
Beste ,
 
Welkom op de negentiende nieuwsbrief van uw Reuma Patiënten 
Vereniging Arnhem e.o.
 
Inloopavond dinsdag 26 juli 2011
Al ruim dertig jaar zet de Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o. zich in voor 
reumapatiënten in de regio Arnhem. Regelmatig organiseert zij inloopavonden. 
Op deze avonden zijn leden en niet leden van harte welkom.
Ervaringsdeskundigen kunnen u op zo’n avond helpen uw weg te vinden in de 
wereld van de reumapatiënt. U kunt daarbij denken aan het ‘meedenken’ voor 
hulpmiddelen, thuishulp of hulp op het werk, begeleiden met de aanvraag bij 
de gemeente voor hulpmiddelen (WMO) of voor het aanvragen van een 
Persoons Gebonden Budget (PGB). Kortom u kunt antwoord krijgen op vragen 
waarmee u worstelt die te maken hebben met uw reumatische aandoening. Dit 
alles onder het genot van een kopje koffie of thee.
Leden en niet leden kunnen gezellig met elkaar bijpraten, ervaringen 
uitwisselen, een kaartje leggen of creatief bezig zijn. En als er behoefte aan is 
kan er ook een computercursus voor beginners gevolgd worden.
Kortom, is onlangs bij u een reumatische aandoening geconstateerd en wilt u 
daar meer over weten, komt u dan gerust langs. De toegang is gratis en de 
drankjes ook.
De inloopavond is elke laatste dinsdag van de oneven maanden (26 juli 2011) 
van 19.00 – 21.00 uur in ‘de Bloemenburcht’, Haya van Someren Downerstraat 
1. in Arnhem (Rijkerswoerd)
Voor inlichtingen: 06 – 22 34 09 42 of per mail:  ledenadm@reuma-
arnhem.nl
 
 
CG-Raad zoekt verhalen voor protestactie
De CG-Raad bereidt een grootscheepse protestactie voor. De 
belangenbehartiger wil de barricade op, samen met mensen die een beperking 
hebben. Door het kabinetsbeleid worden zij op alle levensterreinen, zoals werk, 
onderwijs en inkomen, hard geraakt. “Dit kan zo niet langer, en dat zullen we 
laten weten ook”, aldus Ad Poppelaars, directeur CG-Raad.
Lees verder,
 
NPCF: zorgverzekeraar informeert verzekerde onvoldoende over  
selectie van zorg
Zorgverzekeraars informeren hun verzekerden onvoldoende over de redenen 
om wel of geen contract met een zorgaanbieder af te sluiten. Dat blijkt uit de 
resultaten van de meldactie ‘Zorginkoop’ van de Nederlandse Patiënten 
Consumenten Federatie (NPCF) waar ruim drieduizend mensen aan deelnamen.
Lees verder,
 
Slijtage van de heup, dergelijke artrose van de heup veroorzaakt pijn  
en stijfheid.
Artrose van de heup
Bij veel mensen gaat het heupgewricht slijten naarmate men ouder wordt. 
Dergelijke artrose van de heup veroorzaakt pijn en stijfheid. Bij sommige 
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mensen leidt dit na verloop van tijd tot ernstige beperkingen in het dagelijkse 
functioneren.
Lees verder,
 
Chip tegen reumatoide artritis
Reumatoloog Paul-Peter Tak (AMC Amsterdam) onderzoekt of een ‘chip’ in de 
hals van mensen met RA ontstekingen in gewrichten kan remmen. Dat meldt 
de Telegraaf op maandag 18 juli.
Lees verder,
 
U kunt de Patiënten Vereniging dagelijks volgen op twitter of op Facebook 
 
 
Vriendelijke groet
Chris Maijer
e-mail: secretariaat@reuma-arnhem.nl
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