
Welkom bij de tiende nieuwsbrief van de Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.

Verwarring alom, pgb-maatregelen gaan door

De inhoud van de aangenomen motie in de Tweede Kamer blijkt veel minder gunstig dan Per 
Saldo en veel media eerder veronderstelden. Nadat gisteren de letterlijke tekst werd 
gepubliceerd, wachtte ons een onaangename verrassing. De staatssecretaris zet de pgb zorg 
thuis en in wooninitiatieven in de kou.

Lees verder,

 

Behandeling op maat bij fibromyalgie helpt

Een groot deel van patiënten met fibromyalgie heeft baat bij een gerichte groepsbehandeling, 
bestaande uit een combinatie van oefentherapie en cognitieve gedragstherapie. Dit blijkt uit 
het proefschrift van psychologe dr. Saskia van Koulil van het UMC St Radboud te Nijmegen. 
Koulil promoveerde op 17 december op dit onderzoek dat mede door het Reumafonds werd 
gefinancierd.

Lees verder.

 

Eerste Kamer komt op voor patiëntenverenigingen en Wajongers

Dit kabinet wil bezuinigen op patiëntenorganisaties. De Eerste Kamer heeft vandaag een motie 
aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat deze bezuinigingen niet mogen leiden tot het 
verdwijnen of ernstig verzwakken “van organisaties die de positie van de patiënt versterken.”

Lees verder,

 

Cursus Tai Chi Tao

Op 11 januari 2011 starten wij op twee locaties met een cursus  Tai Chi Tao, na afloop van de 
les is er gelegenheid om onder het genot van een kopje thee of koffie over de oefeningen na te 
praten. De lessen vinden plaats op 18, 25 januari, 1, 8, 15, 22  februari en 1, 8, 15, 22, 29 
maart 2011.

Locatie  ‘de Weldam’, Middachtensingel 39, 6825HG Arnhem (Presikhaaf Oost)  De lestijden op 
deze locatie zijn van 10.30 uur tot 11.30 uur

Locatie “De Bloemenburcht” , Haya van Someren Downerstraat 1, 6836 HR Arnhem 
(Rijkerswoerd) De lestijden op deze locatie zijn van 13.30 uur tot 14.30 uur

Heeft u nog vragen bel dan Inge Drost, telefoon 06-22340942

Lees verder,

 CG-Raad geeft advies over biologicals

Wees voorzichtig met preferentiebeleid bij zogeheten biologicals. Dit is de boodschap die de 
CG-Raad per brief geeft aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Preferentiebeleid 
houdt in dat vergoeding wordt beperkt naar één bepaald geneesmiddel. De werking van 
biologicals is van grote betekenis voor de kwaliteit van leven van veel mensen met ernstige 
aandoeningen. Dat moet vooral zo blijven, vindt de CG-Raad.

Lees verder,

Chronisch zieken en gehandicapten met lage inkomens hebben de afgelopen jaren 
heel veel koopkrachtverlies geleden.

Schokkende cijfers over koopkracht chronisch zieken

Lees verder,
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https://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/vormen-van-reuma/fibromyalgie.aspx
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Gemaksdiensten van A tot Z geregeld van schilderen tot schoonheidsspecialist

Heeft u een schilder nodig voor het grondig opknappen van uw woning? Of bent u minder 
mobiel en wilt u graag de tegels in uw tuin recht laten leggen?

Misschien bent u op zoek naar een goede pedicure of schoonheidsspecialist, of wilt u met 
korting sporten bij u in de buurt? Bij 123Comfort kan dit allemaal, tegen een aantrekkelijke 
prijs en met gegarandeerde kwaliteit en veiligheid. 123Comfort is een serviceorganisatie die 
snel, gemakkelijk en trefzeker gemaksdiensten bemiddelt. Met de diensten van 123Comfort 
houdt u de regie over uw leven.

Lees verder,

 

Wilt u collectant worden

Geef een paar uur per jaar van uw tijd en word collectant voor het Reumafonds. De jaarlijkse 
opbrengst van de collecte, ruim een kwart van onze totale inkomsten, is onmisbaar voor de 
strijd tegen reuma.

Collecteren kunt u vrijwel altijd in uw eigen buurt of omgeving doen. U heeft een wijkhoofd als 
vast aanspreekpunt. Het wijkhoofd begeleidt u, voorziet u van materialen en beantwoordt uw 
vragen.

Lees verder,

 

 

Vriendelijke groet

Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o. 

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

www.reuma-arnhem.nl 
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