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De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken 
stelt zich ten doel werkzaam te zijn in het belang van patiënten 
met reumatische aandoeningen in de meest ruime zin. 
 
De Vereniging ontplooit daartoe tal van activiteiten zoals 
beschreven in dit Contactblad. Deze zijn vooral gericht op het 
versterken bij onze leden van 
 
  *  de onderlinge contacten 
 
  *  de mondigheid 
 
  *  de zelfwerkzaamheid 
 
  * de vereniging behartigt  collectieve   
  belangen van de leden, ook  externe  
 
Leden van de Vereniging kunnen zijn patiënten met een reuma-
tische aandoening en ouders van kinderen met een reumatische 
aandoening. 
 
De Vereniging is aangesloten bij het Reumafonds. 
 
 

 
HET INFORMATIE- EN KLACHTENOPVANG 

 

GEZONDHEIDSZORG (IKG)  
 

Heeft u nog vragen of hulp nodig bij een klacht? De afdeling 
Informatie en Klachtopvang Gezondheidszorg kan u helpen. Zij  
biedt u informatie over de gezondheidszorg. Daarnaast adviseert en 
ondersteunt zij u kosteloos bij het indienen van uw klacht. Bel met 
0900 - 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)  voor vragen over second 
opinion, klachten over lange wachttijden, verstoorde relatie met 
huisarts, specialist, apotheek, thuiszorg, gemaakte fouten, bejegening 
enz.). U kunt ook het klachtenformulier invullen op Internet: 
http://www.zorgbelang-zuidholland.nl/ 
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Kopij voor het Contactblad 1e kwartaal 2015 gaarne uiterlijk 
5 januari 2015 zenden naar het redactieadres:  
Johanna Scholten, Steenhouwersgaarde 5E, 2542 AA Den Haag,  
tel: 070 35 95 430, e-mail: jokes54@gmail.com 

Secretariaatsadres Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.: 

Anja van den  Bergh-Noordam, Jozef Israelslaan 109,  
 2282 TC Rijswijk (ZH), Tel: 070-8889236. 

31e JAARGANG      november  2014  
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  VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
  Opgericht 1979 4– november 2014 
  Contactblad verschijnt in  februari, mei, augustus, november 

 

Verenigingsgebouw RPV Den Haag e.o. 
Aaltje Noordewierstraat 276, 2551 SL Den Haag tel. 070 - 3234922  
 

VOORZITTER a.i.:  
Mevr. M. Rodenrijs (Ria) e-mail: voorzitter@rpvdenhaag.nl  
Melis Stokelaan 2310, 2541 GM  Den Haag tel. 070-3293263 
 

VICE-VOORZITTER: 
     Mevr. N. Bogte-Steenbeek (Nathalie)          e-mail: ednaatb@casema.nl 
    Baarssingel 10, 2492 MG Den Haag                                             070-3871001 

 
PENNINGMEESTER: 
Mevr. E.M. v.d. Hoeven (Elma),  e-mail: ledenadministratie@rpvdenhaag.nl 
Zandeveltweg 18, 2692 AT ‘s-Gravenzande penningmeester@rpvdenhaag.nl 
 tel. 0174-417794 
SECRETARIS:  
 Mevr. A. van den Bergh-Noordam (Anja)          e-mail: info@rpvdenhaag.nl 
 Jozef Israelslaan 109, 2282 TC Rijswijk tel: 070-8889236 
 

2e PENNINGMEESTER: VACANT 
  

LEDEN: 
Mevr. H. Streef (Ria),    e-mail: riastreef@casema.nl  
Marg. v. Hennebergweg 49B, 2552 BD Den Haag  tel. 070-3666810 
 

Mevr. J.Y. Numann (Joyce)   e-mail: joyce.numann@planet.nl  
Ruychrocklaan 182, 2597 ET Den Haag tel. 070-3244208 
 

Mevr. M.J.B. Pleune (Marijke) r.pleune@planet.nl 
Kruisland 9, 2685 TG Poeldijk 0174-245507 

      

     Dhr. L. H.  Noordermeer (Leo)         e-mail: leo.noordermeer@ziggo.nl 
     Allard Piersonlaan 242, 2522 MX Den Haag   070-3902381 of  06-18524509 
         

OMBUDSWERKER:   
Mevr. J.M.A. Scholten  (Johanna),  e-mail: jokes54@gmail.com 
Steenhouwersgaarde 5E, 2542 AA Den haag  tel. 070-3595430 
 

MEDISCH ADVISEUR: Dr. H.K. Ronday, reumatoloog 
 

ALGEMEEN ADVISEUR:  
Mevr. M. Rodenrijs (Ria) e-mail: voorzitter@rpvdenhaag.nl  
Melis Stokelaan 2310, 2541 GM  Den Haag tel. 070-3293263 
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ERE-LEDEN: 
Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens (Marjolein) tel. 070-3241349 
Mevr. R.H.J. Konings (Lieke) tel. 079-5939913 
Mevr. R. Rodenrijs (Ria) tel. 070-3293263 
 
CONTRIBUTIE/GIROREKENING: 
€ 22,00 per jaar, te voldoen vóór 1 april.  
 Hiertoe ontvangt u in januari een acceptgiro.  IBAN nr. NL66INGB0003890569  

 
CONTACTPERSONEN GROEPEN/CLUBS 
 

Coördinator hydrotherapie: Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Hydrotherapie Revalidatiecentr. maandag: Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Hydrotherapie Revalidatiecentr. vrijdag: Johanna Scholten, 070-3595430 
Hydrotherapie Steenvoorde donderdag: 
Alle groepen : Ria Streef , 070-3666810    
woensdag tussen 17.00 en 19.00/donderdag vanaf 08.00 uur                                      
Hydrotherapie Bronovo dinsdag:  Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Bechterew-oefengroep: Truus v.d. Ende, 070-3913034 
Contactgroep Rijswijk: Henriette Godschalk, 070-3941312 
Contactgroep Voorburg-Leidschendam: Marian Fase, 070-4444449 
50 plus groep: Mies van Marrewijk, 0174-421989  
Contactgroep Fibromyalgie: Marie Thérèse Timmer, 070-3974508 
Dartclub: Joke Tijsmans, 070-3237319 
Timmerclubje: Lia van der Laan, 070-3871105 
Hobbyclub Maandag: Marga Noordermeer, 070-3902381 
Kaartclub: Leo Noordermeer, 070-3902381 
Ziekenbezoek Bronovo: Marjolein Schröeder, 070-3241349 
Ziekenbezoek Leyenburg: Thea Riep, 070-3938035 
Ziekenbezoek Westeinde, Rode Kruis: Nelleke Roeleveld, 070-3210327 
Ziekenbezoek Revalidatiectr:  Johanna Scholten, 070-3595430 
Voorlichting: Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Inloopochtenden voor reumapatiënten: Anita Guldemond, 06-51600688 
 Kees Aaldijk, 070-3801340 
 Donderdagmiddaggroep: 
 Ria Streef, 070-3666810 
Avondbijeenkomsten Marijke Pleune 0174-245507 
Vervoer Taxibus: Ria Streef, 070-3666810 
Beheer Website: Carsten v.d. Hoeven, 06-49922476  
 E-mail: Carsten@kabelfoon.net 
Voor meer informatie zie elders in het blad! 
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HALLO BESTE LEZERS, 
 

Net terug van de kuurreis met  o.a. een aantal 
patiënten van de Vereniging. Dus snel achter 
de computer want het is weer tijd voor mijn 
rubriekje in het contactblad.   
 

Heeft u ook zo genoten van de zomerse weken 
die wij hebben gehad? 
Het  is al behoorlijk herfst en de gezellige tijd van de kaarsjes  
en de open haard aan is weer aangebroken.  
Dat is ook genieten toch? 

Kerstviering 
Op  dinsdag16 december a.s. hebben we onze jaarlijkse kerstviering, 
het belooft weer een gezellige dag te worden! U leest er ongetwijfeld 
meer over op bladzijde 14! 

Agenda 
Ook dit jaar  biedt Stichting Vrienden van RPV Den Haag alle leden  
een agenda voor 2015 aan!  

Bestuursmutaties. 
Het bestuur is druk doende om te brainstormen hoe het nu verder moet  
met de taakverdeling vanaf maart als onze penningmeester en ikzelf er 
mee gaan stoppen. Er zijn een aantal opties  die onderzocht worden om 
de continuïteit van Vereniging te waarborgen, want de tijd dringt! 
Gelukkig heeft iemand zich bereid verklaard  de ledenadministratie op 
zich te nemen; daar zijn we  heel blij mee.  

