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Secretariaat: Jozef Israelslaan 109, 
 2282 TC Rijswijk (ZH)

Bezoek onze website:
www.rpvdenhaag.nl

Met o.a. de volgende artikelen:

 Singelloop tegen reuma 2013 op blz. 7;

 Reumafonds Panel op blz. 10;

 Herkeuring Wajong op blz. 26.

Onze maandelijkse informatieavonden worden 

gehouden op elke 3e dinsdag van de maand
in WIJKCENTRUM VREDERUST,

Melis Stokelaan 2496W, 2541 GS Den Haag



 

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 4e kwartaal 2013 gaarne uiterlijk 
7 oktober 2013 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. 

30e JAARGANG Augustus 2013 
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  VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
  Opgericht 1979 3 - augustus 2013 
  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/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@online.nl 
     Allard Piersonlaan 242, 2522 MX Den Haag   070-3902381 of  06-18524509 
 

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

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: 
€ 21,00 per jaar, te voldoen vóór 1 april.  
 Hiertoe ontvangt u in januari een acceptgiro.  IBAN nr. NL66INGB0003890569  

 
 
Coördinator hydrotherapie: Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Hydrotherapie Revalidatiecent maandag: Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Hydrotherapie Revalidatiecentrum 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: Lia Thoen, 070-3259391 
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 
 Greet Vermeulen, 070-3235478 
Donderdagmiddaggroep:  Ria Streef, 070-3666810  
Vervoer Taxibus: Ria Streef, 070-3666810 
Beheer Website: Carsten v.d.Hoeven, 06-49922476  
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HALLO BESTE LEZERS, 

 

Het is nu wel vakantietijd, maar ik ben 
toch even achter de computer gaan zitten 
want in begin augustus wilt u graag het 
nieuwe contactblad in de bus vinden. 

Dagtocht 
We hebben een heerlijke dagtocht gehad 
dit jaar, met heel mooi weer. Het was wel een lange dag maar 
zeker de moeite waard. De thuisblijvers hebben iets gemist! 

Activiteitengroepen 
Het bestuur  heeft ook dit jaar om tafel gezeten met de 
coördinatoren van de  activiteitengroepen. Helaas moesten we de 
coördinatoren meedelen dat de subsidie van het Fonds minder is 
geworden en dat de vereniging niet meer  financieel kan 
bijdragen in de dagelijkse voorzieningen van  de groepen. De 
groepen moeten proberen zichzelf te bedruipen, door bv een 
kleine bijdrage te vragen voor koffie en thee.  Met dit geld 
kunnen onkosten betaald worden om te kunnen draaien.   
Bij bijzondere activiteiten kan er een aanvraag ingediend worden 
bij het bestuur.  

Verder hebben alle coördinatoren en het bestuur met elkaar 
gedeeld wat de groepen doen en wat er zoal speelt. Het was 
nuttig en aangenaam om met elkaar bij te praten. 

Jubileum 
In 2014 bestaat onze Vereniging 35 jaar. Dit zullen we zeker niet 
ongemerkt voorbij laten gaan! 
Er is een werkgroep in het leven geroepen die zich bezighoudt 
met de invulling van de viering.  

. 
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Maar suggesties van leden zijn zeer welkom. Mijn e-mailadres,  
telefoonnummer en adres staan vóór in het blad. Het zou zo leuk 
zijn om vanuit de leden te horen wat we zoal zouden kunnen 
doen om het jubileumjaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan. 
Wacht niet te lang met uw suggesties te sturen, de werkgroep wil 
graag aan de slag. 

Kerstviering 2013 

Let op! De kerstviering is dit jaar op dinsdag 17 december i.p.v. 
op woensdag! Het restaurant gaat dan speciaal open voor onze 
Vereniging voor onze kerstviering.  
Noteer  de datum vast in uw agenda! 

Graag wil ik wijzen op de volgende interessante artikelen: 

• Op blz. 19 een bemoedigend artikel over Fibromyalgie 

• Het artikel over “Gezonde apps” op blz. 22 
 

even door .   
Ik hoop u allen te kunnen begroeten op de eerstkomende  avond-
bijeenkomst op 17 september a.s. Dr. Goekoop van het 
Hagaziekenhuis  geeft dan een interessante lezing over artrose. 

 

Hartelijke groeten 

Ria Rodenrijs,  
interim voorzitter 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

 
Contributie 
De leden die op dit moment de contributie van 2013 nog niet be-

zij het contactblad  niet meer zullen ontvangen. 
Er gaat zoveel geld, moeite en tijd in zitten om iedereen nog-
maals te manen, dat het bestuur  helaas dit besluit heeft moeten 
nemen. Iedereen die problemen heeft om de contributie te vol-
doen kan contact opnemen met mij. 
 
Hydrotherapie 
De rekeningen van de hydrotherapie voor het 2de kwartaal zijn 
inmiddels ook weer op de deurmat gevallen.  
Helaas zijn er nog altijd mensen die zelfs de rekeningen van 2012 
nog steeds niet betaald hebben.  
Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen, u heeft hiervoor een  
herinnering erbij gekregen. Het alsnog niet betalen van de  
openstaande rekeningen heeft uiteraard consequenties. 
 
