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CVA Lotgenotencontactgroep Zutphen
Opgericht d.d. 28 september 2001

Voor mensen die geconfronteerd worden met een beroerte of CVA

Informatiefolder voor mensen (en hun partner) die getroffen zijn door een hersenbloeding of herseninfarct
Voor mensen die geconfronteerd worden met een beroerte of CVA, verandert er veel in hun leven en dat
van hun partners. Het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten kan van grote waarde zijn bij het
opnieuw vinden van een (aanvaardbaar) evenwicht.
Dit geldt ook voor mensen bij wie de beroerte al (heel) lang geleden plaatsvond.
De CVA Lotgenotencontactgroep Zutphen probeert daarin iets voor elkaar te betekenen door het onder
andere houden van ontmoetingsbijeenkomsten en het geven van voorlichting met gastsprekers
(bijvoorbeeld specialisten, medewerkers uit zorginstellingen voor CVA-patiënten en andere deskundigen).
In Zutphen is in 2001 een groep gestart met het houden van deze bijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten is er een mogelijkheid om informatie en ervaringen uit te wisselen. Wanneer u, als lezer
van deze informatie interesse hebt, bent u van harte uitgenodigd een keer te komen kijken.
De bijeenkomsten
De lotgenotengroep komt steeds de 1e vrijdag van de oneven maanden bij elkaar (januari, maart,
mei, september en november). De bijeenkomst in juli is altijd een BBQ (uitsluitend voor genodigden).
Afwijkende data worden op de bijeenkomsten vermeld en op de website onder Activiteiten.
Kosten:

€ 2,- per persoon per bijeenkomst (bijdrage voor koffie en/of thee).

Tijdstip: van 10.00 tot uiterlijk 12.00 uur
Plaats:
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Lunette, Coehoornsingel 3, 7201 AA Zutphen
kamer is te vinden in het hoofdgebouw van Sutfene.
in het gebouw rechtsaf.
het Advies en Informatie Centrum rechtsaf.
de bibliotheek rechtsaf (kamer Studio 3 Culinair).

Wanneer u, als lezer van deze informatie interesse hebt, bent u, eventueel samen met uw partner van
harte uitgenodigd om een keer te komen kijken.
Maak kennis met de lotgenotenpraatgroep door vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen.
Dit kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar
cvazutphen@upcmail.nl
De lotgenotengroep heeft een eigen website met daarop informatie, en een overzicht van de
bijeenkomsten welke jaarlijks worden gehouden:
http://cvazutphen.jouwweb.nl

