IAAD 2018
The Dutch association for albinism, called Oogvereniging
Albinisme, is preparing to host an event on the 16th of
June 2018 on the occasion of International Albinism
Awareness Day. It is held in the middle of the Netherlands:
Utrecht. This event is meant for people with albinism and
their family and friends. Professionals like Charlotte Kruijt,
physician-researcher and PhD student ophthalmology, will
give a lecture. The Josephat Torner Foundation Europe is
also part of this day. They are going to tell about the work
they do in Africa and beyond. Next to that, we,
Oogvereniging Albinisme, will catch up the audience on the
last European Days of Albinism and the programme of
Young People with Albinism; both held at the same time in
March this year. There will be enough time to exchange
experiences during the day. At the end, a small social
activity is going to take place.
You can read the Dutch invitation on the next page and on the website.

Wij hebben een inspirerend programma samengesteld, waarin verschillende
professionals op het gebied van albinisme u bijpraten. Daarnaast geven we een
presentatie van hoe de internationale bijeenkomst in Oslo is geweest, waar wij als
Oogvereniging Albinisme voor het eerst vertegenwoordigd waren. De Josephat Torner
Foundation Europe vertelt over hun ambitieuze werk. Als afsluiting is er een korte
sociale, maar leerzame activiteit. Er is voldoende ruimte om, als u daar behoefte aan
hebt, ervaringen uit te wisselen.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit (wijzigingen voorbehouden):
10.30 uur: Inloop met koffie en thee
11.00-11.15 uur: Welkom
11.15-11.45 uur: Presentatie over de European Days of Albinism
11.45-12.45 uur: Charlotte Kruijt, oogheelkundige (PhD)
12.45-13.30 uur: Lunch
13.30-14.00 uur: Josephat Torner Foundation Europe
14.00-15.00 uur: Dermatoloog aan het woord
15.00-15.15 uur: Koffiepauze
15.15-16.15 uur: Interactieve activiteit
16.15-17.00 uur: Borrel
Wat: Een inspirerende, informatieve en gezellige dag over albinisme.
Wie: Iedereen met albinisme of familie/vrienden van personen met albinisme. (Let op!
Er is geen kinderprogramma of kinderopvang.)
Wanneer: Zaterdag 16 juni 2018.
Waar: PGOsupport, Daltonlaan 600 in Utrecht. Er is de mogelijkheid om gebruika te
maken van een ontmoetingspunt op Utrecht CS.
Kosten: Leden Oogvereniging €10 p.p. Niet-leden €15 p.p. (Bij aanmelding van twee
personen krijgt u een korting van in totaal €2). Deze prijs is inclusief koffie/thee, lunch
en borrel.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze link voor het IAAD-evenement op 16 juni 2018. Hierbij
kunt u aangeven of u met één of twee personen wilt komen. Komt u met meer personen?
Dan vragen wij u vriendelijk het formulier meerdere keren in te vullen.
Na inschrijving via het formulier ontvangt u een bevestigingsmail met een
betaalverzoek. Dit kan enkele dagen duren. Na deze bevestiging is uw aanmelding
definitief. Let op! U kunt zich uiterlijk aanmelden tot 4 juni 2018 in verband met de
catering.
Heeft u nog vragen? Mail gerust naar: albinisme@oogvereniging.nl

