
 
 
Uitnodiging informatiebijeenkomst 
 

In de periode 2011-2015 hebben bijna 25.000 mensen meegedaan aan het 

HELIUS onderzoek. We zijn erg blij dat u onlangs opnieuw aan dit onderzoek 

heeft meegedaan! 

 

Wilt u weten wat we tot nu toe hebben geleerd uit het HELIUS onderzoek? En 

wilt u ook weten hoe bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam deze resultaten 

gebruikt om de gezondheid van alle Amsterdammers te verbeteren?  

 

De HELIUS onderzoekers vertellen u dat graag. U bent van harte uitgenodigd 

voor een informatiebijeenkomst die we voor u als deelnemer organiseren.  

We laten graag enkele resultaten zien over onder meer verkeerslawaai en 

depressieve klachten, behandeling van hoge bloeddruk, en darmflora. 

Uiteraard is er ook ruimte voor vragen en discussie. Aanmelden voor de 

informatieavond hoeft niet: u kunt gewoon aanschuiven! 

 

Wanneer?  Woensdag 11 december 2019 

Hoe laat?   19.30-20.30 uur 

Waar?  Huis van de Wijk België  

Hageland 119, Amsterdam Nieuw Sloten. 

 

We hopen u woensdag 11 december te mogen begroeten! 
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