
Beste C.J.Maijer,
 

 

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.

Mw. Y. Miedema spreekt namens het reumanetwerk Arnhem en legt uit dat bewegen 
met reuma de klachten kan doen afnemen en de conditie verbeteren.
Het reumanetwerk Arnhem is een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn 
in behandeling van mensen met reuma. Het netwerk bestaat uit reumatologen en 
reumaverpleegkundigen van ziekenhuis Rijnstate, de Reuma patiënten vereniging 
Arnhem e.o., fysiotherapeuten en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck uit de regio 
Arnhem.

Na de pauze kunnen er aan beide sprekers vragen worden gesteld waarbij men alle 
tijd heeft om dieper op het onderwerp Artrose in te gaan.

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.

De bijeenkomst vindt plaats in het auditorium van Rijnstate, Wagnerlaan 55, Arnhem.
Parkeerkosten zijn voor eigen rekening.
Meer informatie kunt u opvragen bij het secretariaat Telefoon: 0316-263824 of per 
mail secretariaat@reuma-arnhem.nl
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