Welkom op de nieuwsbrief van de Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.
Op donderdag 18 april houden wij de Algemene Leden vergadering in zalencentrum Wieleman te Westervoort.
Wij verzoeken u om u vooraf aan te melden bij het secretariaat (0316 263824 of per e-mail: secretariaat@reumaarnhem.nl) zodat er rekening gehouden kan worden met het aantal drankjes en hapjes.
Oproep bestuursleden
Er heeft jammer genoeg nog niemand gereageerd op onze oproep om het bestuur te komen versterken of het
voorzitterschap van onze vereniging op zich te willen nemen. Bij deze doen wij nogmaals een beroep op u. Indien u
belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Chris Maijer telefoon 06-22784676 of per mail secertariaat@reumaarnhem.nl
Door de personele bezetting in het bestuur hebben wij noodgedwongen enkele activiteiten die een lange
voorbereidingstijd en veel vergadertijd vergen op een laag pitje moeten zetten en zijn de voorbereidingen van sommige
plannen stopgezet.
Nieuwe activieiten
’t Steuntje valt begin april weer op uw deurmat en wij willen u vast attenderen op de enquête voor het zwemmen onder
begeleiding in de koppel en de workshop Chi Neng Qigong en Ki op zaterdag 25 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur op de
Binnenplaats te Arnhem. De volledige informatie en uitleg over de twee genoemde nieuwe activiteiten kunt u in de april
editie van 't steuntje terugvinden.

Petitie Keuzevrijheid Zorg, onderteken het protest
Het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam weigerde onlangs een contract te tekenen met de zorgverzekeraar Achmea.
Naar aanleiding van dit bericht en de dreiging dat minister Schippers de keuzevrijheid vanaf 2014 volledig aan banden
wil leggen, klonk in de media het protest tegen de toenemende macht van de zorgverzekeraars. Deze macht leidt nu
reeds tot een beperking van de keuzevrijheid voor patiënten.
Tros Radar wijdde over het nieuws uit en vele grote websites op het gebied van de zorg kopten hierover. Deze strijd
geldt ook voor andere eerste- en tweedelijnszorg als fysiotherapie, huisarts, psychologie, psychotherapie, apotheek,
logopedie, oefentherapie, tandarts en vele andere behandelaren in de zorg.
De Petitie voor Keuzevrijheid in de Zorg ook digitaal ondertekenen?
Petitie Keuzevrijheid Zorg

Geef uw mening als lid van het Reumafonds Panel
Het Reumafonds wil mensen die te maken hebben met reuma en de reumabestrijding meer betrekken bij zijn activiteiten.
Daarom is er nu het Reumafonds Panel. Ook u kunt uw stem laten horen als u deelnemer wordt van het Reumafonds
Panel!
Hoe werkt het?
Als deelnemer aan het Reumafonds Panel ontvangt u enkele keren per jaar een e-mail met een uitnodiging om mee te
doen aan een onderzoek.
Meestal is dit een online enquête, maar kan ook gaan om onderzoek (gesprek) op locatie. Bij elk onderzoek heeft u altijd
zelf de keuze of u wilt deelnemen of niet. Na afloop van elk onderzoek informeren wij u over de resultaten.
Meld u aan!
Bent u geïnteresseerd om mee te doen aan het Reumafonds Panel? Meldt u zich dan hier aan.
Op http://www.reumafondspanel.nl/ vindt u meer informatie over het Reumafonds Panel. U vindt er ook de antwoorden

op veelgestelde vragen.
Het Reumafonds verwelkomt u graag als deelnemer van het Reumafonds Panel!
Vriendelijke groet
Chris Maijer, secretaris
Mail: :secretariaat@reuma-arnhem.nl

