Een greep uit mogelijke
activiteiten
* Een patiënt waarbij TPN wordt opgestart
vanaf het begin bijstaan (al van in het
ziekenhuis)
* Ontmoetingsdagen voor TPN’ers, familie,
vrienden, zorgverleners, sympathisanten,...
* Contacten leggen en onderhouden met
diensten, ziekenhuizen, instellingen,...
* Informatieve bijeenkomsten organiseren
* patiënten en iedereen die betrokken is op de
hoogte houden van recente ontwikkelingen
inzake TPN
* tips & tricks delen
* Mogelijkheden aanbieden om als lotgenoot
je verhaal te delen, steun te vinden,...

Contactgegevens
website: www.vzwhellotpn.be
e-mail: info@vzwhellotpn.be

Facebook-pagina:
‘vzw Hello TPN’
‘Ontmoetingsplek vzw Hello TPN’

Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen.

WELKOM!

vzw

Restaurantpas
Vzw Hello TPN biedt ook een restaurantpas
aan. Je kan de pas aanvragen via een
aanvraagformulier. Een pasje kost slechts 5
euro. Meer informatie op de website van vzw
Hello TPN.

Hello TPN

Onze slogan is ...gevoed door het leven...
Wij werken samen met
vzw Trefpunt Zelfhulp
en Universitaire Centra.

Verantwoordelijke uitgever:
vzw Hello TPN
Kerklaan 29, 3590 Diepenbeek
Ondernemingsnummer: 0737.357.574
RPR: Antwerpen - Afdeling Hasselt

...gevoed door TPN gaan we door het leven...
...en het léven voedt ons,
al is het via kleine dingen...
De naam ‘vzw Hello TPN’ is ontstaan door de
humoristische vergelijking met Hello Fresh.
Vzw Hello TPN is een vereniging voor
mensen met TPN en voor iedereen die ver of
dichtbij, privé of professioneel met TPN in
contact komt.

Wat is TPN?
Totale Parenterale Nutritie (TPN) is
volwaardige, steriel bereide voeding die via
de bloedbaan wordt toegediend omwille van
medische redenen.
De onderliggende aandoeningen waardoor
TPN wordt voorgeschreven zijn heel
uiteenlopend. De frequentie, duur en
hoeveelheid worden individueel bepaald.

...gevoed door het leven...
met TPN
“Kan ik nog zwemmen?”
“Kan ik nog op vakantie met het vliegtuig,
camper,...?”
“Waar blijf ik met het afval? Kan ik een
vergoeding krijgen bij de gemeente?”
“Hoe zal mijn omgeving hiermee omgaan?”
“Mag ik douchen of in bad gaan?”
“Waar kan ik terecht met mijn vragen?”
...slechts enkele van de vele vragen die er
alvast door je heen gaan wanneer je gevoed
wordt door TPN.

Ons Doel
Hello TPN is een vereniging voor
TPN-patiënten, hun familie, vrienden,
verpleging, andere zorgverleners...voor
iedereen die ver of dichtbij, privé of
beroepsmatig met TPN te maken heeft.
Het leven met TPN vraagt zeer specifieke
aandacht en zorg. Daarom vinden wij ook het
contact met TPN-collega’s belangrijk. Weten
dat je niet alleen bent en met andere TPN’ers
in contact kan komen, kan al veel betekenen.
Ervaringen delen, elkaars tips & tricks geven,
informatie uitwisselen,... kan het dagdagelijks
comfort vergroten.
Wij willen meer bekendheid geven aan de
dagdagelijkse realiteit voor TPN-patiënten.
Wij zijn dan ook vragende partij om samen te
werken met allerlei betrokken instanties om
tips & feedback te geven als
ervaringsdeskundigen, zodat de
multidisciplinaire zorg gestroomlijnd kan
worden... en zo élke patiënt de beste zorgen
ontvangt.
Wij streven naar een zo hoog mogelijke
levenskwaliteit voor alle TPN-patiënten!

Hoe kan je steunen?
Lidgeld:

10€/kalenderjaar
In onze vereniging is iedereen welkom!
We willen een netwerk vormen waar je als
patiënt, familie, vriend, verpleging,... lid van
kan worden.

Gift:

KBC-rekening BE83 7370 5058 2715
We zijn iedereen erg dankbaar voor een vrije
gift. Hiermee draag je bij aan de werking van
de vereniging. Enkel door de financiële steun
kan de vereniging blijven bestaan en kunnen
we voortbouwen aan een sociaal netwerk dat
patiënten met elkaar verbindt.

www.trooper.be/vzwhellotpn
Indien je via deze link naar een webshop surft,
krijgt onze vzw een percentje zonder dat jij er
extra voor betaalt.