Mocht dit alles op een misverstand berusten, wilt u mij dan  
hierover bellen. Bedankt voor uw medewerking!  
 
Elma van der Hoeven 
penningmeester 
 

Oproep 
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Het Reumafonds is de komende drie jaar partner van het hard-
loopevent ‘Singelloop tegen reuma‘ in Utrecht. Doel is zo veel mo-
gelijk geld ophalen en aandacht vragen voor de impact van reuma.  

Dit jaar vindt de Singelloop tegen reuma plaats op  
zondag 29 september en zijn de opbrengsten bestemd voor 
onderzoek naar jeugdreuma. Anita Witzier loopt voorop in de strijd 
als aanvoerder van het Reumafonds Lopersteam. U kunt ook mee-
doen, bijvoorbeeld door een hardloper uit uw omgeving te vragen 
mee te lopen of door iemand te sponsoren. Loopt u zelf hard?  
Schrijf u dan in en loop mee.  

U leest meer over de verschillende mo-
gelijkheden op www.reumafonds.nl/
singellooptegenreuma   
 

Doe mee. Elke stap telt!  
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Familieleden en/of begeleiders zijn altijd van harte welkom. 

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. 

  
 

 
In augustus is er geen avondbijeenkomsten i.v.m. de 
zomervakantie 
 
 

17 september :    Dr. R. Goekoop, reumatoloog verbonden aan het 
Haga Leyenburg Ziekenhuis. 
 
Anders dan de grote behandelmogelijkheden van R.A blijft artrose 
een groot  probleem in de dagelijkse reumatologische praktijk.  
Het stopzetten van artrose is met medicijnen nog niet mogelijk, maar 
de inzichten in hoe artrose ontstaat worden steeds beter. 
Wellicht dat hier behandelmogelijkheden en levensstijladviezen uit 
zullen voorvloeien. 
 

15 oktober:  ’ Leven met reuma: advies en lifestyle ‘ door dr. Rai-
mond van Duinen, tandarts van beroep en gepromoveerd op biolo-
gische materialen en ervaringsdeskundige met R.A. 
  

R.A. kan beginnen op elke leeftijd en kan gepaard gaan met andere 
symptonen, zoals vermoeidheid, algeheel onwel bevinden( grieperig 
gevoel)maar ook hart en vaatziekten. 
Dr. van Duinen geeft op deze avondbijeenkomst adviezen voor mensen 
met reuma over lifestyle, vitaminen en mineralen, voeding, beweging 
etc. etc. 

 
 Lees verder op pagina 9    

Vervoer Taxibus: Vrijdag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de 
dinsdagavond, bellen met Ria Streef, tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 
12.00 uur. 
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Avondbijeenkomsten. Vervolg pagina 8  
 
19 november :  “ De route van het bloed’’ door dr. Manou Batstra, 
medisch Immonoloog in het Reinier de Graaf Zkh. In Delft. 
                                                                            
Dr. Batstra is als zodanig verantwoordelijk voor een groot deel van het 
gespecialiceerde bloedonderzoekdat bij mensen met reuma wordt 
uitgevoerd. 

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

Voor u gelezen 

Huisartsendienst SMASH 
 
SMASH is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in  
Den Haag, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg,Voorschoten  
en Wassenaar.  
 
SMASH regelt spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden.  

 
gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen. 
  
SMASH werkt uitsluitend op afspraak. 
Dus: altijd eerst bellen! 
070 346 96 69 
  
Kijk voor meer informatie op de SMASH  
website: www.smashaaglanden.nl 
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Reumafonds Panel  
Als Reumafonds willen we u graag bij ons werk betrekken.  
In het Reumafonds Panel kunt u uw stem laten horen over  
onderwerpen die u belangrijk vindt.  

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 in-
formeren wij u over de resultaten. 

Uw mening telt! 

Wij stellen uw mening zeer op prijs. U kunt ons helpen bij ons werk 
door deel te nemen aan het Reumafonds Panel.  
Op www.reumafondspanel.nl kunt u zich aanmelden en meer  
informatie vinden over het Reumafonds Panel. 

 

Wij hopen u graag te verwelkomen als deelnemer aan het  
Reumafonds Panel. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sija de Jong, Manager Patiëntenbelangen    
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Van de bestuurstafel 
 

Een indruk van de bestuursbezigheden. 
 
                                                                                              

• Op 20 april zijn vier bestuursleden naar de Besturendag 
geweest van het Reumafonds in Arnhem. 

  
• Op de Zorgmarkt van Sophia waren op 23 mei drie bestuurs-

leden aanwezig met een informatiestand. 
  
• Op 28 mei was het jaarlijkse overleg met het bestuur en de 

reumaconsulenten uit de regio. 
  
• De geslaagde dagtocht naar Kleef en Millingen  heeft  op 4 

juni plaatsgevonden. 
  
• De meeste groepscoördinatoren en het bestuur zijn bij elkaar 

geweest op 26 juni. 
  
• Er was in juni een werkconferentie WMO waar Één  

bestuurslid bij aanwezig  is geweest. 
 
