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Update PLN-Infodag 2017 en meer...

Het is weer zover: komende zaterdag (4 november) vindt onze jaarlijkse PLN-Infodag
plaats, dit jaar in het AMC Amsterdam. Het programma van deze dag vind je op onze
website en kun je uitprinten of op je mobiel downloaden via onderstaande QR-code.
Nog een paar aandachtspunten...

Om het programma op je mobiel bij je te

• Het makkelijkste is om te parkeren op
P1 van het AMC
• Mocht parkeerplaats P1 vol zijn, dan kan
je alsnog op P5 parkeren.
• Bij de collegezaal 4 van het AMC kan je
indien nodig gebruik maken van een
garderobe: dit is echter op eigen risico,
want er wordt helaas regelmatig gestolen.
Wees dus voorzichtig en laat geen
waardevolle spullen achter in de zakken
van je jas en/of tas.

hebben, kan je de volgende QR code
scannen met een "QR Reader" app:

Inmiddels hebben al meer dan 200 mensen zich aangemeld om de PLN-Infodag bij te
wonen. Wil je er ook bij zijn? Verzeker je dan snel van een plaats door je in te schrijven via
ons online aanmeldingsformulier.

In de pauze en na afloop van de PLNInfodag kunnen dragers en niet-dragers
bloed laten prikken bij de speciaal voor
deze gelegenheid opgerichte prikpost in
het AMC. Om specifiek wetenschappelijk
onderzoek naar PLN te doen is er
namelijk bloed nodig van verschillende
dragers en hun naaste familieleden die
wel verwant zijn, maar geen drager. Dit
bloed zal worden opgeslagen in een
Biobank en wordt beschikbaar gesteld
voor alle universiteiten die onderzoek
naar PLN doen. Deelname is uiteraard
vrijwillig.

Sinds kort is je online donatie aan onze
Stichting PLN niet alleen heel welkom,
maar ook heel veilig. Hiervoor maken wij
gebruik van het betrouwbare
betaalsysteem "Mollie". Mocht je bij een
donatie een melding van de "Stichting
Mollie" krijgen, dan is dit de bevestiging
dat je online donatie met zekerheid is
verwerkt.
Als non-profit organisatie zorgen wij
ervoor dat alle donaties rechtstreeks aan
de doelstellingen van onze
Stichting worden besteed, zoals het
financieren van ons 5 jarig
onderzoeksproject.
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