving.

Routebeschrijving

Mogen wij u vragen onderstaande aan te kruisen en in te vullen (in drukletters aub). /
Merci de compléter vos réponses ci-dessous en lettres MAJUSCULES.



Inleiding

Antwoordkaart patiëntendag myelodysplastisch syndroom (MDS) donderdag 24 januari 2013 in Gent /
Carte-réponse pour la journée patients sur les syndromes myélodysplasiques à Gand le 24 Janvier 2013



