Onderwerp: vrijdag 17 November, Wereld Prematurendag
Aan:
Elke huisartsen-, verloskundigen- en apothekerspraktijk in Nederland en België

In Nederland worden elke dag 48 kinderen te vroeg, te klein en ernstig ziek geboren en belanden in
een couveuse (bron: CBS). Voor de ouders breekt een vreselijke tijd aan vol emoties. De blijdschap
verandert in wanhoop en machteloosheid, elke vorm van positieve energie is heel hard nodig. Meer
dan honderd vrijwilligers, ook in deze gemeente, maken volledig belangeloos kleding, dekens en andere
items voor de aller-aller kleinsten. In het programma Sew4NICU (www.prematurendag.nl/sew4nicu)
van Stichting Prematurendag hopen we zo de ouders die positieve energie te geven, om het weer op
te kunnen brengen naar het ziekenhuis te gaan. Positieve energie die de ouders kunnen geven aan hun
kleine superheld, vaak vechtend voor zijn of haar veel te kleine leventje.

VRIJDAG 17 NOVEMBER: WERELD PREMATURENDAG
Op Wereld Prematurendag besteden we wereldwijd veel aandacht aan de aller-aller kleinsten, aan de
wereld van Neonatologie, om meer awareness te creëren. De couveuseouders voelen zich vaak
onbegrepen door de directe omgeving, werkgever, de overheid en vele anderen. Vaak voelen ze zich
erg alleen…. En dat terwijl elke dag honderdduizenden mensen in Nederland en België leven met de
gevolgen van een vroeggeboorte… elke dag.
Stichting Prematurendag organiseert vele activiteiten en wil dat Nederland volledig paars kleurt. We
zouden wij het mooi vinden wanneer alle praktijken dit jaar ook mee doen. Ideeën zijn paarse
ballonnen en andere paarse versiering, met aan de ingang de poster van Wereld Prematurendag. Op
uw balie kan een bakje met paarse snoepjes staan. Kleurplaten voor de kleinste patiënten en wanneer
er een scherm is, de digitale poster laten tonen. Ook kan uw Facebook pagina aandacht geven aan
Wereld Prematurendag, door het delen van onze berichten. 17% Van de patiënten leven elke dag met
de gevolgen en zien direct dat er aan ze gedacht wordt. Kijk op www.prematurendag.nl/praktijk waar
alles is terug te vinden.
Ik kan me voorstellen dat er nog vragen zijn, die u mij direct kan stellen via ons e-mailadres
elkedag@prematurendag.nl. Uiteraard horen we ook graag of u samen met ons en uw patiënten
Wereld Prematurendag (www.WereldPrematurendag.nl) viert. Ik hoop een positieve reactie.

Namens de couveuseouders,
Met vriendelijke groet,
Sander Jonker
Trotse papa van twee preemies
Voorzitter Stichting Prematurendag
Stichting Prematurendag
www.prematurendag.nl
kvk: 67233767

Every little step, a big Miracle

Beste huisarts, verloskundige of apotheker,