• Het bestuur is druk bezig met het voorbereiden van de  

jubileumviering van 35 jaar RPV Den Haag in 2014. 
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Inloopochtend voor  
en door Reumapatiënten 
 
Contactpersonen: 
Kees Aaldijk,           tel: 070-3801340 
Anita Guldemond    tel: 06-51600688 
Greet Vermeulen,    tel: 070 3235478 (SLE)    
 

Elke maand is er een inloopochtend voor diegenen die op zoek  
zijn naar een luisterend oor of informatie. Zij kunnen die vinden      bij 
medepatiënten 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 indivi-
dueel contact. Wij, Kees, Anita en Greet, 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 vereni-
gingsgebouw aan de Aaltje Noordewierstraat nr. 276.  
(vlak bij eindpunt lijn 3). 
 

De volgende inloopochtenden in 2013 zijn op: 
 

11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december. 
 

Wij, uw medepatiënten, zien u graag komen en zitten met  
 koffie voor u klaar! 
 

Kees Aaldijk, Anita Guldemond en Greet Vermeulen. 
 

    In augustus  is er geen inloopochtend i.v.m. de zomervakantie! 

  

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

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276  
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‘Patiënten van kastje naar de muur voor 
medicijnen’ 
 

Zowel apothekers als patiënten lopen op tegen het pref-
erentiebeleid van zorgverzekeraars voor goedkopere 
medicijnen. Patiëntenfederatie NPCF is een meldactie 

gestart naar ervaringen van patiënten met de verstrekking van 
medicijnen.  
De patiëntenfederatie wil in beeld brengen waar mensen die medicijnen 
gebruiken met het voorkeursbeleid (preferentiebeleid) tegenaan lopen, 
hoe het contact met de apotheek is en of ze goed begeleid worden. Vol-
gens NPCF-directeur Wilna Wind is een meldactie hard nodig, vooral 
als het gaat om het preferentie beleid van zorgverzekeraars. ‘We 
krijgen signalen dat patiënten van het kastje naar de muur worden 
gestuurd als het medicijn dat ze altijd gebruikten, niet meer wordt ver-
goed. Het komt voor dat mensen niet goed reageren op het nieuw voor-
geschreven, goedkopere medicijn.  
 

Meldactie 
Een belangrijk onderwerp van het vragenformulier  van de meldactie 
(op www.npcf.nl) is de ervaring van patiënten met het  
preferentiebeleid. Dit is het beleid waarbij verzekeraars alleen bepaalde 
- door hen vastgestelde, maar vergelijkbare - medicijnen vergoeden. 
 

Apothekers 
Ook apothekers hebben grote problemen met het preferentiebeleid van 
zorgverzekeraars. Vorige week meldde de voorzitter Rik van der Meer 
van de brancheorganisatie voor apothekers KNMP – en praktiserend 
apotheker - dat hij een vordering van 65.000 euro kreeg van verzeker-
aar Menzis/Azivo, omdat hij zich niet had gehouden aan het preferen-
tiebeleid.  
 

Gezondheidschade 
In een brief aan de Tweede Kamer pleitte patiëntenfederatie NPCF 
eerder al voor aanpassing van het preferentiebeleid. 'Onnodige wis-
selingen, onduidelijkheden met betrekking tot het hanteren en opvolgen 
van het begrip "medische noodzaak" leidt tot veel frustratie en last voor 
patiënten. Maar ook tot gezondheidsschade, bijvoorbeeld door een 
slechtere therapietrouw vanwege onnodige wisselingen van medicijnen 
of het überhaupt wisselen bij kwetsbare patiënten'. 
        Bron: Zorgvisie 
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Helaas ging van ons heen 

 

RUBRIEK LEDENBESTAND 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

 Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze Vereniging en 
deel zullen nemen aan onze bijeenkomsten. 
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MIDDAGBIJEENKOMSTEN 
Iedere 1e donderdagmiddag van de maand om 13.30 uur in ons 

verenigingsgebouw Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag. 

Vervoer Taxibus: Maandag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de 
donderdagmiddag, bellen met Ria Streef, tel. 070-3666810, tussen 
10.00 en 12.00 uur. 
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!         Dagtocht 2013  
Wat hadden we weer een zeer gezellige dagtocht met prachtig weer! 
Bent u niet mee geweest dan heeft u wat gemist! 

Tussen 8 en 9 uur kwamen alle deelnemers naar de Melis Stokelaan, 
waar de opstapplaats is.        
 

Om 9 uur vertrokken we met twee bussen naar Maarsbergen waar we in 
het Kaasmuseum de Weistaar  een lekkere kop koffie of thee kregen 
met gebak .                                                                              
In een film kregen we  te zien hoe op de boerderij verschillende soorten 
kaas worden gemaakt. We kregen  op tafel een schaaltje met verschil-
lende kaasblokjes aangeboden, om te  
proeven. 
Nadat men kon rondkijken  in het mu-
seum en de kaas winkel, gingen di-
verse deelnemers even van de zon ge-
nieten op het terras.   
 