Wereldreumadag 
Omdat  Wereldreumadag op een zondag valt heeft  het bestuur besloten 
dit jaar geen activiteit te plannen. Als u toch  aan een reuma-activiteit 
wilt deelnemen  bezoek dan de website van het Reumafonds. Daar staat 
vast wel iets van uw gading! 
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Jubileumjaar  
We zijn alweer gekomen aan het einde van ons jubileumjaar. Dit  is dus 
het laatste dikke contactblad, met dank aan de firma Nolin B.V.  De 
redactiecommissie heeft met veel plezier tijd en aandacht besteed aan 
het maken van artikelen over de groepen en (oud)bestuursleden. Ik 
hoop dat u de terugblik op de geschiedenis van onze Vereniging leuk 
heeft gevonden. In dit blad vindt u nog een aantal aanvullingen en rec-
tificaties op voorgaande artikelen.  Hierbij wil ik de redactiecommissie 
bedanken voor het vele extra werk dat zij hebben verricht.  

Andere interessante artikelen in dit blad zijn: 

♦  De interviews  met Marijke Pleune (blz. 17), Johanna Scholten (24)  
en Marjolein Schröeder en Marian Fase (blz. 32) 

♦ “Oefentherapie” een belangrijke pijler van onze Vereniging op blz. 20; 

♦ 10 misverstanden over de WMO op  blz. 27 
 

Extra aandacht vraag ik voor de oproep voor nieuwe bestuursleden op 
blz. 26. De tijd  begint te dringen!! Héél belangrijk!!   

Tot slot 
Ik hoop dat u allen zult genieten van de komende feestmaanden.  We 
hopen elkaar te zien   de komende avondbijeenkomst, tijdens de 
kerstviering  op 16 December a.s. en  op de Nieuwjaarsborrel, dinsdag 
20  januari 2015. Ik wens een ieder alvast heel fijne 
kerstdagen en een goede jaarwisseling!  

Hartelijke groeten 
 

Ria Rodenrijs,  
interim voorzitter 

Verhuisd? 

Geef het even door s.v.p.! 

Een telefoontje, e-mail of kaartje naar het secretariaat is een kleine 
moeite en scheelt ons een hoop werk! De gegevens van het secreta-
riaat staan vóór in het contactblad! Alvast bedankt!! 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

 
 
Hydrotherapie 
Begin oktober hebben de beoefenaars van  hydrotherapie/
oefentherapie de rekening ontvangen voor het 3de kwartaal 2014. 
De mensen die nog achterstand hebben voor andere kwartalen 
hebben een herinnering ontvangen. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
de betalingsachterstand zo snel mogelijk te voldoen. Bij voorbaat 
dank voor uw medewerking! 
 
E-mail 
Bij de rekeningen voor de hydrotherapie heeft u een brief 
ontvangen met de vraag om uw e-mail adres aan mij door te 
geven. Zo kan  in het vervolg uw rekening, als bijlage, per mail  
naar u verstuurd worden.  De reden hiervoor is dat de porto-
kosten behoorlijk zijn gestegen. Ook  scheelt het papier en en-
veloppen;  
om niet te spreken van  het vele  werk om alle brieven te 
versturen. Wij rekenen op uw medewerking! 
 
Contributie 
Helaas  zijn er nog altijd leden die de contributie niet voldaan 
hebben; zij zullen geroyeerd worden. 
 
 

Elma van der Hoeven 
Penningmeester 

Oproep 

Kent u iemand in uw omgeving die langdurig ziek is en die,  
net als u, lid is van onze Reumavereniging?  
Meld dat dan even bij het bestuur!  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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Familieleden en/of begeleiders zijn altijd van harte welkom. 

   
18 november: Mevr. Marijke Hogeweg is afgestudeerd  
reflexzonetherapeut met als specialisatie reumatoïde artritis.  
Reflexzone therapie kan helpen bij pijnklachten en stijfheid tot  
verbetering van mobiliteit en conditie, waardoor de kwaliteit  
van het leven verbetert. 
 
In december is er geen avondbijeenkomst. In plaats daarvan de 
kerstviering op dinsdag 16 december a.s.  in restaurant Pex 
(voorheen Genieten/ de Wildhoef) aanvang  10.30 uur. 
 

 2015 
 20 januari :  Nieuwjaarsbijeenkomst;  
 We proosten met elkaar  op het nieuwe jaar! 

  
17 februari: De ‘Belastingdienst’ komt ons informeren over  
de laatste financiële ontwikkelingen voor chronisch zieken  voor 2014  
en 2015. 

AVONDBIJEENKOMSTEN 
Op de 3e dinsdagavond van de maand, met uitzondering van  
juli, augustus en december, in  Wijkcentrum Vrederust,  
Melis Stokelaan 2496W, 2541 GS Den Haag.  
Aanvang 19.30 uur.   

Vervoer Taxibus: Vrijdag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de 
dinsdagavond, bellen met Ria Streef, tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 
12.00 uur. 

Op onze website:www.rpvdenhaag.nl staat de meest actuele informa-
tie over de avondbijeenkomsten. Het komt namelijk wel eens voor, 
dat een presentatie op het laatste moment gewijzigd wordt. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL: 
 

• Op donderdag 30 oktober wordt er een zorgmarkt    
georganiseerd in het Sophia revalidatiecentrum.  
Er zijn 4 bestuursleden namens de Vereniging aanwezig.  

• Het Reumafonds organiseert op zaterdag 29 november een  
Besturendag in Maarssen. Er zullen die dag 3 bestuursleden 
namens RPV Den Haag aan deelnemen. 

• De rekeningen van de hydrotherapie zijn verstuurd met een brief 
waarin wordt verzocht om het e-mailadres door te geven aan de 
penningmeester, omdat  we de rekeningen in de toekomst per  
e-mail willen gaan versturen. 

• Vanuit het bestuur is de kerstcommissie  de invulling van de 
Kerstviering aan het uitwerken. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 
16 december a.s.  

• De avondbijeenkomst op 16 september met Dr. Koch was erg  
informatief. 

• Op de avondbijeenkomst van 21 oktober komt een ergotherapeut, 
Dhr. Jeffrey Paardenkoper, vertellen over zelfstandig functioneren 
met reuma. 

• Het bestuur maakt zich zorgen hoe het nu verder moet  met de 
taakverdeling vanaf maart 2015 als de penningmeester en de  
voorzitter haar functies gaan neerleggen. Het bestuur is druk  
bezig om een oplossing hiervoor te zoeken. De tijd dringt! 

RECTIFICATIE 50 PLUS GROEP  

Abusievelijk is in het contactblad van april jl., in het artikel over de 50 
plus groep,  de verkeerde persoon vermeld als  eerste coördinator/
oprichter. Dat bleek dus niet Riet  Kortekaas. In plaats daarvan  
waren  er zelfs twee dames die de kar trokken  
t.w. Henny de Jong en haar zus Rini Gerritsen. 

Excuses van de redactie 
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Inloopochtend voor  
en door Reumapatiënten 
 
Contactpersonen: 
Kees Aaldijk,           tel: 070-3801340 
Anita Guldemond    tel: 06-51600688 
    
 
Elke maand is er een inloopochtend voor diegenen die op zoek  
zijn naar een luisterend oor of informatie. Zij kunnen die vinden bij  
lotgenoten die uit eigen ervaring bekend zijn met soort- 
gelijke vragen of problemen door de ziekte. 
 
Al pratend kunnen bijvoorbeeld ook vragen voor de reumatoloog 
op een rijtje worden gezet of kan voor een bepaald probleem de 
weg worden gezocht naar de juiste hulpverlener of instantie. 
U als leden van onze Vereniging bent van harte welkom voor een  
individueel contact. Wij, Kees en Anita, zullen u graag begroeten. 
 
Ook voor niet-leden in onze Haagse regio met welke vorm van  
reuma ook (RA, Bechterew, SLE, PMR, Artrose), die eens met 
 een medepatiënt willen praten, staat de inloopochtend open. 
 
De inloopochtenden vinden op de 2e Woensdag van elke maand  
plaats in de eigen locatie van de R.P.V.  
U kunt dan tussen 11.00 uur en 13.00 uur binnenlopen in het  
verenigingsgebouw aan de Aaltje Noordewierstraat nr. 276.  
(vlak bij eindpunt lijn 3). 
 
