
Nieuwsbrief oktober 2011

Beste naam,

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

De Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o. organiseert een informatieavond 
over 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.
Tijdens de lezing staat dr. C. de Gendt Reumatoloog stil bij Artrose, hoe ontstaat Artrose 
en welke behandelingen zijn er mogelijk.

Lees verder, 

Heeft u vrienden, familie of kennissen met artrose stuur deze nieuwsbrief eens aan hen 
door.

Inloop en contactavond
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).

Lees verder,

Kan ik de griepprik halen bij reuma?
Vanaf half oktober start de jaarlijkse griepvaccinatie. Heeft u reuma en gebruikt u 
afweeronderdrukkende (reuma)medicatie, dan krijgt u een uitnodiging van uw huisarts 
voor een gratis griepprik. Bij afweeronderdrukkende medicijnen kunt u denken aan 
azathioprine (Imuran®) , methotrexaat (MTX), Enbrel® , Humira®  en Remicade®  of 
een van de andere biologicals. De griepprik is de beste methode om het risico op griep te 
verkleinen.

Lees verder,

Nieuw systeem voor behandeling van door osteoporose ingezakte wervels
Nieuw systeem voor behandeling van door osteoporose ingezakte wervels. komt een 
nieuw systeem beschikbaar voor patiënten die last hebben van wervelfracturen 
veroorzaakt door osteoporose.
Lees verder,

Afbakening Wtcg nog steeds niet goed in 2011
Het CAK heeft net de brieven verstuurd waarin staat welke mensen dit jaar recht hebben 
op een Wtcg-uitkering. Ook dit jaar zijn er volgens de media weer veel mensen die 
onterecht geld krijgen. Daarnaast zijn er ook nog steeds mensen die niks krijgen, terwijl 
ze wel tot de doelgroep behoren. De CG-Raad vindt dat de regeling daarom verder moet 
worden verbeterd.
Lees verder,

Doe mee aan de Reuma Beweegquiz
Doe de speciale WereldReumaDag-website vindt u alles over reuma en bewegen. Een Reuma 
Beweegquiz, tips om in beweging te komen en de mogelijkheid om een persoonlijk 
beweegboek aan te vragen.
Lees verder,

http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/website-wereldreumadag/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/afbakening-wtcg-nog-steeds-niet-goed/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/nieuw-systeem-voor-behandeling-van-door-osteoporose-ingezakte-wervels/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/kan-ik-de-griepprik-halen-bij-reuma/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/activiteiten/inloopavond/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/informatieavond-artrose-op-donderdag-3-november-toegang-gratis/


Training Reuma Uitgedaagd! aanrader voor jongeren
Afgelopen donderdag werd het eindrapport van het project Reuma Uitgedaagd! voor 
jongeren gepresenteerd. De financiers van het project, Reumafonds en Innovatiefonds 
Zorgverzekeraars waren erbij. Reuma Uitgedaagd! is een zelfmanagement training voor 
jongeren met reuma. De cursus is een succes, zo blijkt uit het rapport.
Lees verder,

Reumapatiëntenbond lanceert Kiesuwreumazorg.nl
De Reumapatiëntenbond lanceert vandaag de nieuwe website www.Kiesuwreumazorg . 
Op deze site kunnen mensen met reuma uitzoeken welke ziekenhuizen in de buurt de 
zorg aanbieden die zij op dat moment nodig hebben. Ook kunnen zij twee of drie 
ziekenhuizen met elkaar vergelijken.
Lees verder,

Reuma poli ziekenhuis Rijnstate locatie Velp geopend
Vrijdag 14 oktober 2011 werd de Reuma poli van ziekenhuis Rijnstate locatie Velp 
officieel geopend.
Op diverse plaatsen op de vijfde verdieping waar de poli is gevestigd, werden 
demonstraties verzorgd door ergo- en fysiotherapeuten, diëtisten, het Reumafonds  en 
de Reumapatiënten Verenigingen in de regio.
Lees verder,

Kom in actie tegen verlaging kilometerbudget Valys
De staatssecretaris van VWS wil het kilometerbudget voor Valys verlagen van 750 naar 
450 kilometer. Door deze zoveelste bezuiniging op vervoersvoorzieningen dreigen 
mensen met een beperking steeds meer aan huis gekluisterd te raken. Dat kan zo niet 
doorgaan. De actiegroepen Terug naar de Bossen en Makkers Unlimited bereiden daarom 
samen met de CG-Raad acties voor.
Lees verder,

Rotterdams onderzoek basis voor nieuwe biologicals en behandeling 
Reumatoïde Artritis
De bestrijding van reumatoïde artritis (RA) is enorm verbeterd met de komst van 
biologicals. Toch reageren niet alle mensen met RA goed op bestaande biologicals. Dit 
komt doordat er verschillende veroorzakers van RA zijn. Dr. Erik Lubberts van het 
Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is heel ver in het onderzoek naar de recent 
ontdekte afweercel Th17. Die is vermoedelijk de veroorzaker bij 30 tot 40% van de 
mensen met beginnende RA.
Lees verder,

U kunt zich opgeven voor de diverse beweegprogramma’s die onze vereniging 
organiseert. O.a. Tai Chi en Bechterew als u nog vragen heeft over het bewegen of over 
de PGB mogelijk zijn er andere problemen waar u eens over wilt praten kom dan eens 
langs op onze contactavond toegang gratis.

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

 

Vriendelijke groet

Chris Maijer

https://www.facebook.com/pages/Reuma-Pati%C3%ABnten-Vereniging-Arnhem-eo/216496028378394
http://twitter.com/#!/ReumaArnhem
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/activiteiten/inloopavond/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/activiteiten/oefengroep-voor-bechterew-patienten/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/activiteiten/tai-chi-tao/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/rotterdams-onderzoek-basis-voor-nieuwe-biologicals-en-behandeling-reumatoide-artritis/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/kom-in-actie-tegen-verlaging-kilometerbudget-valys/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/reuma-poli-ziekenhuis-rijnstat-locatie-velp-geopend/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/reumapatientenbond-lanceert-kiesuwreumazorg-nl/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/training-reuma-uitgedaagd-aanrader-voor-jongeren/


E-mail: secretariaat@reuma-arnhem.nl
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