Bij twaalven gingen we richting Nij-
megen voor een rondrit in de Ooijpol-
der met een gids.  Deze vertelde alles over de prachtige omgeving met 

haar  prachtige natuur.                                                      
Vanwege het hoge water,  dat via de Rijn uit 
Duitsland kwam, konden we niet alle pol-
derweggetjes nemen met de bus ,maar we heb-
ben toch genoten van deze natuurplek.                            
Na circa een uur rond gereden te hebben gin-
gen we binnendoor naar de stad Kleve (Kleef) 
in Duitsland waar we anderhalf uur konden 
rondlopen en wat gebruiken.  
 

 



  

  

Contactblad  3e kwartaal 2013- 17     

 

Om 4 uur werden we weer  bij de bus-
sen verwacht om naar  Tolkamer te 
gaan waar we een zeer gezellige  
rondvaart op de Rijn kregen.                               
 Het was de bedoeling dat we naar 
Millingen a.d. Rijn zouden varen, 
maar door het hoge water (12.97 bo-
ven A.P.) mochten we alleen de Rijn 

op en neer.                                                                                       
We hebben anderhalf uur genoten  op het zonnedek van het prachtige 
weer.  Onze voorzitter ging zorgzaam rond met het flesje zonnebrand 
en zorgde ervoor dat iedereen, 
die dat wilde,  beschermd werd 
tegen de felle zon.   

Hierna gingen we met de bussen 
naar  een restaurant in Millingen 
a.d. Rijn om daar een voor-
treffelijke diner geserveerd te 
krijgen.                                                                                                                     
Er was keus genoeg op  tafel en 
iedereen heeft heerlijk gesmuld.   

 Rond kwart voor tien stapten we voldaan en toch een beetje moe in de 
bus om de terug te rijden naar Den Haag, waar we om elf uur aan 
kwamen.    

Beste lezers, het was een zeer geslaagde dagtocht met veel variatie  en 
een dankwoord aan de weergoden die ons het zeer mooie weer gunde.                 
Ook graag een woord van dank naar de dames van  de dagtochtcom-
missie die dit weer grandioos georganiseerd hebben en er veel vrije tijd 
in hebben  gestoken. 

Leo Noordermeer  



Contactblad  3e kwartaal 2013- 18     

OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN  
RPV DEN HAAG E.O. 

GROEPSACTIVITEIT WAAR WANNEER 

HOBBYGROEP RIJSWIJK  
Contactpersoon: 
Henriëtte Godschalk 
 tel: 070-3941312 

Martin Campslaan 565A  
te Rijswijk 
  
  

2e en 4e maandagmid-
dag van de maand van 
13.30 tot 15.30 uur.  

CRAZY DARTS  
Contactpersonen: 
Kees Aaldijk, tel. 070 3801340 
Joke Tijsmans, tel. 070 3237319  

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276, Den Haag 
  

2e en 4e  dinsdagavond 
van de maand, vanaf 
19.30 uur 
  

FIBROMYALGIEGROEP 
Contact persoon :  
Marie-Thérèse Timmer 
Tel. 070-3974508 

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276, Den Haag 
  

Elke 1e en 3e maan-
dagmiddag van de 
maand van 13.30 tot 
15.30 uur 

HOBBYCLUB MAANDAG 
Contactpersoon: 
Marga Noordermeer:  
Tel: 070-3902381 

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276, Den Haag  

Elke 2e en 4e maan-
dagmiddag van de 
maand van 13.30 tot 
16.00 uur 

50 PLUSGROEP  
Contact persoon:  
Lia Thoen, 
tel: 070-3259391 

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276, Den Haag 
  

Elke 1e woensdag-
avond vanaf 19.30 
uur 

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

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276, Den Haag 
  

Elke  
woensdagmiddag 
van  
13.30 tot 16.00 uur 

RPV KAARTCLUB 
Contactpersoon: 
Leo Noordermeer 
 tel: 070-3902381 

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276, Den Haag 
  

Elke 2e en 4e  
donderdagmiddag 
van de maand van 
13.30 tot 16.00 uur 

Contactgroep Voorburg-
Leidschendam  
Contactpersoon 
Marian Fase 
tel: 070-4444449  
 

Oranjehoek  
Oranje Nassaustraat  1, 
Voorburg  

2e en 4e maandag 
v.d. maand van  
13.30 tot 15.30 uur 
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PROGRAMMA/WETENSWAARDIGHEDEN: 

  

 
Oorzaak van Fibromyalgie gevonden 
 

Neurowetenschappers hebben de pijnbron bij fibropatiënten ge-
vonden. In schril contrast met vastgeroeste vooroordelen moeten we 
daarvoor niet gaan zoeken in de hersenen. 

Miljoenen mensen, waarvan de meerderheid vrouwen, zijn al jaren wan-
hopig op zoek naar een doeltreffende behandeling. Tot op heden dachten 
veel artsen dat fibromyalgie een imaginaire, puur psychologische aan-
doening was, maar baanbrekend onderzoek wijst uit dat de ziekte veroor-
zaakt wordt door een teveel aan zenuwvezels in de bloedvaten. 

