




Getting information off 

the Internet is like 

taking a drink of a fire 

hydrant. 
Mitchell Kapor 



8 Kernwaarden bibliotheek 3.0 

• Inspiratie voor taal en lezen  

• Stimuleren van burgerparticipatie 

• Verbeteren van welzijn en gezondheid 

• Toegang bieden tot cultureel erfgoed 

• Informatie betekenis geven, context en duiding voor de lokale 
samenleving 

• Verschaffen van plezier aan de inwoners 

• Bevorderen kennis over kunst en cultuur 

• Versterken van de sociale cohesie  

 



 

 

Eigen kracht &  
onderscheidend 
vermogen 

 

Betrouwbare informatie,  

contextualisering en duiding, 

leesbevordering. 
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Jeugdzorg

Opgroei- en opvoedondersteuning

Ondersteuning bij sociale problematiek 

Hulp/zorg/ondersteuning voor volwassenen

Financiering 

Hulp/zorg/ondersteuning voor ouderen

Individuele patiëntinformatie 

Algemene medische informatie

Ziekenhuizen / artsen

Contactgegevens hulpverleners & artsen

Preventie van gezondheidsproblemen



“Soms zijn er bepaalde  methoden 
om een gezondheidsprobleem aan 
te pakken . Hoe weet je nu welke de 
juiste is.  Soms zie je door de bomen 
het bos niet meer”. 







‘Roodkapje 3.0’  
 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-LF5M9nlFQs 
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Gaat u op reis met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt (en dat zijn veel meer 
geneesmiddelen dan u misschien denkt), dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. 
Een medicatiepaspoort is niet voldoende! In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten 

streng verboden. Op het overtreden daarvan staan strenge straffen.  
Voor welke geneesmiddelen heb ik een verklaring nodig? 

 
Geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen kunt u dus niet zomaar meenemen naar het 

buitenland. Dat geldt onder andere voor slaap- en kalmeringsmiddelen (bijv. Valium, Seresta), sterke 
pijnstillers (bijvoorbeeld Morfine), ADHD-middelen (bijv. Ritalin, Concerta), (geneesmiddelen met) 

codeïne, en medicinale cannabis. 
 

Op de website http://www.farmatec.nl/geneesmiddelen/opiaten/geneesmiddelenmeeopreis/ 
kunt u lezen om welke geneesmiddelen het gaat en welke verklaring u voor welk land nodig heeft. 

http://www.farmatec.nl/geneesmiddelen/opiaten/geneesmiddelenmeeopreis/


Geneesmiddelen mee op 
reis? 

 
Voorkom problemen. 

 
Controleer of een  

officiële verklaring nodig is: 
 

www.farmatec.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
  

De Hospice 
Nieuwegein biedt 
onderdak aan vier 

gasten die de 
mogelijkheid krijgen 
om in een huiselijke 
omgeving te sterven. 

 
 

Meer weten: 
www.hospicenieuwegein.nl 
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Dank voor uw aandacht  

Gemma Wiegant  
www.detweedeverdieping.nu 


