
Welkom bij de vierde nieuwsbrief van uw
Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.
 
ALV
De extra ALV op woensdag 25 augustus, aanvang 14.00 uur te Westervoort indien u verhinderd bent kunt 
u een machtigingsformulier downloaden en insturen. Indien u niemand kent kunt u ook het secretariaat 
machtigen om voor u te stemmen.
 
Een tweede extra ALV op woensdag 1 september waar de statutenwijziging aan bod komt de 
voorgestelde wijzigingen kunt u hier vinden.
 
Pannenkoeken
Pannenkoeken eten op 9 september
 
Jongerenavond
Er wordt een jongerenavond georganiseerd op vrijdag 10 september. Thema reuma en medicijnen
Meer informatie kunt u hier vinden 
 ___________________________________________________________________________
 
Sanadome
Op 5 oktober organiseren wij een reis naar Scandic Sanadome Thermenlandschap, Beauty & Wellness 
behandelingen er zijn nog enkele plaatsen vrij kijkt u hier voor het aanmeldformulier u kunt zich ook op 
een reservelijst laten plaatsen.
 __________________________________________________________________________
 
MBT schoenen
Een clinic over MBT schoenen op woensdag 29 september, graag aanmelden vóór 1 september per 
telefoon 06-22340942 of per mail aan secretariaat@reuma-arnhem.nl bij een te gering aantal 
deelnemers gaat deze lezing niet door, u krijgt hiervan tijdig bericht. 
Informatie over deze schoen kunt u vinden op onze website.
 
______________________________________________________________________
Tai chi Tao
Denkt u nog aan de Tai Chi Tao lessen? Er zijn proeflessen op dinsdag 14 en 21 september 
Lees verder
 _________________________________________________________________________
Biologicals
Minister Klink heeft een besluit genomen over de biologicals hieronder kunt u twee artikelen lezen die ook 
op onze website staan. Samen met het reumafonds, de reumapatiëntenbond houden wij deze discussie in 
de gaten.

Reumapatiënt dupe besluit minister Klink

Het Reumafonds is het oneens met het besluit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) om de TNF-alfablokkers per 1 januari onder te brengen in het ziekenhuisbudget. Dit zou 
betekenen dat specialisten sommige reumapatiënten niet meer de juiste medicijnen kunnen 
voorschrijven, omdat het ziekenhuisbudget dat niet toelaat.

Het Reumafonds, de Reumapatiëntenbond en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie zijn hier fel 
op tegen. In een protestbrief aan het ministerie roepen de drie partijen op dit besluit in te trekken.
‘Reumapatiënten lopen het risico opnieuw in een rolstoel te belanden’, zegt Ben Dijkmans, hoogleraar 
reumatologie en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie vanmorgen in De 
Volkskrant.

Lees verder
 
 
Biologicals 2
In het vorige Steuntje en op onze website heeft u een uitgebreid stuk over nieuwe anti-reumamiddelen 
kunnen lezen namelijk biologicals. Dokter De Gendt heeft in dat stuk uiteengezet hoe de middelen 
globaal werken en worden toegediend.
Op onze site hebben we kunnen   lezen   dat minister Klink van plan is de financiering van deze middelen te 
gaan wijzigen. Dat zou kunnen betekenen dat de reumatologen minder vrije keus hebben om te kiezen 
welk middel ze willen toepassen.

Het onderwerp heeft de aandacht van de Nederlandse vereniging van reumatologie de 
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reumapatiëntenbond en het reumafonds.
Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u dat via de website van onze Reuma patiënten Vereniging, of via ‘t 
Steuntje.

Antoinet Verborg, reumaverpleegkundige

_________________________________________________________________________ 
Bechterew in beweging

De stichting Bechterew in Beweging doet in 2010 iets nieuws, de Bechterew vierkamp.

Leest u verder op onze website

Het bestuur

Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.
 
Mail adres: secretariaat@reuma-arnhem.nl

Website: www.reuma-arnhem.nl
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