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Subject: Gentherapie Zolgensma ook in Nederland vergoed en meer nieuws!
Date: Friday, 29 October 2021 at 18:19:02 Central European Summer Time
From: Spieren voor Spieren
To: info@zvl-1886.nl

De afgelopen maand bereikte ons het fantastische nieuws dat gentherapie
Zolgensma in Nederland vergoed wordt voor kinderen met de spierziekte
SMA. Deze vergoeding is een grote stap vooruit in de strijd tegen
spierziekten bij kinderen. Steeds vaker komen er baanbrekende
medicijnen op de markt. Dat het nu is gelukt om kinderen met een
spierziekte sneller een behandeling te laten krijgen is fantastisch nieuws.
Deze belangrijke stap is hoopgevend voor alle andere kinderen met een
spierziekte.  En natuurlijk was er nog meer leuk nieuws dat wij met jullie
willen delen. Zo vertelt kinderarts Esther Veldhoen van het Spieren voor
Spieren Kindercentrum op welke resultaten ze trots is en zijn er
spectaculaire opbrengsten gerealiseerd op de golfdagen van onze
partners! 

Gentherapie Zolgensma
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nu ook in Nederland vergoed! 

Hoe belangrijk het is om sneller diagnose en
behandelingen bij kinderen met een spierziekte te

krijgen? De ouders van Lianne leggen het uit! 

Lees snel verder

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=24cda472e6&e=baff15cea0
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KNKV zet zich in voor kinderen met een spierziekte

Lees snel verder!

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=a90a983d72&e=baff15cea0
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Spectaculaire opbrengst tijdens
 PTI Golfdag!

 

Lees snel verder

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=d17cd46ee5&e=baff15cea0
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Micka en Solah rennen vast warm
voor Trap voor Trap in het AZ stadion! 

Lees verder!

Lees verder!

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=98b04aec68&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=a249278a44&e=baff15cea0
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Esther Veldoen van het
Spieren voor Spieren Kindercentrum:

"Het meest trots ben ik op onze
samenwerking als team"

Lees snel verder!

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=ddc492afc9&e=baff15cea0
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Met sportieve groet,

Minke Booij 
Directeur Spieren voor Spieren

SPIEREN VOOR SPIEREN
Domus Medica

Mercatorlaan 1200 
3528 BL Utrecht 
T. 0302273444

spieren@spierenvoorspieren.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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