
Beste Chris Maijer,

 

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

 

Inloopavond van RPV Arnhem op 29 november

Op de inloopavonden zijn leden maar ook niet leden van harte welkom.

De inloopavond is elke laatste dinsdag van de oneven maanden. De eerstvolgende datum is dinsdag 
29 november. telkens van 19.00 – 21.00 uur in ‘de Bloemenburcht’, Haya van Someren 
Downerstraat 1 ( aanbellen zaal). in Arnhem (Rijkerswoerd)
Wilt u nog informatie dan kunt u bellen met 06 – 22 34 09 42 of per mail

Lees verder Inloopavond van RPV Arnhem op 27 november »

 

Het Nieuwe HulpmiddelenBoekje

Het Nieuwe HulpmiddelenBoekje is ontwikkeld in het kader van GoedGebruik (een  ZorgVoorBeter 
project) is gefinancierd door ZonMw en uitgevoerd door LOCOmotion in nauwe samenwerking met 
diverse partners (Actiz, VGN, GGZ Nederland, BTN, Vilans en Gezond&Zeker).

Lees verder,

VGZ introduceert Slaap Lekker-app op Androidmarkt

Heb je wel eens last van slapeloosheid? Zo erg dat het misschien wel invloed heeft op je werk? Of 
dat je er suf van bent of fysieke klachten aan overhoudt? Niet kunnen slapen kan soms tot grote 
gevolgen leiden.

Lees verder,

Pleidooi voor het landelijk epd

Afgelopen jaar hield een collega uit onze huisartsengroep een boeiende lezing over biologicals. Een 
reumatoloog uit een ziekenhuis waar veel van onze patiënten naar toe gaan, was er ook. Naast de 
voordelen werd ook de toegenomen kans op ernstige infecties besproken.

Lees verder,

 

TNF alfaremmers: er verandert iets voor u als patiënt

Gebruikt u als medicijn de TNF-alfaremmer: Humira, Cimzia, Enbrel, Simponi of Stelara? Dan 
gaat er vanaf 1 januari 2012 iets voor u veranderen.
Uw medicijnen worden dan door het ziekenhuis verstrekt en niet meer door de apotheek. Het 
ziekenhuis kan u informatie geven hoe ze dit precies gaan organiseren.

Ook heeft de minister bepaald dat vanaf 1 januari 2012 deze TNF-alfaremmers door het ziekenhuis 
moeten worden ingekocht.

Lees verder,

 

Presentatie Artrose Informatieavond

Hieronder ziet u de presentatie (powerpoint) zoals die gehouden werd door Dr. de Gendt, 
reumatoloog, tijdens de informatie avond die de RPVA donderdag j.l. organiseerde.

Lees verder,

 

Reumapoli in Nijmegen online voor Reumatoïde Artritis (RA) en Sclerodermie (SSc)

Mevrouw Han Repping-Wuts is sinds enige tijd werkzaam als verpleegkundig wetenschappelijk 
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http://app.enormail.eu/external/link/2094448644ac1a74d69b4cac9b05e3a9/a55f7c57a7db4103654d478ad9d96f58
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onderzoeker en zorginnovater binnen de afdeling Reumatische Ziekten van het UMC Sint 
Radboud. Hieronder legt mevrouw Repping uit hoe de digitale mogelijkheden gebruikt worden in 
het UMC Sint Radboud, waar het sinds kort mogelijk is om online contact te onderhouden met het 
behandelteam van de afdeling Reumatische Ziekten.

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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