De volgende inloopochtenden in 2014 zijn op: 
 

12 november en 10 december 
 

In 2015: 
 
14 januari, 11 februari, 11 maart . 

 
Wij, uw medepatiënten, zien u graag komen en zitten met  koffie  
voor u klaar! 
 
Kees Aaldijk en Anita Guldemond. 
 

  

Elke 2e woensdagochtend 
van de maand van 11.00 
tot 13.00 uur.  
 

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276  
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN   
RPV DEN HAAG E.O. 

HOBBYGROEP RIJSWIJK: MET EEN LUISTEREND OOR VOOR 
ELKAAR 

Martin Campslaan 565A , Rijswijk 
 
 2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur. 
 Contactpersoon: Henriëtte Godschalk,  tel: 070-3941312  

FIBROMYALGIEGROEP: CREATIEF BEZIG ZIJN MET EEN 
LUISTEREND OOR VOOR ELKAAR 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag  
  

Elke 1e en 3e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur 
 Contact persoon : Marie-Thérèse Timmer, Tel. 070-3974508 
 
HOBBYCLUB MAANDAG: KAARTEN MAKEN, SCHILDEREN EN       
NOG VEEL MEER 
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag  
 

Elke 2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur  
Contactpersoon: Marga Noordermeer, Tel: 070-3902381   
 

CONTACTGROEP VOORBURG-LEIDSCHENDAM : 
“OMDAT WE LOTGENOTEN ZIJN WORDT ER  VAAK GESPROKEN 
OVER HET OMGAAN MET REUMA EN ONZE ERVARINGEN  
HIERMEE.  HET CLUBJE HEEFT EEN CREATIEF EN EEN SOCIAAL 
KARAKTER. “ 
Oranjehoek , Oranje Nassaustraat  1, Voorburg  

 

           2e en 4e maandag v.d. maand van 13.30 tot 15.30  
Contactpersoon: Marian Fase, tel: 070-4444449   

Lees verder op pagina 11 
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN 
RPV DEN HAAG E.O.          

TIMMERCLUB: PLEZIER MET HOUT 
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 
  

Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 

Contactpersoon: Lia van der Laan, tel: 070-3871105 

50 PLUS GROEP: 50 PLUSSERS HEBBEN HET GEZELLIG  
MET  ELKAAR  

 Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 
  

Elke 1e woensdagavond vanaf 19.30 uur  
Contactpersoon: Mies van Marrewijk, tel.: 0174-421989 

RPV KAARTCLUB:  GEEN SLAG MISSEN! 
Verenigingsgebouw,  Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 
   
Elke 2e en 4e donderdagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur 
Contactpersoon: Leo Noordermeer,  tel: 070-3902381 
 

MIDDAGBIJEENKOMSTEN:  GEZELLIG SAMEN  BEZIG ZIJN! 
Verenigingsgebouw,  Aaltje Noordewierstraat 276 
  

Iedere 1e donderdag van de maand om 13.30 uur  

Contactpersoon Ria Streef, tel: 070-3666810 
  

 Vervoer Taxibus:  
Maandag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de donderdagmiddag, 
bellen met Ria Streef,  
tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 12.00 uur. 

CRAZY DARTS: SAMEN BEWEGEN, SAMEN PRATEN, 
                               SAMEN LACHEN, SAMEN HUILEN 
 Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 
  

2e en 4e dinsdagavond van de maand, vanaf 19.30 uur 
  Contactpersoon: Joke Tijsmans, tel. 070 3237319  
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RUBRIEK LEDENBESTAND 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze Vereniging en 
deel zullen nemen aan onze bijeenkomsten. 

Mevr. J.J.   Barnhoorn 
Mevr. J.H.  Joke Belder 
Dhr. J.G.M. van der Geer Heijden 
Mevr. H.  Helma Vos 
Mevr. M.P. de Marije Vries 

PROGRAMMA/WETENSWAARDIGHEDEN: 

  

In alle activiteitengroepen/hobbyclubs  
is plaats voor nieuwe 
enthousiaste deelnemers.  
 

Geef je op bij de contactpersonen! 
     Iedereen is welkom! 
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RECTIFICATIE CRAZY DARTS 
 

Naar aanleiding van het artikel over de Crazy Darts  in het vorige 
contactblad stuurde Kees Aaldijk een e-mail met de opmerking dat  
het artikel onjuiste informatie bevatte.  Hij gaf een opsomming van 
de juiste feiten. 
 

Onderstaande tekst is  een letterlijke weergave uit 
zijn e-mail:  
  

“Het moet de lezer duidelijk worden dat: 
  

Joke Tijsmans de Oprichter, Voorzitter/Coördinator 
en Penningmeester van de Dartclub is. 
  

(Het moet zeker nog bekend zijn bij het huidig bestu-
ur en de redactie dat meer dan 10 jaar geleden Joke Tijsmans het ver-
zoek heeft gedaan om een Dartclub te kunnen starten in het gebouw 
aan de A. Noordewierstraat !) 
  

Joke Tijsmans zorgt al 10 jaar voor de organisatie van de Dartclub, 
altijd heeft ze ideeën voor extra activiteiten, extra toernooien bij de 
feestdagen en ook altijd de bijbehorendeversieringen en de extra 
prijzen.  
Ook de feestelijke bijeenkomsten met prijsuitreikingen organiseert 
Joke in Clubgebouw/Restaurant, maar de Familie Tijsmans schuwt er 
niet voor de hele Dartclub bij hun thuis te noden voor een feestelijke 
avond. Waarbij de hele familie zich buitengewooninzet! 
  

Dus niet Kees Aaldijk is de coördinator, maar doet de puntentelling ! 
Zoals natuurlijk alle Dartclubleden hun "pijltje" bijdragen !” 
  

Aldus Kees Aaldijk.  
 

Met een welgemeend  mea culpa hopen wij dat de kwestie zo is  
afgehandeld! 
  

De Redactie 

Joke 
Tijsmans 



    RPV Den Haag e.o. 35 jaar!        Contactblad  4e kwartaal 2014- 14     

 
 

 

PROGRAMMA  KERSTVIERING   
.DINSDAG 16 december 2014 

       Het Kerstfeest wordt gehouden in Restaurant-Partycentrum 
“Pex” (voorheen Genieten /de Wildhoef),  
Evert Wytemaweg 5, 2565 AA Den Haag. 

Vanaf 10.00 uur   Ontvangst 

 Van 10.30 tot 15.30 uur  Kerstprogramma met: 

• Koffie of thee en wat lekkers. 

•  Rode draad  door het dagprogramma Kerstentertainment door   
Peet  Vermeulen.  

• Een kerststukje maken, onder begeleiding van  
Elleke Jutte. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden, die  u met de  
inschrijving meteen moet overmaken.  
Op de dag zelf is hier geen mogelijkheid meer voor!! 

• Met een uitgebreid lunchbuffet 

•  Een loterij in twee ronden, met leuke prijsjes 

Aanmelding Kerstfeest 
Uw aanmelding kan alleen door een bedrag over te maken op de giro-
rekening. Het meenemen van een partner kan natuurlijk ook dit jaar, 
wel wordt hier een bijdrage van € 25,= voor gevraagd. Tevens is het 
mogelijk dat de partner ook een kerststukje kan maken; hiervoor zijn 
de kosten € 15,=. 

De volgende bedragen kunnen overgemaakt worden op IBAN nr. 
NL66 INGB000.38.90.569 t.n.v. de Vereniging Van Reumapatiënten 
Den Haag e.o. onder vermelding van “Kerstfeest” en  “Kerststukje”.  

        Lees verder op blz. 15 
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Leden, alleen het Kerstfeest  € 12,= 
Leden, Kerstfeest en kerststukje  € 12,= + € 7,50  € 19,50 
Partners, alleen het Kerstfeest  € 25,= 
Partners, Kerstfeest en kerststukje  € 25,= + € 15,= € 40,= 

Wilt u bij “mededelingen” vermelden waarvoor u betaalt en voor wie.  
Heeft u een dieet, vermeldt dit dan ook!! 
Als er géén dieet wensen kenbaar gemaakt worden, kan hier op de 
dag zelf geen verandering in gebracht worden.  
Uw bijdrage dient uiterlijk op 29 November a.s. bij de penning-
meester binnen te zijn, in verband met de bevestiging aan “Pex” van 
het aantal deelnemers.  

