
Beste 

Welkom op de eenentwintigste nieuwsbrief van uw Reuma Patiënten vereniging Arnhem 
e.o.

Op dinsdag 27 september organiseert uw Patiëntenvereniging weer een 
inloopavond
Van 19.00 – 21.00 uur in ‘de Bloemenburcht’, Haya van Someren Downerstraat 1. 
Arnhem (Rijkerswoerd) 
Voor inlichtingen: 06 – 22 34 09 42 of per mail:  ledenadm@reuma-arnhem.nl

Opening Reumapoli 14 oktober.
Op vrijdag 14 oktober bent u van 14.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen in de nieuwe polikliniek op de 5de etage in Velp.
Wat is er te doen?
Op de polikliniek Reumatologie worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo kunt 
u op onze informatiemarkt bij diverse stands van o.a. onze patiëntenvereniging en 
reumaverpleegkundigen van Rijnstate informatie inwinnen en advies vragen. Ook zal een 
reumatoloog u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en inzichten op het 
gebied van diagnostiek en behandeling van reumatische aandoeningen. Uiteraard is er 
gelegenheid om onze nieuwe behandelruimten te bekijken.
Lees verder,

Informatieavond Artrose op donderdag 3 november, toegang gratis
Aanvang 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur in het auditorium van het ziekenhuis 
Rijnstate Arnhem.

Programma
19.00 uur zaal open en ontvangst
19.30 uur aanvang informatiebijeenkomst
20.30 uur een pauze, in de pauze kunt u uw vragen schriftelijk inleveren.
20.50 uur Dr. C. de Gendt en Mw Y. Miedema beantwoorden gezamenlijk de vragen
21.30 uur afsluiting

Aanmelden verplicht
Belangstellenden kunnen zich vanaf 20 oktober via de receptie van ziekenhuis
Rijnstate aanmelden telefoon 088 – 005 7575

Achterin in de zaal kunt u informatie vinden over de Reuma Patiënten Vereniging Arnhem 
e.o.. Mevrouw R. Wynia is namens het reumafonds aanwezig en kan u informeren over  
de strijd tegen reuma en artrose die invloed heeft op het dagelijks leven van 2,3 miljoen 
mensen in Nederland.

Chronische patiënt wil keuzehulpmiddelen
Ruim de helft 62% van de mensen met een chronische aandoening heeft behoefte aan 
een keuzehulpmiddel bij het kiezen voor een zorginstelling. Dat blijkt uit de resultaten 
van de meldactie ‘Kiezen in de zorg’ van het programma Kwaliteit in Zicht, een 
samenwerking tussen acht grote patiëntenorganisaties. De meldactie werd juni 
jongstleden gehouden onder 5371 deelnemers.
Lees verder,

Indicatiestelling 80-plussers blijft bij CIZ
Indicatiestelling 80 plussers blijft bij CIZ. Het bericht over het gewijzigde indicatiebeleid 
voor 80-plussers leidt tot veel onrust in de branche. Ten onrechte is het beeld ontstaan 

mailto:ledenadm@reuma-arnhem.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2011/09/09/indicatiebesluit-zorg-wijzigt.html
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/chronische-patient-wil-keuzehulpmiddelen/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/opening-reumapoli-velp-vrijdag-14-oktober/


dat de zorgaanbieders zelf indicaties toewijzen voor zorg met verblijf. Het CIZ blijft 
echter verantwoordelijk voor het indicatiebesluit, stelt ActiZ.
Lees verder,

Patiënten bereid te reizen voor betere zorg
Patiënten zijn bereid flink te reizen voor de juiste ziekenhuiszorg. Dat concludeert de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in haar brancherapport 2011 dat gaat 
over reisbereidheid van patiënten.
Lees verder,

HANDCHIRURGIE OP DE KAART ZETTEN
Trainingsprogramma voor meer superspecialisten
AMSTERDAM — Vier jaar geleden startte professor dr. Marco Ritt – de enige hoogleraar in 
de handchirurgie in ons land – The Hand Clinic in de hoofdstad. „De behoefte van 
patiënten aan focus op de getraumatiseerde hand bleek groot.
Lees verder,

The Young Connexion organiseert, Chirurgie bij reumatische aandoeningen
Het informatieve gedeelte zal deze avond begeleid worden door;  Orthopedisch chirurg 
Kirsten Veenstra. Zij is werkzaam als orthopedisch chirurg in de Sint Maartenskliniek in 
Woerden en haar aandachtsgebied ligt bij de behandeling van patiënten met reumatische 
aandoeningen.
Lees verder,

Reumafonds wint NRC Charity Award
Het Reumafonds heeft met de advertentie ‘De normaalste dingen’ de vakjuryprijs 
gewonnen van de NRC Charity Awards 2011. Wakker Dier heeft de publieksprijs 
gewonnen. De prijs bestaat uit een trofee en gratis advertentieruimte met een waarde 
van ruim € 214.000,-.
Lees verder,

Maatregelen tegen toenemende antibiotica resistentie
Om het probleem van de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica te 
keren, moeten bepaalde soorten antibiotica gereserveerd worden voor menselijk gebruik. 
Deze middelen zouden uitgesloten moeten worden van gebruik in de veeteelt, om over-
dracht van resistente bacteriën van dier naar mens tegen te gaan.
Lees verder,

U kunt de reuma  Patiënten Vereniging Arnhem e.o. dagelijks volgen op twitter of op 
Facebook

Vriendelijke groet
Chris Maijer
E-mail:secretariaat@reuma-arnhem.nl
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