Letterlijk betekent fibromyalgie 'pijn in bindweefsel en spieren'. Mensen 
met deze aandoening hebben last van verschillende klachten, heel vaak 
op hetzelfde moment: pijn, stijfheid, slaapstoornissen, hoofdpijn en 
darmproblemen. De ziekte behoort tot de meest voorkomende pijnsyn-
dromen. Met dank aan de nieuwe bevindingen kan nu gewerkt worden 
aan alternatieven op vlak van behandeling. Het ultieme doel is een per-

manente oplossing te vinden voor de aandoening.  
 

Onderzoek 
Amerikaanse neurowetenschappers onderzochten de 
huid op de handen van mensen die door gebrek aan 
sensorische zenuwvezels amper reageren op 
pijnprikkels.   
      

Lees verder op pagina 28 



Contactblad  3e kwartaal 2013- 20     

         

Voorall nieuws 
 

Gratis rechtshulp’ in de wereld van  
bijstandsuitkeringen en Wmo 
 

Legal2People houdt zich bezig met het opkomen voor mensen die in 
een uitkeringssituatie (WWB) zitten of een Beroep doen op de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en juridische ondersteun-
ing nodig hebben. 
Michel en Linda vertegenwoordigen u en komen op voor uw belangen. 
Heeft u een besluit ontvangen waar u het niet mee eens bent, neem dan 
direct contact met hen op voor een gratis intakegesprek. 
  

Legal2People, Koninginnegracht 19 is bereikbaar via: 070 – 891 54 44, 
kijk op: www.legal2people.nl, of mail uw vraag 
naar legal2people@aol.nl 
  

Bron: De Posthoorn 
 

Op de website van  Legal2people tevens voor u gelezen: 
“Mocht het zo zijn dat Legal2People voor u een juridische procedure 
zal starten dan vragen zij momenteel slechts een bijdrage voor kan-
toorkosten van € 25,00 per procedure. Mocht u de procedure winnen 
dan bent u daarnaast de vergoeding voor de proceskosten welke u van 
de gemeente ontvangt aan ons kantoor verschuldigd.” 
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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 secretariaat staan 
vóór in het contactblad!  Alvast bedankt!! 

 
Regionaal nieuws Zorgbelang 
 

MCH en Bronovo bereiden fusie voor 
 

De raden van bestuur van MCH en Bronovo gaan een fusie 
voorbereiden. Doel hiervan is zowel de basisspecialistische als de 
topklinische zorg voor de patiënten in de Haagse regio te blijven 
garanderen.  
Vanuit de vertrouwde locaties MCH Westeinde, MCH Antoniushove 
en Bronovo blijft het zorgpalet voor hen behouden. MCH en Bronovo 
behouden hun eigen identiteit en namen. Aan de borging van de iden-
titeit zal in de uitwerking nadrukkelijk aandacht worden besteed. 
 
Door de fusie kunnen MCH en Bronovo beter inspelen op de volu-
menormen van professionele verenigingen waardoor steeds meer spe-
cialismen zoals chirurgie, gynaecologie en neurologie intensiever met 
elkaar samenwerken.  
Ook kunnen de ziekenhuizen optimaal anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen in de ziekenhuissector, waaronder de financiële  
perspectieven.  
Het streven is erop gericht om vroeg in 2014, zo mogelijk vanaf 1 
januari aanstaande, één gezamenlijke raad van bestuur en raad van 
toezicht te hebben. Beide ziekenhuizen blijven actief lid van de 
Coöperatie met het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. 
 
Bron: Bronovo 
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‘Gezonde’ Apps 

 
 

Drie stappen 
In de app-winkel van uw smartphone of tablet vindt u verschillende 
soorten gezondheidsapps. Zo zijn er apps waarin u medische gegevens 
kunt bijhouden en apps die meten hoeveel u bijvoorbeeld beweegt. 
Daarnaast zijn er apps die informatie geven zoals een medisch woor-
denboek in zeven talen. Zelfs het meten van hartslag of bloeddruk is 
mogelijk. Hoe vindt u in het grote aanbod een geschikte app? In drie 
stappen naar een goede keuze. 
 

1. Bepaal uw doel 
Veel mensen vinden het leuk om in de App store (Apple) of Play 
store (Android) te kijken en apps uit te proberen. Dat geeft een 
beeld van de mogelijkheden, en veel apps zijn 
gratis. Maar als u op zoek bent naar een app om 
meer grip te krijgen op uw gezondheid, bepaal 
dan eerst wat u wilt bereiken. Wilt u meer bewe-
gen, gezond eten of uw medisch dossier bijhou-
den? Of wilt u inzicht krijgen in het verloop van 
uw ziekte of leefstijl? Een doel helpt u een ge-
schikte app te kiezen. Kijk ook of een app voor 
leken is bedoeld. 
 