 TIP: Maak uw bijdrage s.v.p. direct over na het lezen van dit  
contactblad, want het aantal deelnemers is beperkt en vol is vol! 
 

Vervoer Kerstfeest  
Net als vorige jaren hopen wij dat u zoveel mogelijk met eigen vervoer 
komt, of gebracht en gehaald wordt. 

• Als u met eigen vervoer bent kunt u gebruik maken van het  
   parkeerterrein.  
• Openbaar vervoer: zie Website  WWW.9292.nl 

Voor het vervoer met de Taxibus kunt u zich opgeven 
bij  
Ria Streef: tel.nr. 070-3666810 op de vaste beldagen  
(maandag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur). 

Uw opgave voor de Taxibus dient uiterlijk 29 november a.s.binnen te 
zijn, want de Taxibus wil graag ruim van te voren weten hoeveel men-
sen er opgehaald/thuisgebracht moeten worden,dit in verband met de 
planning. Het is in december een zeer drukke tijd voor de Taxibus; de 
ritten moeten worden ingepland en er zijn nog meer Kerstfeesten. 

Lees verder op blz. 16 
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Vervolg van pagina 15  
Vriendelijk verzoek: 
BELT U NIET ZELF OVER DEZE RIT MET DE TAXIBUS! 

Bij verhindering 
Indien u tijdig weet, dat u toch om de een of andere reden helaas  
niet aanwezig kan zijn, laat mij dat dan tijdig weten, zodat ik  
de Taxibus kan bellen. 

Ziek worden een dag van te voren is natuurlijk niet te voorspellen.  
Hiervoor kunt u  nr 06-40304303 bellen. 

Als er  genoeg plaats is in de bus, wordt de mogelijkheid geboden voor 
mensen, die geen pasje hebben, om met iemand mee te rijden die wel een 
pasje heeft. Uiteraard tegen betaling.  
De kosten van de rit worden in rekening gebracht aan de pasjes-houder. 
Afrekenen onderling regelen. Opstappen bij de pashouder 

 

Voorall nieuws 
 

Bordje erbij? 
Kent u dat? U staat met uw rolstoel, scootmobiel of rollator voor de 
trap van een gebouw en vraagt zich af of er misschien een hellingbaan 
is die u naar binnen kan leiden. U besluit eerst maar eens een rondje om 
het gebouw maken voor zover dat lukt. Dat levert helaas niks op. Dan 
maar even wachten op een voorbijganger en navragen of die het 
weet. Na enige tijd komt u erachter 
dat er aan de achterkant van het ge-
bouw een toegankelijke ingang is. 
Een bordje bij de hoofdingang 
had een hoop tijd en energie be-
spaard. 
  
Kent u dit soort locaties in Den 
Haag? Voorall wil het graag weten 
en gaat zich er hard voor maken dat 
het bordje er komt. Laat het ons weten via info@voorall.nl 
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In gesprek met:  
 

Marijke Pleune,  
organisator Avondbijeenkomsten  
 

Een van de paradepaardjes van de RPV Den 
Haag zijn de avondbijeenkomsten die acht keer 
per jaar plaatsvinden. Het zijn stuk voor stuk avond- en 
die georganiseerd worden om onderwerpen die gerelateerd zijn 
aan reuma onder de aandacht te brengen van leden van de vereni-
ging en belangstellenden.  
Marijke Pleune draagt al gedurende drie jaar zorg voor de invulling 
van het programma. Zij vertelt dat ze nooit tevergeefs een beroep doet 
op een potentiele spreker. Reumatologen, orthopeden en chirurgen, 
schoenmakers, fysiotherapeuten, apothekers, tandartsen, ergotherapeu-
ten, hematologen, belastingadviseurs, zijn voorbeelden van sprekers 
die hun medewerking verlenen.  
 

Informatie 
De bezoekers komen niet voor zomaar een avondje uit, ze komen om 
meer informatie te krijgen over een serieus onderwerp. Het is 
bovendien een buitenkans om antwoord te krijgen op specifieke vragen 
die reumapatiënten bezig houden.  

Invulling 
Marijke besteedt, geholpen door haar echtgenoot Rien, veel tijd aan de 
invulling van de avonden. Marijke legt het contact met sprekers en 
bepaalt samen met hen de invulling van het programma. Ze werkt met 
een jaarplanning en ze zorgt voor variatie in het aanbod. Om dat voor 
elkaar te krijgen staat haar antenne altijd aan: ze bezoekt zorgmarkten, 
leest zorgvuldig de contactbladen van andere patiëntenverenigingen, 
volgt nieuwe trends en berichten voor zover die van toepassing zijn op 
reumapatiënten, leest het blad in Beweging en speurt op internet.  

Lees verder op bladzijde 18 



Neem geen genoegen met een 
minder leven dan waartoe je 
in staat bent. 
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Marijke wordt ook veelvuldig benaderd door bedrijven, apothekers, 
zorgverleners etc. om tijdens de bijeenkomsten aandacht te vragen voor 
een bepaald product of een therapie. Dit kan alleen als het algemeen 
belang groot is voor reumapatiënten en het geen verkapte reclame is. 
De belangrijkste norm is of het voldoet aan de eisen van het Reu-
mafonds om subsidie voor een bijeenkomst te verlenen.  

Laagdrempelig 

Hoewel het aantal bezoekers minder is dan een aantal jaren geleden, 
voorziet het nog steeds in een grote behoefte. Voor Marijke blijft het 
een uitdaging om de avondbijeenkomsten goed te organiseren zodat 
leden en belangstellenden op een laagdrempelige manier goed geïn-
formeerd worden over relevante onderwerpen. Het is een traditie van 
onze vereniging die zij hoog houdt.  

Joyce  Numann 

 
 
 
REUMAFONDS PLEIT VOOR  
VERGOEDING FYSIOTHERAPIE 
  

Lodewijk Ridderbos, directeur van het Reumafonds, pleit in de 
Volkskrant voor het opnieuw vergoeden van fysiotherapie voor 
mensen met reuma vanuit de basisverzekering. Reden daarvoor is 
een recentelijke uitspraak van de rechter in Amsterdam in een 
vergelijkbare situatie. Daar ging het om een behandeling voor 
mensen met het blaaspijnsyndroom. Het Zorginstituut Nederland 
(ZiN) achtte de werking van deze behandeling niet onomstotelijk 
bewezen en wilde het daarom uit het basispakket laten schrappen. 
De rechter verbood dat, omdat de praktijkervaringen van artsen 
en patiënten niet voldoende waren meegewogen. 
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In zijn artikel in de Volkskrant schrijft 
Ridderbos dat deze uitspraak van de 
rechter noopt tot het herzien van de be-
zuiniging uit 2011 om fysiotherapie 
voor alle vormen van ontstekingsreuma 
uit het basispakket van de zorgverzeker-
ing te halen. Dat rigoureuze besluit werd 
uitsluitend gebaseerd op het ontbreken 
van grootschalige wetenschappelijke 
onderzoeken die de effectiviteit onomstotelijk vaststelden. De posi-
tieve ervaringen van artsen en reumapatiënten met fysiotherapie 
werden volkomen genegeerd. 
 
Fysiotherapie werkt wel 
'Het is een raadsel waarom een tijdrovend en grootschalig onderzoek 
naar de effectiviteit van de behandeling nodig wordt geacht, terwijl 
de positieve uitwerking zo evident is, door de medische praktijk 
wordt erkend en door de patiënt wordt ervaren. Men blijft stug vol-
houden dat gebrek aan alomvattend wetenschappelijk bewijs betekent 
dat de behandeling onvoldoende effectief is. De ervaringen van de 
'echte' wereld zijn blijkbaar minder relevant', schrijft Ridderbos. 
'Minister Schippers zou er goed aan doen om bij de vraag of een 
behandeling al dan niet in het basispakket moet, juìst te kijken naar 
de praktijkervaringen van artsen en patiënten. 
Dat zal ongetwijfeld tot de conclusie leiden dat fysiotherapie voor 
mensen met ernstige vormen van reuma gewoon weer moet worden 
vergoed', aldus Lodewijk Ridderbos van het Reu-

 

Neem geen genoegen met een 
minder leven dan waartoe je 
in staat bent.  
 
