
Beste {
Welkom bij de dertiende nieuwsbrief van uw Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.
 
 
Bij de mailing van afgelopen vrijdag is er een en ander misgegaan, het is even wennen aan het nieuwe systeem, 
ik hoop dat ik het systeem nu helemaal in de vingers heb.
 
 
ASIF ligt er wakker van

ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation) is de mondiale overkoepelende federatie voor nationale 
organisaties van patiënten met de ziekte van Bechterew. Zij is op dit moment bezig met een project dat ten doel 
heeft hotels te stimuleren faciliteiten aan te bieden voor patiënten, die net iets meer nodig hebben dan het basis 
aanbod.

Lees verder,

 

Reis naar thermaalbad Arcen donderdag 14 april

Na Sanadome is nu Thermaalbad Arcen weer aan de beurt. Dit zal zijn op donderdag 14 april a.s.
Wij vertrekken vanaf de parkeerplaats bij ziekenhuis Velp en vanaf zwembad De Grote Koppel in Arnhem naast 
de Rijnhal. Tussen 1 0.00 uur en 1 0.30 uur komen wij in Arcen aan. Hier drinken wij koffie met Limburgse 
vlaai en van 11.30 uur tot 14.30 uur zijn wij dan in het thermaalbad.

Lees verder,

Tien vragen over heupprotheses

Een automodel met falende remmen of speelgoed met een los knopje, het kan aanleiding zijn voor een 
terugroepactie. Je gaat naar de garage voor reparatie of levert het product in bij de winkel. Dat is lastiger als het 
om een falende prothese voor een heup gaat. Eind vorig jaar riep firma DePuy alle mensen met een ASR 
Resurfacing Prothese op zich te melden voor een extra controle bij hun ziekenhuis.

Lees verder,

Internationaal Bechterew Volleybaltoernooi 2011

In 2011 vindt opnieuw het spectaculaire Internationale Bechterew Volleybaltoernooi plaats en wel op zaterdag 
16 april 2011. Het toernooi krijgt wederom een internationaal karakter, want teams uit België, Duitsland en 
Tsjechië zullen zeker weer van de partij zijn.

Graag willen we jullie met deze brief informeren over de ins en outs van het toernooi.

Lees verder,

Nu een breed assortiment voedingssupplementen via de patiëntenvereniging

De Vitamine Specialist.nl
De Vitamine Specialist is een bedrijf die zich specialiseerd in orthomoleculaire voeding 
(voedingssupplementen). Wij bieden een breed assortiment van diverse topmerken tegen een relatief lage prijs 
zoals: AOV, Orthica, Metagenics, Treedo, AtroFlex, Bonusan, Mariandl, Lamberts, Pharma Nord, MoreEpa, 
Eye Q, Salus floradix, Optimax, Vitals, New Chapter etc.

Samenwerking en Korting Sinds december 2010 is er een samenwerking ontstaan tussen de Reuma Ptiënten 
Vereniging Arnhem e.o. en De Vitamine Specialist.

Lees verder,

Laatste ontwikkeling TNF-Alfa Remmers

De overheveling van TNF-Alfa Remmers naar het ziekenhuisbudget gaat niet per 1 juli 2011 in, maar is 
uitgesteld naar 1 januari 2012.

Lees verder,
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Kunnen uw leden hun contributie terugvragen? Vergoedingen lidmaatschap

Mensen die lid zijn van een patiëntenbelangenvereniging betalen contributie. Maar wist u dat veel 
zorgverzekeraars (een deel van) uw lidmaatschapskosten vergoeden? Dit gebeurt via de aanvullende verzekering. 
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad heeft samen met de NPCF een overzicht voor u opgesteld.

Veel zorgverzekeraars hebben dit jaar opnieuw een vergoeding van lidmaatschapskosten van een 
patiëntenvereniging opgenomen. U moet dan wel een aanvullende verzekering hebben die deze kosten vergoedt. 
Wat u terug kunt krijgen, verschilt per zorgverzekeraar.

Lees verder,

Informatie over belastingaftrek voor chronische ziekte

Het leven met een handicap of chronische ziekte brengt vaak extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor 
vervoer,  bepaalde medicijnen, extra kleding of diëten. Er zijn speciale regelingen die mensen met een handicap 
of chronische ziekte tegemoet komen in deze extra kosten. Deze website geeft u inzicht in waar u recht op hebt.

Lees verder,

Jongeren met reuma manifesteren zich

Als je jong bent en reuma hebt, loop je tegen specifieke problemen aan. Dan is het nuttig om informatie te 
krijgen en contact te hebben met lotgenoten. Daarom organiseren 6 reumajongerengroepen in samenwerking met 
Stichting Reuma Together op 25 juni 2011 voor alle jongeren met reuma in Nederland een grote manifestatie:  
‘Reuma Together’.

Lees verder,

The Young Connection organiseert een bowlingavond op 26 maart 2011, lees verder

 

U kunt ons sinds vorige week ook op twitter volgen https://twitter.com/#!/ReumaArnhem

 

Vriendelijke groet

Chris Maijer

Secretariaat E-mail: secretariaat@reuma-arnhem.nl
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