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Bescherm je ICD!
Al een paar maanden had de ICD-beschermende oplossing van Vital Beat onze
aandacht. Afgelopen maand werden de eerste shirts geleverd. ICD-drager Max
heeft een van de eerste shirts bemachtigd: "Je hebt er geen last van qua
bewegingsruimte”, aldus Max. “Als je het aantrekt voelt het eerst wat onwennig,
maar als je er iets overheen aantrekt, bijvoorbeeld een trui, zit het comfortabel en
voel je je beschermd. Het shirt is prettig draagbaar in alledaagse situaties, tijdens
sporten, maar ook als je naar bijvoorbeeld een concert of drukke winkelstraat gaat.”
Het witte t-shirt is in zowel een mannen- als een vrouwenmodel beschikbaar. Het
shirt heeft een ‘vakje’ aan de linkerbovenkant waar een losse ‘shield’ in gestopt kan
worden. Inmiddels heeft Stichting PLN persoonlijk contact gehad met de eigenaren
van Vital Beat en korting voor je bedongen! Als je nu een shirt bestelt via onze
website krijg je 5% korting op je aankoop én doet Vital Beat een kleine donatie aan
Stichting PLN om nog meer onderzoek te kunnen doen naar PLN. Uiteraard mogen
ook niet-PLN-dragers gebruik maken van deze korting.

Stamboom onderzoek

PLN Informatiedag 2017

Maak
jij
gebruik
van
het
MyHeritage programma om jouw stamboom
gegevens online beschikbaar te maken?
Stuur ons dan een link naar je account. Jouw
persoonlijke gegevens zijn automatisch
beschermd, je kunt er voor kiezen om je online
data extra te beveiligen en strikt privé te
maken via aanvullende privacy-instellingen.

Stichting PLN organiseert in het najaar van
2017 weer een eigen PLN-dag, deze keer in
het Academisch Medisch Centrum in
Amsterdam. We kunnen alvast iets verklappen
over het programma: er komt sowieso een
update over de status van het 5-jaren project.
Houd onze facebookpagina en website in de
gaten voor updates.

Onze werkgroep is al een jaar actief bezig
stambomen
van
PLN-families
te
om
vergelijken. Als je de gegevens van je
voorouders kent, kun je deze ook naar onze
werkgroep mailen.

Altijd up to date?
Houd ons nieuwe websiteonderdeel in de
gaten om op de hoogte te blijven van de
laatste ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan
PLN.
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