
Beste Naam ,

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

ALV op donderdag 19 april 2012

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op 
donderdag 19 april 2012 in zalencentrum Wieleman in Westervoort.

Toegang is alleen voor leden van de Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.

We beginnen om 13.30 uur en de zaal is open om 13.00 uur, u wordt ontvangen met koffie / 
thee met diverse klein zoet dat op de tafel staat.
In de pauze (rond 14.30 uur) wordt u een consumptie aangeboden en een warm 
bittergarnituur. Om 15.00 uur begint de Bingo. De prijs voor de bingo kaarten is € 0,50 cent 
per kaart per rondje 16.00 uur Einde middag.

Wij verzoeken u om u vooraf aan te melden bij het secretariaat  e-mail: secretariaat@reuma-
arnhem.nl  zodat er rekening gehouden kan worden met het aantal drankjes en hapjes.

Wilt u lid worden van onze vereniging en deelnemen aan deze middag mail dan onze  
ledenadministratie!

Het bestuur.

Nieuwe kansen voor reumaonderzoek
Het onderzoek naar reumatische ziekten krijgt een nieuwe impuls met de komst van twee 
hoogleraren in Groningen en Utrecht. Prof.dr. Hendrika Bootsma is de nieuwe hoogleraar 
reumatologie in het UMC Groningen. Prof.dr. Timothy Radstake komt het UMC Utrecht 
versterken als hoogleraar translationele immunologie.
 Lees verder 

Niet vergrijzing, maar verkeerde prikkels oorzaak kostenexplosie  
zorg

Dit is een origineel bericht van NYFER
In 2012 komen de zorguitgaven per gemiddelde Nederlander uit op ongeveer 5600 euro. In 
2000 was dat de helft. Die explosieve stijging komt niet door de vergrijzing; die verklaart 
maar 15% van de kostentoename. Het komt ook niet omdat we ongezonder leven; de 
gezondheid neemt juist toe. De belangrijkste oorzaak ligt volgens NYFER in het ontbreken 
van prikkels om zorgeuro’s doelmatig te besteden. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde 
onderzoeksrapport ‘Integrale zorg in de buurt’.
 Lees verder 
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Nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen in Arnhem
Jarenlang heeft de gemeente Arnhem samengewerkt met drie leveranciers van Wmo-
hulpmiddelen. Per 1 april 2012 loopt het contract met deze leveranciers: RSR, EmCart en 
Meyra af. Vanaf die datum werkt de gemeente Arnhem samen met nog maar één leverancier 
voor Wmo-hulpmiddelen.
De nieuwe leverancier waarmee de gemeente Arnhem gaat samenwerken heet: Harting-Bank. 
Zij leveren zorg- en revalidatiehulpmiddelen en bieden maatwerkoplossingen die een 
positieve bijdrage leveren aan de zelfstandigheid, vrijheid en levensvreugde van mensen met 
een beperking. 
Lees verder 

De twaalf medische afleveringen van KiesBeter nu te zien
Het tv-programma kiesBeter was een medisch consumentenprogramma van twaalf 
afleveringen dat is uitgezonden van maart tot mei 2007. U kunt de afleveringen hier bekijken.
Centraal in het programma staat het maken van keuzes in de zorg. Patiënten vertellen over 
hun ervaringen en deskundigen geven tips om bewuster om te gaan met keuzemogelijkheden.
De afleveringen

1. Huisartsenzorg
Deze uitzending gaat over de huisartsenzorg in Nederland. Hoe is dat geregeld. Als u op zoek 
bent naar een huisarts, hoe pakt u dat het beste aan. Wat kunt u doen als u uw huisarts niet 
meer vertrouwt.
 Lees verder 

Nieuwe brochures met patientenrichtlijnen over RA en Biologicals
De Reumapatiëntenbond heeft vandaag een tweetal brochures  met patiëntenrichtlijnen naar 
buiten gebracht
 
De patiëntenversie van de richtlijn biologicals nu beschikbaar op de website van de  
Reumapatiëntenbond u kunt de brochure hier downloaden
Patiëntenversie richtlijn RA vanaf nu op de  website van de Reumapatiëntenbond u kunt de 
brochure hier downloaden

Contactavond van RPV Arnhem op dinsdag 29 mei 2012
Op de contactavonden zijn leden maar ook niet leden van harte welkom. De contactavond is 
elke laatste dinsdag van de oneven maanden. De eerstvolgende datum is dinsdag 29 mei 2012. 
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 
Lees verder,

Vriendelijke groet
Chris Maijer, secretaris.

secretariaat@reuma-arnhem.nl

mailto:secretariaat@reuma-arnhem.nl
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/contactavond-van-rpv-arnhem-op-dinsdag-27-maart-2012/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/contactavond-van-rpv-arnhem-op-dinsdag-27-maart-2012/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/wp-content/uploads/2012/03/11_1216_RPB-brochure-RA-230312.pdf
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/wp-content/uploads/2012/03/Richtlijn-biologicals-patienten-versie-2012.pdf
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/nieuwe-brochures-met-patienten-richtlijnen-over-ra-en-biologicals/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/het-tv-programma-kiesbeter-was-een-medisch-consumentenprogramma-van-twaalf-afleveringen-dat-is-uitgezonden-van-maart-tot-mei-2007/#more-5197
http://www.kiesbeter.nl/medische-informatie/tv/Huisartsenzorg/
http://www.kiesbeter.nl/medische-informatie/tv/Huisartsenzorg/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/het-tv-programma-kiesbeter-was-een-medisch-consumentenprogramma-van-twaalf-afleveringen-dat-is-uitgezonden-van-maart-tot-mei-2007/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/nieuwe-leverancier-wmo-hulpmiddelen-in-arnhem/
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/nieuwe-leverancier-wmo-hulpmiddelen-in-arnhem/



	Nieuwe kansen voor reumaonderzoek
	Niet vergrijzing, maar verkeerde prikkels oorzaak kostenexplosie zorg
	Nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen in Arnhem
	De twaalf medische afleveringen van KiesBeter nu te zien
	Nieuwe brochures met patientenrichtlijnen over RA en Biologicals
	Contactavond van RPV Arnhem op dinsdag 29 mei 2012

