
Welkom op onze 8e nieuwsbrief

Nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2011 met brunch en bingo

De nieuwjaarsbijeenkomst houden wij op zaterdag 8 januari 2011 van 
11.30 uur t/m 15.30 uur in Westervoort.

Leest u verder,

Van de reumaconsulente
Praktijkervaringen.
Ik wil u graag wat vertellen over recente ervaringen met aanvragen 
voor woningaanpassingen.Zoals u wellicht weet vallen huishoudelijke 
hulp, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen onder de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning.

Leest u verder,

Nieuwe zoekfunctie voor zorgpolissen
Sinds kort staan de nieuwe zorgpolissen voor 2011 op kiesBeter.nl. 
Nieuw dit jaar is dat de site voor twaalf veel voorkomende chronische 
aandoeningen een aantal belangrijke vergoedingen toont. 

Leest u verder,

Hersenonderzoek
Hoofdpijn, vermoeidheid of concentratieproblemen? Daar is niets aan te 
doen, je moet ermee leren leven, zo luidt nu vaak het antwoord. Veel 
patiënten met systemische lupus erythematodes (SLE) of reumatoïde 
artritis (RA), want over deze groep mensen hebben we het.

Leest u verder,

Medische fouten door gebrekkige communicatie met patiënten
Gebrekkige communicatie met patiënten en slechte samenwerking 
tussen zorgverleners zijn volgens patiënten de belangrijkste oorzaken 
van medische fouten. Zorgverleners negeren te vaak de signalen die 
patiënten geven. Als het dan mis gaat had dat in de ogen van de 
patiënten bijna altijd voorkomen kunnen worden. 
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Leest u verder,

Een driedimensionale printer die levend kraakbeen in elke 
gewenste vorm kan opbouwen
Nieuwe knie uit de printer

Een driedimensionale printer die levend kraakbeen in elke gewenste 
vorm kan opbouwen. Science fiction? Nee, het onderzoeksteam van het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht is druk bezig om deze nieuwste 
techniek te ontwikkelen, met langlopende steun van het Reumafonds. 
Het aanbrengen van een kunstgewricht, een zeer ingrijpende operatie 
en nu nog de enige behandeling van artrose, is straks wellicht verleden 
tijd.

Leest u verder,

Als u vanwege uw handicap of beperking uw huishouding niet  
meer kunt doen

Voor wie
Als u vanwege uw handicap of beperking uw huishouding niet meer 
kunt doen, in uw woning aanpassingen nodig hebt, problemen hebt 
met uw vervoer of beperkingen ondervindt bij het deelnemen aan 
maatschappelijke activiteiten, dan hebt u wellicht recht op 
ondersteuning van uw gemeente. 

Leest u verder,

Van de voorzitter
Veel bijeenkomsten van de reumapatiëntenvereniging zijn erg gezellig. 
Er zijn activiteiten waarbij soms meer dan veertig mensen aanwezig 
zijn. De aanwezige leden praten over van alles en nog wat en de tijd 
vliegt altijd weer voorbij. Wat ik dan ook vaak hoor is wat mensen 
bezig houdt en wat ze zoal gedaan hebben. Uit die verhalen blijkt veel 
belangstelling voor de vaardigheden die iemand in het verleden 
bijvoorbeeld voor het werk gebruikte. Ook komen er tal van 
onderwerpen aan de orde die menigeen boeien. Het bracht mij op het 
idee dat mensen elkaar in verenigingsverband het nodige te bieden 
hebben. 
Leest u verder,

http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/van-de-voorzitter-3/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/als-u-vanwege-uw-handicap-of-beperking-uw-huishouding-niet-meer-kunt-doen/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/een-driedimensionale-printer-die-levend-kraakbeen-in-elke-gewenste-vorm-kan-opbouwen/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/medische-fouten-door-gebrekkige-communicatie-met-patienten/


Kan je verslaafd raken aan pijnstillers en gaan ze na een tijdje 
minder werken?
Van de medisch adviseur

De meest gebruikte pijnstillers, namelijk paracetamol en NSAIDs zoals 
brufen, diclofenac en naproxen, zijn niet lichamelijk verslavend. 
Psychische afhankelijkheid zien wij weinig wanneer ze worden gebruikt 
omwille van gewrichtsklachten.

Leest u verder,

MEE Gelderse Poort kan u helpen met aanvragen hulpmiddelen

Wat kan MEE Gelderse Poort voor u betekenen?
MEE Gelderse Poort kan met u meedenken over uw wensen wat betreft 
hulpmiddelen en aanpassingen. Zij heeft zicht op de mogelijkheden en 
ontwikkelingen in Nederland en in uw regio. 

Leest u verder,

Gezocht collectanten voor het reumafonds

Kent u iemand in uw omgeving die wil collecteren?

Leest u verder,

Vriendelijke groet uw Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.

contact per E-mail: secretariaat@reuma-arnhem.nl
www.reuma-arnhem.nl 
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