Nelson Mandela  
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OEFENTHERAPIE,  
pijler van RPV Den Haag 
 
Hydrotherapie is, samen met de 
bewegingslessen in de zaal,  - naast o.a. belangenbehartiging en 
voorlichting -  één van de pijlers van de Reumavereniging.  
Al vele jaren  wordt er wekelijks op verschillende locaties geoefend in 
de zaal en in warm water. Dit alles gebeurt onder deskundige be-
geleiding van een fysiotherapeut in een bad met water van rond de  33 
° C. Gedurende  veertig minuten (in het bad)  tot een uur (op de mat) 
worden stramme gewrichten weer soepel getraind.  

De geschiedenis 
Oktober 1991  kwam een groep Bechterewpatiënten over uit 
Revalidatiecentrum Delft om te gaan oefenen in de 
sportzaal en het zwembad van het Sophiarevalidatiecentrum 
aan de Vrederustlaan in Den Haag. In 1992 werd er een 
tweede groep gestart. 
Al vrij snel daarna werd, op initiatief van  door bemiddeling 

van Marjolein Schröeder - toenmalig voorzitter- het voor “gewone”  
reumapatiënten ook mogelijk om in warm water te oefenen. Er werd op 
twee avonden geoefend op de maandag- en de vrijdagavond. Spoedig 
daarna waren er  drie reumagroepen op de maandagavond en twee 
reumagroepen én twee Bechterew-oefengroepen op 
de vrijdag.  
Bep Oostenbroek als eerste en,  na haar overlijden, 
Corrie  Doorduin trokken de kar en waren de eerste 
contact-personen. Piet van Kuyen was lange tijd een 
zeer gewaardeerd instructeur.  Heden ten dage vor-
men Sjariff Bansraj en Rowena Lazarom het enthousiaste  vakteam! 

Toen zich in 1996 een mogelijkheid aandiende om nog meer mensen in 
het water te krijgen, in het oefenbad van het  Bronovo ziekenhuis, werd 
dit met beide (reuma) handen aangegrepen.  
                                                                 Lees verder op pagina  21 
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Hier was de eerste coördinator Ali Dub-
beling. Eveline Beukers en Lydeke Verde-
gaal, fysiotherapeuten van het Bronovo 
ziekenhuis, verzorgen hier de oefenlessen 
voor  twee groepen. 

Tot slot werd het, zo rond de eeuwwisseling, ook nog mogelijk om ge-
bruik te maken van  het oefenbad in  het woonzorgcentrum 
“Steenvoorde”. Hier werd Door van Hooff de eerste persoon die gestalte 
gaf aan het coördinatorschap, later opgevolgd door Lieke Konings.  
De vijf groepen oefenen onder leiding van diverse fysiotherapeuten van 
de groepspraktijk Fysio Totaal.  

Vanaf dat moment faciliteerde de Vereniging drie baden en een 
oefenzaal op drie locaties en konden meer dan 200 leden  per week ge-

bruik maken van de mogelijkheid tot het oefenen in het 
bad en op de mat.  
Lieke Konings nam de overall-coördinatie van de 
oefengroepen op zich en was, vanuit  de Vereniging, 
de tussenpersoon tussen ziektekostenverzekeringen, 
leden/patiënten en verwijzers.  

Op dit moment is Ria Rodenrijs de overall-coördinator 

Vergoeden van (groeps) hydrotherapie  
De relatie met de OHRA is altijd nogal moeizaam geweest. Afspraken 
liepen via de directie maar kwamen niet makkelijk tot stand. Het motto 
van OHRA was " Wij verzekeren geen brandende huizen". Het bestuur 
heeft dan ook meer dan haar best moeten doen om de hydrotherapie bij 
deze zorgverzekering vergoed te krijgen. 

Anders ging het met de AZIVO. Bij AZIVO ging het altijd heel soepel 
omdat ze daar het nut van de oefengroepen inzagen. 

 

Lees verder op pagina  22 
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Inmiddels is er veel veranderd in de vergoedingen van de zorgverzeker-
ingen. Doordat er bezuinigd moest worden werden de vergoedingen, 
eerst door OHRA geheel en later door AZIVO voor een deel af-
geschaft.  
Ook andere zorgverzekeringen zijn gestopt of hebben de vergoedingen 
van (groeps) hydrotherapie verminderd. Bij sommige zorgpolissen zit 
het nog wel in de aanvullende verzekering.  
 
Dat heeft grote gevolgen gehad voor onze oefengroepen; het aantal 
deelnemers loopt sterk terug. Dat is zeer zorgelijk want door het regel-
matige oefenen worden de spieren sterker en kan schade aan de 
gewrichten worden voorkomen.   
Er moet  per groep een minimum aantal deelnemers mee doen, want 
dan kunnen de kosten  voor iedereen in de hand worden gehouden.  

Wat  nu een besparing op korte termijn lijkt kan weleens een kosten-
verzwaring op de lange termijn blijken! 
 
Sociale functie  oefentherapie 
De mensen die het nut van hydrotherapie inzien en de kosten kunnen 
dragen blijven de oefengroepen trouw bezoeken.   
De deelnemers krijgen naast de broodnodige beweging ook nog gezel-
ligheid van elkaar! Er  is volop gelegenheid om recepten, patronen en 
wie weet wat al niet meer uit te wisselen. Na de 
zomervakantie zijn de reisverslagen niet van de 
lucht. 
Er wordt ook heel wat afgelachen onder elkaar! 

 

 

 

Lees verder op pagina  23 
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We kunnen vliegen als vogels 
en zwemmen als vissen, 
maar zoiets eenvoudigs als de aarde bewandelen 
als broeders moeten we nog leren.  

 

Martin Luther King  

Locaties 

De drie locaties met de oefentijden zijn: 

Revalidatiecentrum  

Maandag:    drie groepen   van 19.00 en 21.00 uur.  

 Vrijdag:     Reuma: twee groepen van 18.00 tot 19.20 uur.  
            Bechterew:                van 18.00 tot 19.00 uur 
            in de zaal en 

                                                  van 19.30  tot 20.30 uur  
        in het bad. 

Verzorgingshuis Steenvoorde in Rijswijk  

 Donderdag:   vijf groepen van 10.00 tot 13.20 uur.  

          Bronovo ziekenhuis 

  Dinsdag:   drie groepen van 12.30 tot 14.30 uur 

Neem vooral contact op met Ria Rodenrijs; er vast nog wel een 
plaatsje voor u te vinden in één van de groepen! 

  
Johanna Scholten  
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In gesprek met :  
Johanna Scholten,  ombudswerker 
en  
hoofdredacteur contactblad RPV. 
 

Johanna Scholten is een van de meest be-
trokken leden van de Reuma Patiënten Vereni-
ging. Ze is een actieve vrouw; neemt deel aan 
diverse activiteiten van onze vereniging, heeft 
als oma vaste oppasdagen en als lid van de bewonerscommissie heeft ze 
met veel plezier bijgedragen aan het succesvolle huiskamerproject waar 
bewoners in een warme sfeer bij elkaar komen.  

Voor de RPV is zij ombudswerker en het contactblad verschijnt vier 
keer per jaar onder haar leiding.  

In het afgelopen jubileumjaar heeft Drukkerij Nolin toestemming 
gegeven om het blad ieder kwartaal uit te breiden met 8 bladzijden zo-
dat er extra aandacht besteed kon worden aan de diverse groepen en 
verenigingsactiviteiten door gesprekken met contactpersonen en  
bestuursleden te publiceren.   

Nu is het de beurt aan Johanna zelf.  

Contactblad 
Het contactblad verschijnt vier keer per jaar. Johanna speurt het internet 
af naar relevante informatie die toegespitst is op mensen met reuma. 
Hoge prioriteit voor het contactblad hebben natuurlijk de Haagse  
nieuwtjes. Samen met de andere redactieleden wordt een selectie  
gemaakt wat opgenomen kan worden in het blad en wat alleen op de 
site verschijnt. Het reguliere blad kan niet meer dan 32 bladzijden 
bevatten en er moet voldoende ruimte overblijven voor het vereni-
gingsnieuws. Het blad is tenslotte de spreekbuis van het bestuur en de 
coördinatoren van de groepen naar de leden.  

Eind  2004 nam Johanna Scholten de redactie over van Marian Fase  
(zie ook blz 33).Ze drukt haar eigen stempel op de vormgeving en ze 
bepaalt graag zelf hoe het blad ingedeeld wordt.  

Daarom levert ze het blad zoveel mogelijk kant en klaar aan bij de 
drukker.  
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 Johanna besteedt ook veel aandacht aan het vinden van toepasselijke 
illustraties die ze bij de artikelen plaatst. Met de zorgvuldig uitgekozen 
spreuken wil ze de lezers een hart onder de riem steken en het gedicht 
zorgt voor een positieve afsluiting van het blad.  

