Beste
Hodgkin en non-hodgkin vzw neemt deel met een stand aan de 1eVirtuele Gezondheidsbeurs van
Medipedia. Je kan de beurs virtueel bezoeken en tevens deelnemen aan de webinar door zich eerst in
te schrijven. De lezingen gaan door op 21 november van 9 u15 tot 12 u 30.
9u15

Onthaal / introductie

Dr. Patrick de Moor

9u30

Autohypnose en chronische ziekten

Dr. Eric Mairlot

10u00 Psoriasis en sport Prof. Farida Benhadou
10u30 Pauze
11u00 Medische informatie. Waar en hoe de juiste informatie vinden Dr. Gabry Kuijten (NL)
11u30 Stoppen met roken

Dr. Eric Mairlot

12u00 Controleer uw stress om op te leven in geval van onzekerheid om te kunnen omgaan met
onzekerheid. Isabelle Wats, Coach
12u30 Besluit

Dr. Patrick de Moor

De stands zijn steeds te bezoeken.
Neem zeker eens een kijkje!

Hoe gaat dit in zijn werk?
Klik op onderstaande link
www.medipediafair.be . Kies daarna uw taal en schrijf je in met een bestaand e-mailadres en een
willekeurig door jouw te kiezen paswoord.
Je krijgt daarna een nieuwe toegangslink in jouw mailbox van je gebruikt e-mailadres. Opgelet check
ook uw spam!
Klik op 21 november op deze link om deel te nemen aan de webinar. Naar de gezondheidsbeurs heb
je steeds toegang.

Klik op Toegang tot het platform.
U wordt gevraagd uw e-mailadres en wachtwoord in te vullen om in te loggen op het platform.
Dit is het e-mailadres en wachtwoord dat je hebt opgegeven bij inschrijving.
Klik op de pijl rechts van het scherm.
U kan nu de ruimte bewandelen.
Na een tijdje wachten krijg je een scherm waar je kunt klikken op Go to Area

Klik op het vingertje
en volg dan nog even de aanwijzingen om deel te nemen aan de webinar en de sprekers te volgen.
Niet vergeten om deel te nemen!
-Het bestuur

Hodgkin en non-Hodgkin vzw
www.hodgkinvzw.be

