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Nieuws

‘Ik heb zoveel steun mogen ervaren van lotgenoten tijdens de heftige periode met
mijn dochter. Dat heeft me er echt doorheen gesleept’, vertelt Nikita Willems. Die
ontmoeting met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt, kan je als ouder van
een kind met een schisis en als volwassene enorm steunen. Schisis Nederland
organiseert dit voorjaar weer twee bijeenkomsten, waar je je ervaringen kunt delen
en welkom bent met al je vragen over leven met een schisis.

Save the dates

Verenigingsdag Schisis Nederland
Noteer het alvast in je agenda: Verenigingsdag Schisis Nederland op zaterdag 10
april 2021. Het programma en de tijd wordt binnenkort bekend gemaakt via Meer
informatie volgt op de website en via Twitter en Facebook.

Landelijke Schisisdag 2021
Je bent van harte uitgenodigd voor de landelijke Schisisdag op zaterdag 12 juni
- coronamaatregelen voorbehouden. Meer informatielees je via de website en onze
social media.

Schisisteams hebben verschillende behandelschema’s: hoe
zit dat?
De behandeling van schisis verschilt per schisisteam. Hier zijn veel vragen over bij
ouders. Op de website van de NVSCA vind je een kaart met een overzicht van alle
schisisteams in Nederland. Per schisisteam vind je het behandelschema. In een apart
tabblad staan de contactgegevens van het team netjes op een rij. Handig: je kunt de
behandelschema’s vergelijken (nadat je een team hebt aangeklikt).

“Uniek ben jij”, een boek waar een luchtje aan zit
Schisisteam Noord Nederland – locatie Leeuwarden – brengt het boek ‘Uniek ben jij’
uit. Het is een informatief en illustratief vormgegeven meegroeiboek dat kinderen
met een schisis op een laagdrempelige manier voorbereidt op het te volgen medisch
traject. Lees meer over het boek.

Bedenk een nieuwe naam voor onze nieuwsbrief!!
Schisis Nederland wil een nieuwe, herkenbare naam voor de digitale nieuwsbrief.
Weet jij een pakkende naam? Vul dan het formulier op de website in en stuur het
naar ons. Schisis Nederland looft een kleine prijs uit voor de beste inzending!

Vrijwilligers stellen zich voor:
Nikita Willems
Als vereniging zijn wij op zoek naar mensen die zich vrijwillig actief willen inzetten.
Om jullie een beeld te geven van de werkzaamheden van vrijwilligers, stellen een
aantal zich voor. Deze keer: Nikita Willems. Zij is 31 jaar en naast vrijwilliger voor

Schisis Nederland docente Nederlands op het MBO. In maart 2020 is ze bevallen van
een dochter met schisis. Lees het interview op de website.

STZ-registratie voor
schisisteam Noord
Als eerste team in Nederland heeft schisisteam Noord-locatie Leeuwarden een STZregistratie gekregen. De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
is de vereniging van topklinische ziekenhuizen die samen werken aan betere
patiëntenzorg. Het schisisteam Noord viel bij de STZ-toetsing op omdat er zeer
innovatief wordt gewerkt.

Samen! wil kloof tussen jongeren en patiëntenorganisaties
overbruggen
Hoe bereik je jongeren? De patiëntenorganisaties CP Nederland, SBH Nederland en
Schisis Nederland lanceren samen met JongPIT, dé belangenorganisatie van
jongeren met een beperking of chronische aandoening, een 10-puntenplan om
jongeren en patiëntenorganisaties dichter bij elkaar te brengen. Lees meer
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