Rotterdam, 12 april 2012

Betreft: uitnodiging bijeenkomst donderdag 31 mei 2012

Geachte relatie,
Terugblikkend op 2011 kunnen we stellen dat dit een bijzonder jaar voor het NIIOS en de Melles Hoornvlieskliniek was. Zo hebben
ste
wij onze 2000 patiënt mogen verwelkomen, was ons team met zijn DMEK-methode prominent aanwezig tijdens het jaarlijkse
Europees Oogheelkundig Congres, en hebben wij meer dan 40 internationale oogartsen mogen ontvangen die speciaal naar
Rotterdam kwamen om de DMEK-techniek te leren.
Als goede relatie van het NIIOS en de Melles Hoornvlieskliniek, betrekken wij u uiteraard graag bij onze activiteiten. In navolging
van onze bijeenkomst ‘Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe?’ van 8 december vorig jaar, organiseren wij wederom een
informatieve avond. U bent dan ook van harte uitgenodigd om op donderdag 31 mei a.s. een beknopt programma bij te wonen
met het thema ‘Onderweg in 2012’. Er is daarnaast voldoende mogelijkheid voor een informeel samenzijn. Overigens hebben wij
uw reacties ter harte genomen en wijken voor deze gelegenheid dan ook uit naar een centrale locatie in het land, welke zowel met
het openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar is .
Programma
18.30 – 19.25
19.25 – 19.30
19.30 – 19.45

21.00 – 21.30

Ontvangst met broodjes
Welkomstwoord Dr. Gerrit Melles
Een video-uitleg van de DMEK-operatie (Engelstalig)
Mevrouw Dr. Lamis Baydoun, een Duitse oogarts die zich gedurende 6 maanden specialiseert in de
transplantatietechnieken van de Melles Hoornvlieskliniek, vertelt u meer over de bij ons ontwikkelde
DMEK-techniek.
Onderzoeksdoelen 2012 en kennismaking met het Melles Research Fonds
Dr. Marieke Bruinsma vertelt u over ons onderzoek en Ilona van der Nat over de uitdagingen om dit onderzoek
te financieren.
‘Uit eigen ervaring’ en de nieuwe patiëntenvereniging
Een patiënt vertelt over eigen ervaringen voor en na de operatie, ingeleid door één van onze artsen met een
korte uitleg over de operatie en u maakt kennis met de nieuwe “Patiëntenvereniging voor Fuch’s
Endotheeldystrofie en andere hoornvliesaandoeningen”, mede-opgericht door een oud-patiënt.
Koffiepauze
Kamerorkest
Deze professionele musici, van wie één persoon een DMEK-operatie heeft ondergaan, spelen drie stukken:
twee korte stukken gecomponeerd door Gerrit Melles (‘Der Moment’ en ‘Ode aan de babbelkousen’), en de
‘Suite no.2 in B mineur met de bekende Badinerie’ van Johann Sebastian Bach.
Borrel

Locatie

ICOON Theater, Leeghwater 1-3, 3825 MR Amersfoort

Aanmelden

Wij verzoeken u vóór 21 mei 2012 het bijgevoegde antwoordformulier te retourneren.

19.45 – 20.00

20.00 – 20.15

20.15 – 20.30
20.30 – 21.00

Routebeschrijving Het adres en de routebeschrijving vindt u op de achterkant van deze brief.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 31 mei 2012!
Met vriendelijke groet,
mede namens het gehele team van de Melles Hoornvlieskliniek,

Ilona van der Nat
Marketing & Event

ADRES & ROUTEBESCHRIJVING
Adres
ICOON Theater
Leeghwater 1-3
3825 MR Amersfoort
Meer informatie: www.icoontheater.nl
Routebeschrijving

Trein
ICOON Theater bevindt zich op 2 minuten
lopen vanaf het treinstation
Amersfoort-Vathorst. Voor de looproute,
zie de plattegrond hiernaast. Kijkt u voor
de treintijden op www.ns.nl.

Bus
Vanuit het centrum van Amersfoort
rijden bus 3 en 5 vier maal per uur naar
station Amersfoort-Vathorst en retour.
Dit is tevens de dichtstbijzijnde
(eind)bushalte voor ICOON Theater. Voor
de bustijden gaat u naar
www.connexxion.nl Of kijkt u op
www.ov9292.nl.

Auto
Met de auto is ICOON Theater bereikbaar vanaf de snelwegen:
A1: afslag 13 Amersfoort-Noord: U rijdt dan Vathorst in via de ringweg in de wijk: de Boulevard. De Boulevard brengt u zowel linksals rechtsom naar ICOON Theater. Bij rotonde 8 (staat op de rotonde aangegeven) ziet u het gebouw ICOON staan.
A28, afslag 8a Vathorst: U rijdt dan op een parallelweg langs de snelweg. Aan het einde, bij de driesprong met stoplichten, slaat u
rechtsaf richting rotonde 8. Bij rotonde 8 (staat op de rotonde aangegeven) ziet u het gebouw ICOON staan.

Parkeren
Parkeren kan gemakkelijk aan de Boulevard, naast het gebouw of op de parkeerplaatsen van het winkelcentrum. Vanaf deze
parkeergelegenheid loopt u in een paar minuten naar ICOON Theater. Het parkeren is gratis.
Noodnummer
Mocht u zich aangemeld hebben en onverhoopt op de dag zelf verhinderd of verlaat zijn, dan verzoeken wij u dit te laten weten op
het volgende mobiele nummer: 06 - 422.422 .07, Ilona van der Nat, Marketing & Events.