Johanna vormt samen met Joyce Numann, Marjolein Schröeder en  
Leo Noordermeer de redactie. Samen redigeren zij teksten en bepalen 

ze de inhoud. Leo zorgt er bovendien voor 
dat verenigingsactiviteiten vastgelegd 
worden op foto’s.  

In nauwe samenwerking met de penning-
meester zorgt Johanna daarnaast ook voor 
het samenstellen van het jaarverslag en 
het om te bewaren boekje. 

Ombudswerk 
Het ombudswerk houdt Johanna sinds 

2001 bezig. Marjolein Schröeder en Hans Opstal benaderden haar om 
als ervaringsdeskundige deze functie te vervullen voor de RPV.  
Johanna is goed op de hoogte van zaken die de belangenbehartiging 
van reumapatiënten in de gezondheidszorg en WW uitkeringen be-
treffen. Patiënten die bezwaar willen maken tegen de uitkomst van hun 
arbeidsongeschiktheidskeuring  of afwijzing van hulpmiddelen weten 
de weg naar Johanna te vinden. Zij reikt handvatten aan zodat patiën-
ten kunnen opkomen voor hun rechten.   

Dat geldt ook voor de aftrekbaarheid van reuma gerelateerde kosten 
die aftrekbaar zijn voor de belasting. Een tiental patiënten helpt zij 
jaarlijks bij het invullen van hun aangifte.  

Dankzij internet worden patiënten mondiger. Het helpt om in het con-
tactblad te wijzen op relevante sites zodat men actief kan participeren 
in alles wat leeft rond reuma.  Johanna’s grote streven is dat men zelf 
de weg gaat vinden zodat haar werk uiteindelijk overbodig wordt. 
Maar zover is het nog niet en de RPV mag zich gelukkig prijzen met 
haar grote deskundigheid die ze al zo lang voor medepatiënten inzet. 

Redactiecommissie in actie! 
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Bestuursleden m/v 
In 2015 zijn er 2  dagelijks bestuursleden aftredend 

en niet herkiesbaar!  

 Wij zijn op zoek naar:  
♦ een nieuwe voorzitter/vice voorzitter;  
♦ een nieuwe penningmeester! 
♦ Ook de functie van 2de penningmeester ( administratie van de 

hydrotherapie)  is  vacant en  zoeken wij iemand voor de 
ledenadministratie. 

Om een goede voortgang in de Vereniging te kunnen gar-
anderen is het  dringend noodzakelijk dat deze functies 
`zospoedig mogelijk worden vervuld. Wie durft deze uitdag-
ing(en ) aan en komt ons bestuur versterken!  
 

Voor meer informatie kunt u bellen naar één van de  
 onderstaande bestuursleden. Wij horen graag van u! 

   Ria Rodenrijs           Elma van der Hoeven
  Voorzitter       Penningmeester 
 
Telefoon:   070 3293263(Ria),      0174 417 794 (Elma) 
E-mail:  r.rodenrijs@casema.nl  toelcath@kabelfoon.nl 
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Tien misverstanden over 
de Wmo 

Vanaf 1 januari 2015 geldt de 
nieuwe Wmo 2015. Mensen die 
nu zorg en ondersteuning krijgen 
uit de AWBZ gaan over naar de gemeente. Deze veranderingen 
roepen niet alleen vragen op, maar ook misverstanden. Mis-
verstanden die tot onnodige onrust kunnen leiden. De overheid heeft 
een aantal misverstanden op een rij gezet.  

1. Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen maatschappelijke 
ondersteuning. 

2. Kinderen, vrienden en buren worden verplicht mij te helpen. 
3. Ik verlies mijn rechtszekerheid en word overgeleverd aan de willekeur 

van gemeenten. 
4. Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen ondersteuning meer.  
5. Mijn gespecialiseerde dagbesteding wordt wegbezuinigd en de gemeente 

zal mij afschepen met een algemene voorziening, zoals een buurthuis.  
6. Gemeenteambtenaren hebben te weinig kennis van zorg om te bepalen 

wat ik nodig heb. 
7. Ik zal moeten vertrekken uit mijn verzorgingstehuis en weer zelfstandig 

thuis moeten gaan wonen.  
8. Het is afhankelijk van de bui van de Wmo-consulent of ik de hulp krijg 

die ik nodig heb. 
9. De gemeente mag mijn persoonsgebonden budget afnemen.  

De gemeente krijgt beschikking over mijn medische dossier.  
 

1. Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen maatschap-
pelijke ondersteuning. 
Gemeenten mogen u geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat 
u een hoog inkomen of veel vermogen heeft. Gemeenten mogen wel een 
hogere eigen bijdrage vragen aan iemand met meer inkomen of ver-
mogen. Maar nooit hoger dan de eigen bijdrage volgens het uitvoerings-
besluit Wmo.  
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n het uitvoeringsbesluit staan regels voor de eigen bijdrage. Die regels 
gelden voor alle gemeenten. Gemeenten mogen wel en lagere bijdrage 
vragen, maar geen hogere. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk 
van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Het 
CAK int de eigen bijdrage (het CAK heeft een rekenprogramma waarmee 
u de hoogte van uw eigen bijdrage kunt berekenen). 
2. Kinderen, vrienden en buren worden verplicht mij te helpen. 
De Wmo 2015 stelt hulp door kinderen, vrienden of buren niet verplicht. 
Ze zijn dus nooit verplicht om te helpen. Gemeenten mogen wel 
onderzoeken of mensen uit uw sociale netwerk kunnen helpen. De ge-
meente kan ook rekening houden met deze hulp als ze u een aanbod 
doet. Er is geen verplichting voor mantelzorg maar wel voor gebruikelijke 
zorg. Als een echtpaar huishoudelijke zorg aanvraagt omdat de vrouw ziek 
is, maar de man is gezond van lijf & leden dan is het gebruikelijk dat de 
man het huishouden doet en komt er dus geen huishoudelijke hulp via de 
Wmo. In het gesprek dat de gemeente met u voert (het 
keukentafelgesprek) moet de gemeente wel vragen of uw mantelzorger 
hulp nodig heeft. 
3. Ik verlies mijn rechtszekerheid en word overgeleverd aan de 
willekeur van gemeenten. 
De Wmo 2015 biedt wel rechtszekerheid en beschermt tegen willekeur 
van gemeenten. Als u zich meldt met een 
vraag om hulp, dan moet de gemeente uw 
persoonlijke situatie onderzoeken. De ge-
meente gaat met u en uw eventuele man-
telzorger in gesprek. Een gratis 
cliëntondersteuner kan u helpen in dit 
gesprek. Blijkt uit dit onderzoek dat u niet 
kunt meedoen in de samenleving of niet 
zelfredzaam bent? Ook niet met hulp van 
uw netwerk of algemene voorzieningen? 
Dan moet de gemeente een maat-
werkvoorziening aanbieden. 



    RPV Den Haag e.o. 35 jaar!        Contactblad  4e kwartaal 2014- 29     

 

Algemene voorzieningen zijn er voor alle burgers: een koffieochtend in 
het buurthuis, de boodschappenbus of de maaltijdservice. Een maat-
werkvoorziening is een individuele voorziening: een woningaanpassing 
of specialistische dagbesteding. Als u de maatwerkvoorziening niet pas-
send vindt, kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente. En daarna 
eventueel naar de rechter gaan. 
 

4. Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen ondersteuning 
meer. 
In de wet staat dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning moet 
bieden als iemand niet zelf of met hulp van zijn netwerk kan meedoen 
in de samenleving of zelfredzaam kan zijn. Gemeenten moeten altijd 
aan deze wettelijke plicht voldoen. Ook als het geld op is. 
 

5. Mijn gespecialiseerde dagbesteding wordt wegbezuinigd en de 
gemeente zal mij afschepen met een algemene voorziening, zoals 
een activiteit in het buurthuis. 
Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden aan mensen als ze 
niet zelf of met hulp van hun netwerk kunnen meedoen of zelfredzaam 
kunnen zijn. Voor sommige mensen is een activiteit in het buurthuis 
passend. Bijvoorbeeld een koffieochtend bezoeken om eenzaamheid te 
voorkomen. Voor andere mensen is gespecialiseerde dagbesteding 
nodig. Bijvoorbeeld om te leren hoe ze structuur aanbrengen in hun dag. 
In dat geval moeten gemeenten gespecialiseerde dagbesteding 
aanbieden. Uit het onderzoek dat de gemeente doet, blijkt welke onder-
steuning passend voor u passend is. 
 

