
Beste leden,

Welkom op de zeventiende nieuwsbrief van de Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.

Inloopavond 
Op dinsdag 31 mei organiseren wij weer een inloopavond-contactavond. Deze wordt 
gehouden in ‘de Bloemenburcht’, Haya van Someren Downerstraat 1,  aanbellen bij zaal. 
Lees verder,

Agemene Leden Vergadering
9 juni ALV hiervoor heeft u het uitnodigingsboekje ontvangen.
Wij verzoeken u om u vooraf aan te melden bij het secretariaat, e-mail: 
secretariaat@reuma-arnhem.nl, zodat er rekening gehouden kan worden met 
het aantal drankjes en hapjes.
Demonstratie Revalidatietechniek POM na ALV, de ALV is alleen toegankelijk 
voor leden.
Lees   verder  ,

Koffieochtend op woensdag 29 juni 2011 van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Wij hopen u te kunnen verwelkomen met hetzelfde zonnige weer als afgelopen jaren. 
Deze koffieochtend houden wij bij:
Rutgers Restaurant & Zalenverhuur
De Muggenwaard 7
6988 BX Lathum
U kunt zich aanmelden t/m 20 juni.
Aanmeldingsformulier,

Chronisch zieke voelt barrières om te wisselen van zorgverzekeraar
Chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een slechte gezondheid voelen meer 
barrières dan anderen om te wisselen van zorgverzekeraar, zo blijkt uit een publicatie 
van onderzoekers van het NIVEL in BMC Health Services Research.
Lees verder,

Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.
U kunt de RPVA nu ook op Facebook volgen. Heeft u goede- of minder goede ervaringen 
met een behandeling, therapie of medicijnen of zit u met vragen over reuma, medicijnen 
of over het PGb, en wilt u deze ervaringen met anderen (lotgenoten) delen dan kunt u op 
deze pagina een berichtje plaatsen. 
Lees verder,

Van onze medisch adviseur
We zien als reumatoloog regelmatig mensen met ziekte van Lyme. Omdat het zo’n 
uitgebreid onderwerp is, wil ik me vooral beperken tot de reumatologische verschijnselen 
en de manieren om ziekte te voorkomen. 
Lees verder,

Website
U kunt nu op onze website eenvoudig artikelen afdrukken of doorsturen, wanneer u op 
de kop van het artikel klikt kunt u een keuze maken uit diverse icoontjes die dan 
onderaan het artikel te voorschijn komen.

Vriendelijke groet

Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.
Chris Maijer

e-mail  secretariaat@reuma-arnhem.nl
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