2.      Kies kritisch 

Er is nog geen controle op de medische inhoud van apps en geen 
keurmerk voor kwaliteit en betrouwbaarheid. CE 
staat alleen voor ‘in overeenstemming met Euro-
pese regels’. Wees daarom kritisch. Beoordelingen 
van deskundigen en van andere gebruikers kun-
nen u helpen om een goede app te kiezen. U vindt 
ze op de Digitale Zorggids. Kijk wie de app heeft ontwikkeld. En 
ga in de algemene voorwaarden (onder privacy) na wat er gebeurt 
met (medische) gegevens, die u invoert. Is er bijvoorbeeld een 
wachtwoord nodig om bij uw gegevens te komen?  
      Lees verder op pagina 23 
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3.      Overleg met uw zorgverlener 
Als u een app gaat gebruiken die functies als 
bloeddruk en bloedwaarden meet, is het 
verstandig om uw dokter hierover te in-
formeren. Overleg of de metingen be-
trouwbaar zijn. Of dat u de waarden beter 
anders kunt (laten) meten. Misschien weet 
uw zorgverlener wel een betere app voor u. Als u sport of een dieet 
volgt met een app die u aanmoedigt om veel calorieën te ver-
bruiken, is overleg met uw zorgverlener ook nuttig. Zeker als u 
niet topfit bent. 

  
  OM TE WETEN: HANDIGE APPS 

• Moet ik naar de dokter? 
 Op een plaatje drukt u op het ‘zieke’ 
lichaamsdeel. Daarna geeft u het soort klacht aan, 
en beantwoordt u vragen over uw klacht met ja of 
nee. Op basis daarvan ziet u of u (met spoed) naar 
de dokter of spoedeisende hulp moet. De app toont 
de dichtstbijzijnde huisartsenpost. Ook krijgt u adviezen voor 
zelfzorg. 

 Resultaat: inzicht in de ernst van uw klacht 
Prijs: € 0,79 
Privacy: anonieme verwerking. 
Van: Huisartsenpost  Apeldoorn. 

 

• Foodzy, weet wat je eet 
 Op Foodzy voert u in wat u eet en drinkt. U ziet gelijk hoeveel ‘bits’  

(1 bit is 20 calorieën) u heeft ‘ingenomen’ en wat u die dag heeft 
verbrand. Door de app te koppelen aan een stappenteller wordt de 
uitkomst preciezer. Als u gezond eet, krijgt u badges en bereikt u 
een hoger ‘level’. U kunt ook gegevens delen en vergelijken met 
vrienden. 

 Resultaat: inzicht in uw eetgedrag. 
Prijs: gratis voor basisversie, € 10,- per jaar voor extra’s (grafieken en dieet). 
Privacy: u stelt in wie online meekijkt. Geen wachtwoord. 
Van: onlinebureau, nu apart bedrijf Foodzy. 

       Lees verder op pagina 24
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Vervolg van pagina 23 

• EHBO 
 De EHBO-app geeft uitleg over wat u wel en niet moet 

doen bij allerlei grote en kleine ongelukken, van 
bewusteloosheid tot zonnesteek. U kunt nog apart zoeken 
op: ‘in het verkeer’, ‘kinderen’ en ‘sportletsel’. Daarnaast 
zijn er kaarten met AED-locaties (voor reanimatie) en 
EHBO-posten in de buurt.  

 Resultaat: instructie over het bieden van eerste hulp. 
Prijs: gratis. 
Privacy: u voert geen gegevens in.  
Van: Rode Kruis. 
 

• Moves, stappenteller 
 Moves (voor iPhone, binnenkort voor Android) geeft 

dagelijks een overzicht van hoeveel stappen u hebt 
gezet, hoeveel kilometer u hebt gelopen of gefietst en 
hoe lang u hebt bewogen. De app herkent lopen, rennen, 
fietsen en autorijden en laat ook de route zien. Voor een 
goed beeld moet u wel de smartphone bij u dragen.  
Resultaat: inzicht in beweegpatroon. 
Prijs: gratis.Privacy: geen wachtwoord. 
Van: Fins bedrijf. 
 

• Vakantietolk 
 De Vakantietolk vertaalt klachten, ziektes en 

lichaamsdelen in zeven talen (Europese talen plus 
Turks). De woorden staan in verschillende groepen 
(tijd, anatomie, klachten) op alfabet. Als u op de luid-
spreker drukt, worden de woorden uitgesproken.  
Resultaat: beter gesprek met buitenlandse arts. 
Prijs: gratis. 
Privacy: u voert geen gegevens in. 
Van: Zorgverzekeraar VGZ. 

 
 

    Lees verder op pagina 25 



Contactblad  3e kwartaal 2013- 25     

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. 

Vervolg van pagina 24 

 
• Zorgassistent 

 De Zorgassistent helpt u om een bezoek aan de arts voor te bereiden, 
het gesprek op te nemen en op het consult terug te kijken. U kunt in-
formatie over ziektes opzoeken. In de agenda kunt u af-
spraken invullen plus vragen en gesprekspunten. De app 
heeft ook een pillenwekker.  

 Resultaat: goed voorbereid naar de dokter. 
Prijs: gratis. 
Privacy: geen wachtwoord. 
Van: Interpolis (verzekeraar). 
 