6. Gemeenteambtenaren hebben te weinig kennis van de zorg om te 
bepalen wat ik nodig heb. 
Gemeenten hoeven het onderzoek naar uw persoonlijke situatie niet zelf 
uit te voeren. Ze kunnen dit uitbesteden aan een andere organisatie. 
Vaak zijn dit externe organisaties die ervaring hebben met zulke 
onderzoeken. Ook willen veel gemeenten gaan werken met sociale 
wijkteams. Dan doen professionals uit het sociale wijkteam het 
onderzoek. Gemeenten kunnen de onderzoeken ook zelf uitvoeren. Dan 
moet de gemeente mensen opleiden of in dienst nemen, zodat er vol-
doende kennis is om goed onderzoek te doen. 
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7. Ik zal moeten vertrekken uit mijn verzorgingstehuis en weer 
zelfstandig thuis moeten gaan wonen. 
Als u nu al in een verzorgingshuis woont, dan mag u daar blijven wo-
nen. U wordt niet gedwongen om weer zelfstandig thuis te gaan wonen. 
U houdt het recht op een plaats in een instelling. U moet misschien wel 
verhuizen naar een ander verzorgingshuis, omdat uw eig-
en verzorgingshuis gaat sluiten. Bijvoorbeeld omdat er te weinig men-
sen wonen of omdat het gebouw te oud is. Vanaf 2015 worden de voor-
waarden voor wonen in een instelling strenger. Die voorwaarden 
gelden dan voor nieuwe cliënten.  
 

8. Het is afhankelijk van de goede bui van de Wmo-consulent of ik 
de hulp krijg die ik nodig heb. 
Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden aan mensen die niet 
zelf of met hulp van hun netwerk kunnen meedoen of zelfredzaam zijn. 
De bui van de Wmo-consulent mag geen invloed hebben op deze wet-
telijke taak. Daarom staan in de wet regels hoe de gemeente u en uw 
aanvraag moeten behandelen, bijvoorbeeld hoe gemeenten uw persoon-
lijke situatie moet onderzoeken. En dat u zich kunt laten helpen door 
een cliëntondersteuner. En dat u bezwaar en beroep kunt aantekenen als 
u het aanbod van de gemeente niet passend vindt. 
 

9. De gemeente mag mijn persoonsgebonden budget (Pgb) afne-
men. 
Na onderzoek kunnen gemeente u een maatwerkvoorziening aanbieden. 
Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening, zoals een 
woningaanpassing of specialistische dagbesteding. Als u een maat-
werkvoorziening krijgt, dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden 
budget (Pgb). Maar alleen als u voldoet aan twee voorwaarden: u moet 
uw Pgb goed kunnen beheren en u moet met het Pgb veilige en goede 
ondersteuning inkopen. Als u niet kunt voldoen aan deze voorwaarden, 
dan kan de gemeente uw Pgb afnemen of niet toekennen 



    RPV Den Haag e.o. 35 jaar!        Contactblad  4e kwartaal 2014- 31     

Redactioneel 
 

De redactiecommissie heeft zich tot doel gesteld om het contact- 
blad te maken met een volwassen en beschaafde inhoud. 
 
De redactiecommissie houdt zich, te allen tijde, het recht voor 
 om ingezonden artikelen zonder opgaaf van redenen te weigeren, om 
wijzigingen aan te brengen of om spelling- of grammaticale fouten te 
corrigeren. 
 
De redactiecommissie is niet verantwoordelijk voor de inhoud  
van de advertenties. Advertenties in het Contactblad houden geen 
aanbeveling van de betreffende artikelen in door de Reumapatiënten-
vereniging Den Haag e.o. 

 

. 
10. Gemeenten krijgen de beschikking over mijn medische dossier. 
Gemeenten krijgen geen medische dossiers te zien. De gemeente mag 
bijvoorbeeld alleen weten dat iemand nu een indicatie heeft voor de 
AWBZ (straks nieuwe Wet langdurige zorg). De gemeente krijgt niet te 
zien wat er in het dossier staat. De gemeente mag alleen gegevens 
bekijken als u daar toestemming voor geeft. En alleen als het voor uw 
aanvraag voor hulp belangrijk is. Bovendien hebben alle artsen, ook de 
huisarts, een medisch beroepsgeheim. 
 
Bron: Ministerie VWS 
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In gesprek met: 

Marjolein Schröeder, oud-voorzitter en  
erelid en Marian Fase,  
oud-secretaris RPV Den Haag.  
Marjolein Schroeder en Marian Fase maak-
ten vrijwel gelijktijdig deel uit van het dage-
lijks bestuur van de RPV Den Haag. 
Marjolein werd nagenoeg direct na haar 
aantreden in het bestuur in 1990 verzocht 
om het voorzitterschap op zich te nemen en 
Marian maakte een sprong in het duister als 
secretaris. Getweeën vertellen ze met veel 
enthousiasme over die periode vol uitdagingen en ze stellen 
tevreden vast dat veel van wat zij toen bewerkstelligden nog in 
stand is gebleven. 

Marjolein kreeg te maken met reuma op een moment in haar leven 
dat ze zeer actief was. Ze had, naast een gezin met vier kinderen, een 
fulltime baan bij het Ministerie van Economische Zaken . Bovendien 
deed zij vrijwilligerswerk. Regelmatig nam ze een vrije middag of 
ochtend voor het bijwonen van vergaderingen e.d. In die tijd kreeg je 
meestal geen vrij voor vrijwilligerswerk. Zij kreeg de eervolle onder-
scheiding tot Ridder Oranje Nassau voor haar werk voor de  RPV en 
divers ander vrijwilligerswerk naast haar baan.  

Ernstige nekklachten brachten haar naar Sittard waar een orthopeed 
gespecialiseerd op dat gebied besloot dat een operatie nodig was. 
Net aangetreden als voorzitter droeg ze het voorzitterschap tijdelijk 
over aan  Marian die daarmee behoorlijk in het diepe werd gegooid. 
Veelvuldig telefonisch overleg "een hotline" tussen beide dames 
zorgde ervoor dat de vereniging door deze lastige periode werd 
geloodst.  

Provisorische aanpassingen op de werkvloer maakten het mogelijk 
dat Marjolein bleef werken. Na nog een aantal operaties werd 
Marjolein volledig afgekeurd. 
En zo ging zij zich intensiever met de vereniging bezighouden. 
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Marian werd door een bedrijf gevraagd voor 
het opzetten van een computer netwerk en 
had daar het beheer over. Helaas kreeg zij 
door haar reuma te maken met arbeidsonge-
schiktheid. 

Voordat ze geheel werd afgekeurd was zij 
nog werkzaam op therapeutische basis. De 
eerste jaren als lid van de RPV bracht ze 
“slapend” door. Het duurde zelfs enige tijd 
voordat ze zich thuis ging voelen in de 
vereniging en ze een regelmatige bezoeker werd van de middagbijeen-
komsten.  

Toen ze haar handen helemaal vrij kreeg besloot zij om zich bestu-
urlijk in te zetten voor de vereniging. Ze werd secretaris. Hiermee 
brak voor de vereniging het digitale tijdperk aan. De ledenadmin-
istratie, het adressenbestand, de correspondentie, standaardbrieven, 
lijsten en formulieren etc. werden door Marian in de computer inge-
voerd. Ook het contactblad moest er aan geloven nadat Marian de re-
dactie had overgenomen van Joke de Graaf.   

Marjolein en Marian vertellen wat er in hun bestuursperiode zoal tot 
stand is gekomen.  

De zwemgroepen werden in samenwerking met verzekeringen uitge-
breid waardoor ze toegankelijk werden voor alle reumapatiënten en 
niet alleen voor patiënten met Bechterew. In samenwerking met coör-
dinatoren werden diverse hydrotherapiegroepen gevormd die op di-
verse locaties les kregen.  

Er kwam een groep voor fibromyalgie patiënten die grote behoefte 
hadden aan lotgenotencontact.  

Omdat Den Haag en omstreken een groot gebied bestrijkt en vervoer-
skosten van de taxibus niet meer op te brengen waren, kwam voor de 
Westlandlandgroep een eigen ruimte in het Westland. In Voorburg en 
Rijswijk werden nieuwe contactgroepen opgericht.  

