
Welkom bij de zesde nieuwsbrief van de Reumapatiënten Vereniging Arnhem e.o.
 
Leden van onze Teken- en schilderclub houden een expositie in gezondheidsventrum 'de 
Dennenekamp' te Oosterbeek. 
Lees verder,
___________________________________________________________________________
_____________
Reuma Uitgedaagd! staat voor de zelfmanagementtraining voor jongeren met reuma. Speciaal 
opgeleide jongeren die zelf ook reuma hebben, begeleiden de training. De 
zelfmanagementtraining Reuma Uitgedaagd! wordt gegeven in een weekend (live) maar kan 
ook thuis (online) achter de computer gevolgd worden. Voor beide trainingen is de inhoud 
hetzelfde. De regie houden over je eigen leven met reuma staat centraal.

Lees verder,

‘Liever geen eeuwfeest’, zegt Lodewijk Ridderbos, directeur van het Reumafonds, in het pas 
verschenen boek ‘Reuma, bestaat dat nog?’. Ridderbos is een van de twintig reuma-experts die 
is geïnterviewd over de vooruitgang op het gebied van reuma.

Lees verder,

The Young Connection organiseert een avond over Omgaan met Reuma op vrijdag 15 oktober 
in Zalencentrum Wieleman te Westervoort.

Spreker is Monique Schel Verpleegkundig reumaconsulente Sint Maartenskliniek. 

Op 27 november organiseert de the Young Connection een gezellig winterfeest.

Dit feest wordt gehouden in de zaal van schietvereniging “De Roos” te Duiven.

Lees verder,

Informatie over de uitbetaling tegemoetkoming Wtcg

Lees verder,

Compensatie eigen risico

Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt vanaf 1 januari 2008 een verplicht eigen risico 
voor de zorgverzekering. In 2010 bedraagt het verplicht eigen risico €165,-. Mensen met 
weinig zorgkosten betalen minder eigen risico dan mensen met hoge zorgkosten. 

Lees verder,
 
Op zaterdag 8 januari willen wij het nieuwe jaar feestelijk inluiden noteert u deze datum vast 
in uw agenda locatie is als vanouds Zalencentrum Wieleman te Westervoort en de tijden zijn 
van 11.30 uur t/m 15.00 uur.
Binnenkort laten wij u het programma weten, let op t' Steuntje van November. 
 
Vriendelijke groet Chris Maijer secretaris RPV Arnhem e.o.

Telefoon 0316-263824

E-mail:secretariaat@reuma-arnhem.nl 
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