
  

 

    

Oproep deelname Ronde Tafel gesprek 

  

   

Beste leden & sympathisanten, 

  

De Psoriasis Liga Vlaanderen ondersteunt graag volgende unieke oproep: “Neem mee het voortouw in de 

ontwikkeling van oplossingen die de levenskwaliteit van mensen die leven met huidpsoriasis of 

psoriasisartritis significant kunnen verbeteren”. 

  

Een opdracht die Celgene heeft toevertrouwd aan het team van Healthskouts, want we spreken hier over 

een veel bredere waaier aan mogelijkheden dan een éénzijdige, medicamenteuze aanpak. 

  

Healthskouts bestaat uit een multidisciplinair team van enthousiaste professionals met een gemengde 

biologische, technologische en creatieve achtergrond, wetenschappers, ingenieurs en uitvinders zeg 

maar. Stuk voor stuk mannen en vrouwen die zich als missie hebben gesteld om gezondheid en zorg een 

infusie van doeltreffendheid en positiviteit te geven. Ze stellen daarbij consequent de mens centraal en 

gebruiken technologie als hefboom. Zie https://healthskouts.com/ 

  

Die technologie staat niet stil en er is al veel meer beschikbaar dan de meeste mensen voor mogelijk 

houden. Zo zijn er bijvoorbeeld niet enkel hulpmiddelen voor de ondersteuning van therapietrouw, maar 

ook manieren om het ziekteverloop meer continu op te volgen dan enkel tijdens de momentopnames bij 

een bezoek aan de arts. Oplossingen die dan ook toelaten een beter begrip te krijgen welke factoren een 

opstoot van een ziekte uitlokken bij een specifieke persoon. Manieren ook om in contact te komen met 

andere mensen met vergelijkbare problemen. De beschikbaarheid van technologie is vandaag de dag dus 

allerminst een bezorgdheid of beperking, hoe die op de meest zinvolle en waardevolle manier in te zetten 

des te meer. 

  

Daarom doet het Healthskouts team – met de steun van onze liga - een warme oproep naar jullie. Een 

oproep naar mensen die met hen willen delen hoe het is om te leven met huidpsoriasis of psoriasisartritis, 

wat hun belangrijkste obstakels, belangen en bezorgdheden zijn, welke hulpmiddelen, tips & tricks zij 

gebruiken om de ziekte zo leefbaar mogelijk te houden. Naar mensen die mee willen nadenken en 

brainstormen hoe slimme technologie potentieel hun levenskwaliteit kan verbeteren en welke obstakels en 

wrijvingen die dan precies zou moeten weghalen. Mensen die eventueel zelfs willen betrokken blijven in 

de ontwikkeling van een toekomstgerichte oplossing voor het leven met huidpsoriasis of psoriasisartritis. 

  

Concreet organiseert Healthskouts op 7 of 8 maart 2019 een informeel “Ronde Tafel gesprek” in 

https://healthskouts.com/


 

het unieke Health House in Leuven. Dit Ronde Tafel gesprek gaat door tijdens de werkuren. Meer 

details ontvangen de kandidaat-deelnemers later. Zie https://www.health-house.be/en/ 

  

Tijdens dit gesprek zullen bovenstaande topics op een gestructureerde wijze aan bod komen, met veel 

ruimte voor inbreng, vragen en interactie. U krijgt daarbij ook een rondleiding door het Health House, waar 

u nieuwe technologieën live kan ervaren en sommige zelfs uittesten. 

  

  

Wie zich aangesproken voelt laat ons dit via info@psoriasis-vl.be zo snel mogelijk weten! Het aantal 

plaatsen is beperkt tot 20. 

“Patiënten staan hier centraal, niet in theorie maar in de realiteit!” 

  

Groetjes, 

  

Paul  

   

    

 
 
 
 
 

This email was sent to info@plazzo.be  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Psoriasis liga Vlaanderen · Beervelde-Dorp 39 · Beervelde 9080 · Belgium  

 

 
 

 
 

https://www.health-house.be/en/
mailto:info@psoriasis-vl.be
mailto:info@plazzo.be
https://psoriasis-vl.us11.list-manage.com/about?u=4ab02e4d98cf686d1f5315f4c&id=9f57617544&e=9ea786a3f9&c=d94b70d267
https://psoriasis-vl.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=4ab02e4d98cf686d1f5315f4c&id=9f57617544&e=9ea786a3f9&c=d94b70d267
https://psoriasis-vl.us11.list-manage.com/profile?u=4ab02e4d98cf686d1f5315f4c&id=9f57617544&e=9ea786a3f9
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=4ab02e4d98cf686d1f5315f4c&afl=1

