Uitnodiging
Gearwurkingsdag Fryslân
Wanneer: dinsdag 21 juni van 14:00 tot 16:00 uur
Locatie: Sûnenz, Burgemeester Wuiteweg 140B te Drachten

St. Samenwerkende Friese Ouderenbonden (SFO) en Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland
(HANNN) nodigen u graag uit voor de Gearwurkingsdag Anders Oud Fryslân op dinsdag 21 juni.
Het thema van de bijeenkomst is: “Veilig in het verkeer met medicijngebruik”
Elke keer als u in de auto stapt of een rondje gaat fietsen moet dat veilig gebeuren. Daarom is
het van belang dat u weet met welke medicijnen u de weg op mag en met welke u beter even
thuis kunt blijven. Gebruikt u medicijnen en vraagt u zich weleens af of het veilig is om met deze
medicijnen auto te rijden of te gaan fietsen? Kom dan naar deze Gearwurkingsdag!
Tijdens de bijeenkomst vertelt Henriëtte van der Kwaak, van het Instituut Verantwoord
Medicijngebruik (IVM), met welke medicijnen u wel of niet kunt deelnemen aan het verkeer. Er
wordt uitgelegd wat de gevolgen kunnen zijn als u de weg op gaat met bijvoorbeeld auto,
scooter of fiets. Daarnaast wordt er gesproken over de mogelijkheden die er zijn als u toch weg
wilt. En hoe u dit allemaal met uw eigen arts kunt bespreken.
Heeft u specifieke vragen over bepaalde medicijnen? Geef deze dan alvast aan ons door!

Bent u erbij? We zien u graag op 21 juni!
Aanmelden?
Stuur dan een mail naar allette.snijder@hannn.eu of bel Sanne van de Kamp via 06 - 21 402 502.

Noteer alvast in uw agenda!
Op woensdagmiddag 21 september is de volgende Gearwurkingsdag van dit jaar. Met het thema
‘veilig en mobiel’ zal deze bijeenkomst meer ingaan op mobiliteit in het dagelijks bestaan. In
huis, in het verkeer, op straat, in de supermarkt enzovoort. De locatie is in Heerenveen, nadere
informatie volgt later.

Meer weten over Anders Oud Fryslân? Kijk dan op andersoudfryslan.nl

