Schildklier Organisatie Nederland (SON) is de professionele organisatie die opkomt voor de belangen van
mensen met een schildklieraandoening. Om haar werk te kunnen doen, is SON afhankelijk van vrijwilligers.

Kennis over schildklier(ziekten) delen en toegankelijk maken
via brochures, folders, de website van SON, Schild enz.
Spreekt dat je aan?
De kenniscommissie zoekt versterking voor de vaste kerngroep en voor projecten
Wat doen wij
Als kenniscommissie zijn we bezig met inhoudelijke (wetenschappelijke en/of medische) vragen rondom de
schildklier en schildklierziekten. En ons doel is die kennis toegankelijk te maken d.m.v. publicatie in folders,
brochures, websites en magazine enz.
Klinkt dat ingewikkeld? Dat is het soms ook, maar het levert ons zeker ook wat op. Als collega’s en
lotgenoten wisselen we kennis en ervaring uit. We krijgen daardoor een bredere kennis over
schildklierwerking en schildklierziekten of we leren waar we betrouwbare informatie daarover kunnen
vinden. We horen over onderzoek dat loopt. We worden soms ook gevraagd door onderzoekers om mee
te denken vanuit patiënt perspectief over nieuw te starten onderzoek. We worden betrokken bij de
herziening van de richtlijnen en kunnen laten horen wat we belangrijk vinden.
Wie zijn wij
Wij zijn vijf vrijwilligers, met kennis van en/of ervaring met de ziekte van Hashimoto, de ziekte van Graves,
de oogziekte van Graves en schildklierkanker.
Wat zoeken wij
Wij zoeken bij voorkeur iemand met ervaring op het gebied van zwangerschap en schildklierziekte of
ervaring als ouder met een kind met schildklierziekte. Ook als je andere kennis of ervaring hebt, die je
samen met ons wilt inzetten om ons doel te bereiken ben je welkom.
Heb je beperkt tijd, en wil je toch aan bepaalde projecten deelnemen? Laat het ons weten. Het zou mooi
zijn als we voor projecten op een grotere groep vrijwilligers een beroep kunnen doen. Een voorbeeld van
zo’n project: in 2018 was de kenniscommissie nauw betrokken bij de ontwikkeling van de flyer rond het
thema van de week van de schildklier.
Wat verwachten wij
Wij verwachten dat je naast je ervaring met je schildklierziekte bereid bent je te verdiepen op een
deelgebied van de schildkierziekten om zo een bijdrage te leveren aan de kennis van onze commissie.
SON biedt
•
•
•
•

Een enthousiast en gemotiveerd team
Ondersteuning
Reis- en onkostenvergoeding
De mogelijkheid om trainingen en cursussen te volgen

Interesse?
Neem contact op met vrijwilligers@schildklier.nl of
bel met 085 – 489 12 36 (maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur)
SON nodigt je van harte uit om je aan te melden. Met jouw ondersteuning kunnen wij ons optimaal blijven
inzetten voor mensen met schildklierproblemen. Je bent van harte welkom!

