SCHISISDAG 18/6/2022
DE DAG WAAROP MENSEN MET EEN SCHISIS

ELKAAR VINDEN EN ELKAAR HELPEN
Het programma duurt van 10:00 – 16:00. We starten met een kick-off die verwelkomd, maar
vooral verbindt. Doe actief mee en beleef een unieke ervaring met elkaar. Daarna bezoek je jouw
drie favoriete workshops. Om 15:30 sluiten we af met een borrel.

Laat je verrassen!
Kids Power - Sterrewijs geeft je energie een boost en je kunt de wereld weer aan!
1 sessie voor 6-10 jaar.

Help, een litteken!

- Huidtherapeute van Care4skin vertelt alles over
littekenvorming en behandelopties. Ook geeft ze make-up tips en die kun je gelijk
uitproberen.

Blijven lachen -

Kees Stellingsma, tandarts bij het Centrum Bijzondere
Tandheelkunde te UMC Groningen over gebitsontwikkeling en tandheelkunde bij
(kinderen met) een schisis.

Schisis café - Onder het genot van een drankje of hapje anderen ontmoeten.
Maar ook meer informatie over methodische boeken, hulpmiddelen bij voeding van
het jonge kind en een fotograaf.

Uitbehandeld, en dan?

- Dr. Hoven van het UMC Amsterdam Schisisteam
behandeld van alles omtrent een schisis nádat het behandeltraject gesloten is.

Wegwijs in je hoofd

- Gezondheidspsycholoog H.F.N. Swanenburg de Veye,
werkzaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, geeft een kijkje in de psychologie
rondom Schisis. Krijg antwoord op je prangende vragen en help elkaar.

Het zit in je genen - Dr. Marie-José van den Boogaard, Klinisch geneticus UMC
Utrecht, geeft een lezing over de erfelijkheid van een schisis, Pierre robin en Stickler.

2 weten meer dan 1 - Thema daten. Ga in gesprek met elkaar.
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Opgeven vóór 10 juni via deze LINK
Evenement gaat door onder voorwaarde dat
de corona maatregelen het toelaten.

SCHISISDAG 18/6/2022
UITNODIGING
We nodigen jou van harte uit voor het bijwonen van onze landelijke schisisdag!
Een dag waarop mensen met een schisis elkaar vinden en elkaar kunnen helpen. Ook mensen met Stickler
of Pierre Robin zijn van harte uitgenodigd. Het belooft een dag vol nieuwe kennismakingen, plezier en
inzichten te worden. Twijfel niet en laat je verrassen!
10:00 OPENING
OPENING & HAKA

De magische rugzak
Maak je eigen magische rugzak en neem deze voor altijd mee. Sterrewijs organiseert
deze weerbaarheids workshop voor 6-10 jarigen.

Blijven lachen
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Kees Stellingsma, tandarts bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde te UMC
Groningen over gebitsontwikkeling en tandheelkunde bij (kinderen met) een schisis.

Uitbehandeld, en dan?
KNO arts Hoven van het UMC Amsterdam Schisisteam behandeld van alles omtrent
een schisis nádat het behandeltraject gesloten is.
12:00 – 13:00 LUNCH

Wegwijs in je hoofd
Gezondheidspsycholoog H.F.N.
Swanenburg de Veye, werkzaam in
het Wilhelmina Kinderziekenhuis
(www.hetwkz.nl), geeft een kijkje in
de psychologie rondom Schisis.

Het zit in je genen
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Marie-José van den Boogaard,
Klinisch geneticus UMC Utrecht,
geeft een lezing over de erfelijkheid
van een schisis, Pièrre robin en
Stickler.

Help, een litteken!
Huidtherapeute van Care4skin
(www.care4skin.nl) vertelt alles
over littekenvorming en
behandelopties. Ook geeft ze
n je e
make-up tips en die kun jeEgelijk
3 k
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2 weten meer dan 1
Thema daten. Ga in gesprek met
elkaar over allerlei onderwerpen.

14:30 – 16:00 BORREL & OPTREDEN

SCHISISDAG 18/6/2022
DE HELE DAG DOOR

Schisis café
Onder het genot van een hapje en drankje anderen ontmoeten.
Maar ook een boekenkraam, hulpmiddelen bij voeding van het
jonge kind en andere informatie omtrent schisis.

Kidsclub
Kinderprogramma met een springkussen, schmink, knutselen,
airhockey en nog veel meer. Er is begeleiding door vrijwilligers en
genoeg ruimte om binnen en buiten te spelen.

LOCATIE & KOSTEN

De Toonladder-Zuilenstein, Lohengrinhof 11-13, 3438 RA Nieuwegein
De locatie is met openbaar vervoer goed bereikbaar. Er zijn weinig
parkeerplaatsen bij de locatie zelf, verspreid door de wijk zijn er wellicht
plaatsjes te vinden. Het parkeren is gratis.
Deelname
lid
geen lid
Gezin
gratis (maar 1 lid nodig)
45 euro per volwassene
(lidmaatschap van Schisis Nederland kost € 39,- per jaar per gezin)

BEN JE ERBIJ?

Vul dan snel dit formulier in!
Opgave voor deelname kan tot uiterlijk 10 juni. Geef bij aanmelding aan:
▪ voor welke drie workshops je kiest (uit elke groep 1)
▪ de leeftijd van het deelnemende kind(eren)
▪ je postadres en telefoonnummer
▪ of je lid bent of niet
Je ontvangt van te voren een bevestiging van je deelname per e-mail.

GRAAG TOT ZIENS!