Meer apps vind u  op http://www.digitalezorggids.nl/ 

 
 Bron: NPCF 
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Herkeuring Wajong 

 

De Wajong is straks alleen nog toegan-
kelijk voor mensen die vanwege hun 
beperking nooit zullen kunnen werken. 
Wie beschikt over arbeidsvermogen valt 
dan onder de werking van de Participatiewet en hoort daarmee bij de 
doelgroep van de gemeente. Het moment waarop deze mensen 
daadwerkelijk naar de gemeente overgaan wordt nog nader uitgew-
erkt in nauw overleg met de VNG, UWV en sociale partners. 
 

Participatiewet 
De Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) is 
per 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor mensen die vanwege hun 
beperking nooit zullen kunnen werken. Wie onder deze regeling valt, 
wordt in de komende jaren opnieuw gekeurd. Het gaat om 230.000 men-
sen en het kabinet verwacht dat slechts 40.000 van hen de Wajong-
uitkering zullen behouden. Dat zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma van 
Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer over de Participatiewet. 
In deze nieuwe wet worden de WWB (Wet werk en bijstand), Wsw (Wet 
sociale werkvoorziening) en Wajong samengevoegd. Het gaat in totaal 
om 700 duizend mensen. De gemeenten krijgen de taak deze personen 
aan werk of een uitkering te helpen. 
 

Wajong 
Het aantal Wajong-uitkeringen is fors toegenomen nadat gemeenten in 
2006 verantwoordelijk werden voor de bijstand. Veel bijstandsontvangers 
werden doorgestuurd naar de Wajong. Dat was financieel gunstig voor de 
gemeente en vaak ook voor de betrokkene. Iedereen met een Wajong-
uitkering wordt de komende jaren herkeurd. Wie kan werken krijgt een 
bijstandsuitkering in plaats van Wajong en moet door de gemeente aan 
een baan worden geholpen. Er komt geen centrale landelijke 
keuringsdienst die bepaalt hoe arbeidsgeschikt iemand is. In 35 regio's 
gaan de gemeenten, de vakbeweging, werkgevers en het ministerie in 
'werkkamers' de afspraken verder uitwerken. De staatssecretaris roept de 
gemeenten op om samen met de sociale partners snel aan de slag te gaan, 
zodat de Participatiewet op 1 januari 2015 succesvol in werking kan tre-
den. 

Lees verder op pagina 27 
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Quotumregeling 
Tegelijk met de Participatiewet wilde Klijnsma een quotum invoeren: op 
straffe van een boete zou per bedrijf 5% van de werknemers ar-
beidsgehandicapt moeten zijn. In het Sociaal Akkoord (afspraken met 
vakbeweging en werkgevers) is afgesproken dat er 100.000 extra banen 
worden 
gecreëerd in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid. Dankzij deze 
afspraken kunnen 125.000 mensen met een arbeidsbeperking de komende 
jaren bij een reguliere werkgever worden geplaatst. Als die aantallen niet 
worden gehaald, wordt de quotumregeling alsnog ingevoerd. 
 

Loonkostensubsidie 
Staatssecretaris Klijnsma is tevreden met de afspraken in het Sociaal Ak-
koord. ‘Door deze afspraak krijgen meer mensen met een arbeidsbeperk-
ing een baan bij een gewone werkgever. En wordt aan de keukentafel 
maatwerk geleverd aan iedereen met een arbeidsbeperking die werk 
zoekt. En tegelijkertijd wordt hiermee ook een cultuuromslag bereikt: 
mensen met een beperking werken straks bij een gewoon bedrijf.’ Deze 
mensen gaan werken tegen minimaal het wettelijk minimumloon (WML). 
Voor mensen die zelf niet het WML kunnen verdienen komt loonkosten-
subsidie beschikbaar, om voor werkgevers het verschil tussen de 
loonwaarde van een werknemer en het WML te compenseren 
 
Bron: Ministerie van SZW, Volkskrant 
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Vervolg van pagina 19 

Vervolgens deden ze hetzelfde met handen van fibropatiënten. Zo 
zagen ze een overdreven hoeveelheid van één specifiek type 
zenuwvezels, genaamd arteriool-venulen (AV). 
 
Tot voor dit onderzoek dachten wetenschappers dat deze vezels alleen 
verantwoordelijk waren voor het regelen van de doorstroom in de 
bloedvaten. Nu weten ze echter dat er een rechtstreekse link is tussen 
deze zenuweindes en de wijdverspreide pijn die patiënten met  
fibromyalgie voelen. De studie geeft dan ook een verklaring waarom 
veel mensen met fibro extreem overgevoelige handen en andere  
delicatie zones (zogenaamde tenderpoints of drukpunten) op het 
lichaam hebben. Ook verklaart het waarom koud weer de symptomen 
alleen maar erger maakt. 
 
Baanbrekend 
"Deze verstoorde bloedstroom kan perfect de oorzaak zijn van spierpijn 
en andere pijnprikkels, maar ook van oververmoeidheid", verklaart 
neurowetenschapper Dr. Frank L. Rice. 
 
