
                                                 
  

 

LOTGENOTENDAG VOOR KINDEREN MET PH     

De Stichting PHA Nederland organiseert samen met het UMCG een lotgenotendag voor kinderen 
met PH en hun ouders, broertjes en zusjes (6 t/m 18 jaar). 
 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd op ZATERDAG 25 JUNI 2016 In het Burger’s Zoo te Arnhem, 
Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem.                               
 
PROGRAMMA  
09:30 uur    Safari Restaurant 
Ontvangst met koffie/thee en frisdrank voor de kinderen 
 
10:00 uur Mount Kenia Lodge 
Inleiding door Dhr. F. Bolsius,  voorzitter patiëntenvereniging Stichting PHA-NL. 
 
Presentatie thema: “Omgaan met onzekerheid”, gevolgd door uitwisseling ervaringen ouders onder 
leiding van Sira Baars, Kim v.d. Schoot en Jeffrey Looijestein (maatschappelijk werk, 
kinderpsychologen, UMCG). 
 
Nevenprogramma voor kinderen: 

Speurtocht onder begeleiding van vrijwilligers door het park  
 
12:30 uur Safari Restaurant 
Gezamenlijke Safari Lunchbuffet 
 
13:30  Dierentuin 
Gidsen nemen u en uw kind(eren) mee voor een interessante rondleiding langs de ‘Highlights’ van 
het park. De route zal afhangen van recente geboortes bij de dieren, nieuw geopende verblijven, het 
weer, en van welke dieren u in elk geval wilt zien!  
 
15:00 uur Safariterras 
Einde van de rondleiding. Afsluiting met drankjes en hapjes op het Safariterras. Bij slecht wordt 
uitgeweken naar het Safari Restaurant. 
 
Na 16:00 uur kunt u op eigen gelegenheid het park  in wandelen. Sluitingstijd Burgers’ Zoo 19.00 uur.  

 



                                                 
  
Wilt u zich aanmelden? 

Stuur dan vóór 31 mei een e-mail naar t.kazemier@umcg.nl en geef aan met hoeveel volwassenen 
en kind(eren) u van plan bent te komen. Graag ook eventuele bijzonderheden vermelden 
(bijvoorbeeld gebruik rolstoel, dieet, etc.). U ontvangt een bevestiging per mail retour. 
Deelname aan deze dag is gratis. Wel zijn de reis- en parkeerkosten voor eigen rekening.  
 
Heeft u nog vragen over de Lotgenotendag dan kunt u terecht bij Theresia Kazemier, verpleegkundig 
specialist, kindercardiologie / UMCG, tel. 050-3612480 / 050 3611813. 
 
Wij hopen op een gezellige dag waarbij elkaar ontmoeten en ervaringen delen in een 
ongedwongen sfeer voorop staat en begroeten u graag op 25 juni ! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Stichting PHA Nederland:  
Dhr. F. Bolsius (voorzitter) 
Mw. L. van der Steen (bestuurslid) 
Mw. D. van Lindenberg (bestuurslid) 

 
Namens het UMCG: 
Prof. Dr. R. M.F. Berger (kindercardioloog) 
Mw. S. Baars (maatschappelijk werk) 
Mw. K. v.d. Schoot (kinderpsycholoog) 
Dhr. J. Looijestijn (kinderpsycholoog in opleiding) 
      

 

 

 

 

Voor meer informatie over het park en parkeermogelijkheden zie: www.burgerszoo.nl 
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