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Een uitstekende
gelegenheid om samen
met je collega's een hele
dag te strijden
om het kampioenschap
van Maastricht!
Je hebt een spannende
dag, buiten de we
strijdt jouw team
overwinning. Het
echt op TEAM

in de nieuwe sporthal de
Geusselt aan de
Olympiaweg in
Maastricht

FoundotlDn Umbur'9

Ronaid McDonald
inderfonds
WAT IS DE KINDERVALLEI?
Midden in het schitterende Geuldal van
Valkenburg aan de Geul ligt Ronaid McDonald
Kindervallei. De Kindervallei is een
sprookjesachtig vakantiehuis voor kinderen
met een beperking of langdurig zieke kinderen
samen met hun familie . Gezinnen kunnen in de
Kindervallei vakantie vieren. ouders logeren er
tijdens ziekenhuisopname of
revalidatieperiode bij Adelante
Kinderrevalidatie. De Huiskamer is er om een
paar uurtjes tot rust te komen of om te spelen.
Tal va n mogelijkheden om te ontspannen en
plezier te maken.
https:!/www.kinderfonds.nl/kindervallei/

HFL geesteLijHe
gezondheidszorg
Onderzoek
Home> Onderzoek
Waarom is onderzoek nodig?
Veel meer mensen dan we denken krijgen te
maken met ernstige psychiatrische
om jonge mensen
le,'erial'ha ~e llijk worden

i

ziekten hebben een enè"lTle

maatschappelijke impact. Dit maaktt ~~~~~~in,a
wetenschappelijk onderzoek en de Ol
i
van nieuwe behandelmethoden onmisbaar.

Grip op kopzorgen
Met het onderzoek aan de vakg roep Psychiatrie
van Maastricht UMC+ geven wij mensen de
kans om weer controle te krijgen over hun
eigen leven. Ze krijgen instrumenten in handen
om zelf aan de slag te gaan en manieren te
vinden om beter met hun klachten om te gaan.
Uw steun voor medisch wetenschappelijk
onderzoek is essentieel. Voor patiënten en hun
naasten in Limburg. voor minder
medicijnkosten. voor meer arbeidsparticipatie.
voor effectievere behandelingen. Zodat
mensen minder lang in de GGZ blijven en weer
mee kunnen doen in de maatschappij!
In 2018 zal HFL Geestelijke Gezondheidszorg
zich inzetten voor het verkrijgen van geldeh
voor de volgende projecten:
User Research Center
PsyMateTM therapie
Psychosenet
Veerkracht na traumatische 5 ress
Behandeling van psychose et
immuuntherapie
http://www.hflgeestelijkegezondheidszorg.nl/

