Ladies First

Den Haag, 20 februari 2020
Betreft: Uitnodiging bijeenkomst zakennetwerk voor vrouwen Ladies First
Geachte mevrouw,
Het bestuur van Ladies First nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op
woensdag 18 maart met als thema:

Thermografie geeft inzicht in gezondheid
‘Wat kunnen we preventief doen om onze borsten gezond te houden en ons welzijn te bevorderen?’
Wat kunnen vrouwen doen voor de gezondheid van hun borsten? Is er behalve de mammografie een
andere methode voor preventief borstonderzoek? Hoe zit het met het dragen van een BH?
Gezondheidsscreening draagt bij aan kennis van de borstgezondheid en stelt vrouwen in staat om tijdig
actie te ondernemen.
Francine Broekhoven (medisch thermograaf) geeft een presentatie over thermografie en
borstgezondheid. Met een speciale infraroodcamera kunnen veranderingen van de fysiologie worden
waargenomen. Deze methode is toepasbaar voor het hele lichaam. Borstthermografie biedt de
mogelijkheid om zonder straling op een pijnloze manier borsten te scannen op mogelijke
aandoeningen. Thermografie is geen vervanging van andere borstonderzoeken, maar een aanvulling
daarop. Francine is vice-president van de Internationale Beroepsvereniging voor Thermografen en
oprichter van De Groene Zuster, een organisatie die medische thermografie uitvoert in Nederland en
België.
Programma
18.30 uur
19.00 uur
19.15 uur
19.30 uur
20.30 uur
21.30 uur
22.30 uur

Ontvangst
Mededelingen en voorstellen introducés
Presentatie deelnemer Ladies First
Buffet
Presentatie ‘Thermografie geeft inzicht in gezondheid’
Gelegenheid tot netwerken
Afsluiting

De bijeenkomst wordt georganiseerd in Auberge De Kieviet, Stoeplaan 27 in Wassenaar.
U kunt zich aanmelden/annuleren tot zondag 15 maart, 12.00 uur, via de website:
www.ladies-first.biz door te klikken op de tekst 'netwerkbijeenkomst’ 18 maart (in de foto).
De kosten voor vaste deelnemers van Ladies First bedragen € 27,50 contant te voldoen.
Introducés zijn natuurlijk van harte welkom, mits aangemeld via de website. Voor hen bedraagt
de prijs voor de bijeenkomst € 30,00 per persoon, eveneens contant te voldoen bij binnenkomst.
Genoemde bedragen zijn inclusief buffet en exclusief drankjes. Neem uw visitekaartje mee!
Met hartelijke groet,
Marijke van der Velde
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