Er kwam een jongerengroep, gecoördineerd door Ingrid Ramdja-
namsingh en met het stijgen van de jaren kwam de middengroep erbij. 
Helaas kwam daar door vergrijzing de klad in.  
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De Vereniging kon na veel onderhandelingen een eigen onderkomen 
van de Gemeente huren in de Paganinistraat waar een vergaderruimte 
werd ingericht en waar groepen bijeenkomsten konden houden. De 
Vereniging heeft gedurende een jaar of drie gebruik van deze ruimte 
gemaakt.  

Vast onderdeel van het aangeboden programma van de Vereniging 
waren de middagbijeenkomsten die twee keer per maand werden 
gehouden in een gebouw op het Westhovenplein. Om een wat meer 
centraler gelegen ruimte te hebben, mochten we gebruik maken van 
het Rode Kruisgebouw op de Koninginnegracht. Men trof er elkaar 
voor een cultureel programma, bloemschikken, een Sinterklaasviering 
of modeshows. Marian memoreert hoe zij de rol van Zwarte Piet ver-
vulde en als mannequin mee liep op de catwalk.    

Ook toen waren de avondbijeenkomsten gericht op het geven van 
voorlichting over een medisch onderwerp.  

Marjolein en Marian herinneren zich levendig een geslaagde lus-
trumviering op de Pier in Scheveningen. Met golfkarretjes werden de 
leden heen en weer vervoerd.  

Gedurende vele jaren was Dr Kok medisch adviseur van de RPV Den 
Haag. Hij was zeer betrokken, dacht mee over potentiële sprekers 
voor de avondbijeenkomsten en hij stimuleerde patiënten om lid te 
worden. 

Marjolein en Marian bezochten de vergaderingen van de Bond maar 
beiden konden zich niet goed vinden in de manier waarop gewerkt 
werd. De Bond werd in hun tijd steeds professioneler geleid en de 
strenge richtlijnen waar de verenigingen mee te maken kregen 
schoten hun doel voorbij. Bovendien vonden zij dat de belangen van 
de verschillende verenigingen te uiteenlopend waren waardoor 
samenwerking niet heilzaam was.  

Marjolein en Marian vertellen dat er opmerkelijk veel bestuurswis-
selingen waren in hun tijd als gevolg van bestuursleden die ernstig 
ziek werden en die kwamen te overlijden. Zij memoreren in het  
bijzonder Henk Wierenga, oud-penningmeester en Hans Opstal,  
penningmeester.  
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Wie wil helpen, vindt een middel, 
wie niet wil helpen, vindt een excuus. 
 

Mahatma Gandhi 

 

Maar ook andere actieve leden kwamen te overlijden. Van In-
grid  Ramdjanamsingh, coördinator van de jongerengroep, Bep 
Oosterbroek, coördinator Bechterewoefengroepen, Ali Dubbeling, 
coördinator van de zwemgroepen Bronovo en Jeanne Zwaard, coördi-
nator van de Westlandgroep moest helaas afscheid genomen worden. 
Later overleed ook Kees van Zeijl, waarnemend penningmeester en 
penningmeester Stichting Vrienden van de RPV. 
 

Bij het aftreden van Marjolein was een belangrijke mijlpaal bereikt: 
het aantal leden was gegroeid tot 1000! Dit aantal is tot voort kort vrij 
stabiel gebleven.  

Marjolein werd benoemd tot ere-lid van de RPV, is bestuurslid van de 
vrienden van de Vereniging en zit in de redactie van het contactblad.  

Marian is coördinator van de contactgroep Voorburg-Leidschendam 
die twee keer per maand bij elkaar komt. De groep heeft een creatief 
en sociaal karakter maar de geringe opkomst bedreigt het 
voortbestaan. Bovendien verzorgt  zij de verzending van de verjaar-
dagskaarten voor leden van de Vereniging.  

Beiden vinden ze het spijtig dat het aantal actief betrokken leden 
zienderogen afneemt. Reumapatiënten moeten verenigd blijven om 
gemeenschappelijke belangen te kunnen aankaarten en te behartigen. 
Deskundigen die hun kennis met ons komen delen moeten niet voor 
een lege zaal komen te staan.  

Marjolein en Marian hebben hun sporen al lange tijd geleden meer dan 
verdiend maar dankzij hun veerkracht en vitaliteit blijven zij hun 
steentje bijdragen als actieve leden van onze RPV. Het enthousiasme 
waarmee ze zich nog steeds willen inzetten werkt zeer aanstekelijk!  
 

 



 

 

 

 

ALS EINDELIJK... 
 

De dingen die je erg graag 

wilt, die komen op den duur, 

ze komen vroeg of laat, maar meestal laat, dat is zo zuur. 

Wanneer je jong bent heb je doorgaans nooit een cent in kas 

en áls je eind'lijk geld hebt voor een hele dure jas, 

dan staat ie je niet meer. 

 

Wanneer je jong bent heb je vijfenveertighonderd plannen, 

je komt alleen nooit verder dan de potten en de pannen, 

je wordt je hele leven al bedisseld en bedild 

en als je eind'lijk tijd hebt om te doen wat je graag wilt, 

dan wil je het niet meer. 

 

Wanneer je jong bent doe je alles hopeloos verkeerd, 

je hebt nog geen ervaring en je hebt nog niks geleerd. 

De liefde? en de kinderen? wie doet het dadelijk goed? 

En als je eindelijk wijs bent en precies weet hoe het moet, 

dan hoeft het niet meer. 

 

Annie M.G. Schmidt 

uit: 'Tot hier toe', 1988. 
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Belangrijke websites  
 
 www.npcf.nl : Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie 
De NPCF is een samenwerkingsverband van patiënten- en consumente-
norganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig heb-
ben, nu of in de toekomst. Op deze website kun je allerlei tips vinden 
zoals: wat vraag ik aan mijn arts, tips voor in de spreekkamer. Samen 
beslissen: tips om een dokter te kiezen die bij je past, een behandeling te 
kiezen die bij je past e.d. 
De NPCF heeft ook een overzicht van alle patiëntenorganisaties. 
  
www.consumentendezorg.nl 
Heb je een vraag over de zorg? Wil je een ervaring kwijt over een 
zorginstelling? Of ben je op zoek naar informatie over zorginstellingen? 
Op ConsumentendeZorg.nl kun je meedoen met meldacties over knel-
punten in de zorg. Je vindt er ook ervaringen van patiënten, 
adresgegevens van zorginstellingen en voorbeelden van goede zorg. 
 
www.Kiesbeter.nl 
Op kiesBeter.nl (een website van de overheid) vind je informatie over 
zorgverleners en over kwaliteit van zorg. Er staan meer dan 30 soorten 
zorgverleners op de site. De site toont kwaliteitsinformatie (zoals wacht-
lijsten, welke specialismen aanwezig zijn en hoe vaak per jaar een 
behandeling is uitgevoerd) van onder meer ziekenhuizen en medisch 
diagnostische centra. Door de kwaliteit te vergelijken kun je kiezen voor 
de zorg, die het beste bij je past. 

Telefooncontacten met de RPV 
 

Het komt regelmatig voor dat onze leden naar bestuursleden en 
contactpersonen bellen, daar zijn we ook voor!  
Helaas wordt er ook vaak op tijden gebeld dat men normaal  
gesproken “vrij” zou zijn. Graag willen wij u er op attenderen dat 
ook bestuursleden en contactpersonen, die allen hun krachten 
vrijwillig aan de RPV leveren, reumapatiënten zijn en sociale  
verplichtingen hebben.   
Dus gaarne niet bellen in de avonduren ná 20.00 uur en in de 
weekends, Spoedgevallen uitgezonderd.  
 
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 
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en áls je eind'lijk geld hebt voor een hele dure jas, 

dan staat ie je niet meer. 
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je komt alleen nooit verder dan de potten en de pannen, 

je wordt je hele leven al bedisseld en bedild 

en als je eind'lijk tijd hebt om te doen wat je graag wilt, 

dan wil je het niet meer. 

 

Wanneer je jong bent doe je alles hopeloos verkeerd, 

je hebt nog geen ervaring en je hebt nog niks geleerd. 

De liefde? en de kinderen? wie doet het dadelijk goed? 

En als je eindelijk wijs bent en precies weet hoe het moet, 

dan hoeft het niet meer. 
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uit: 'Tot hier toe', 1988. 
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