Nieuwe behandelingen zijn broodnodig, aangezien de huidige opties 
zelden het leed van mensen met fibromyalgie echt verzachten. Zo 
krijgen ze nu allerhande pijnstillers en antidepressiva voorgeschreven 
of worden ze afgewimpeld met het 'advies': "Slaap en beweeg gewoon 
een beetje meer". 

Bron: Zorgkrant 
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LSP: een netwerk voor het  
elektronisch delen van je medische 
gegevens 
 

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) is een 
systeem om medische gegevens te delen met 
verschillende zorgverleners. Dit kan handig 
zijn in onverwachte situaties. Ziekte, een 
ongeval of een blessure: ze komen allemaal 

vaak onverwachts. Daardoor kun je terecht komen bij een 
onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost.  
Dan is het belangrijk dat de zorgverlener snel en gemakkelijk je  
actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij snel een goed 
beeld van je medische situatie. En krijg jij de juiste zorg. Maar hoe 
werkt het LSP eigenlijk? Welke informatie kan er worden op-
gevraagd? En wie kunnen er bij je gegevens? Gezondheidsplein heeft 
een dossier gemaakt hierover. In dit artikel alvast een korte preview .  

    Het bijhouden van je medische gegevens 
 Je huisarts en apotheek gebruiken eigen dossiers voor het bijhouden 
 van je medische gegevens. Hierin staat informatie die belangrijk is 
 voor je behandeling. Je huisarts legt bijvoorbeeld vast wat je klachten 
 zijn en welke behandelingen je krijgt. Je apotheker registreert welke 
 medicijnen je krijgt en voor welke medicijnen je allergisch bent.  
 Alleen zij kunnen je gegevens wijzigen en beschikbaar stellen aan  
 andere zorgverleners. Zorgverleners kunnen je persoonlijke gegevens 
 zoals, naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht bekijken. Ook 
 kunnen zij een overzicht opvragen van de medicijnen die je gebruikt. 
 Een andere huisarts of huisartsenpost kan ook een samenvatting van je 
 huisartsdossier opvragen. Dit kan een apotheek of medisch specialist 
 niet. 

Toestemming geven 
Als je wilt dat andere zorgverleners jouw medische gegevens kunnen 
opvragen, geef dan je huisarts en apotheek toestemming je gegevens te 
delen via het LSP. Andere zorgverleners kunnen je gegevens dan op-
vragen als het nodig is voor je behandeling. Dat kan alleen als zij ook 
gebruik maken van het LSP. Je kunt ook bepaalde gegevens afscher-
men voor andere zorgverleners. Zij kunnen dan het afgeschermde deel 
van je gegevens niet bekijken en zien ook niet dat er gegevens afge-
schermd zijn.               Lees verder op pagina 30 
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Alleen je eigen huisarts kan deze gegevens dan bekijken. Je moet bij 
zowel je huisarts als je apotheek je toestemming doorgeven. Zij noteren 
dan in je dossier dat je toestemming hebt gegeven. Daarna melden zij 
bij het LSP dat zij gegevens over jou hebben. Je dossier wordt dus niet 
centraal opgeslagen. 
 

Je privacy  
Om je privacy te waarborgen kun je zelf bepalen wie je gegevens bes-
chikbaar kunnen stellen. Alleen met je toestemming mag je huisarts en 
apotheek of apotheken je gegevens aanmelden. De beveiligingseisen 
van het LSP zijn hoog en er vindt nauwlettend toezicht plaats, zodat 
misbruik snel gesignaleerd wordt. Zo wordt bijgehouden wie je 
gegevens aanmeldt en wie ze heeft opgevraagd en wanneer. Deze in-
formatie kun je ook zelf inzien. Zorgverleners mogen alleen je 
gegevens aanmelden bij het netwerk als je daar toestemming voor hebt 
gegeven. Ze mogen je gegevens ook alleen opvragen als het nodig is 
voor je behandeling. Ook is afgesproken wie welke soort gegevens kan 
opvragen. Zo kan een waarnemend huisarts wel een samenvatting van 
het huisartsdossier opvragen, maar een apotheker niet. 
 

Beveiliging LSP 
Er zijn verschillende maatregelen getroffen om het gebruik van het net-
werk te beveiligen: 

• Een zorgverlener krijgt alleen toegang tot het netwerk met een 
speciale pas en een wachtwoord. 

• Het netwerk is opgedeeld in een aantal regio’s. Zorgverleners 
kunnen alleen binnen hun eigen regio gegevens met elkaar delen. 
Als een zorgverlener op de grens van twee regio’s is gehuisvest 
of veel patiënten heeft uit een andere regio, kan hij zich aanslui-
ten bij meerdere regio’s. Voor ziekenhuizen is een uitzondering 
gemaakt. Zij hebben vaak patiënten uit meerdere regio’s. Daar-
om kunnen ze gegevens uit meerdere regio’s opvragen. 

• De gegevens worden niet opgeslagen in het netwerk. Je eigen 
huisarts of apotheek houdt je dossier bij. 

• Bij de uitwisseling van gegevens wordt gebruikgemaakt van het 
burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek nummer, zodat 
persoonsverwisseling wordt voorkomen.  
      Lees verder op pagina 31 
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Telefooncontacten met de RPV 
 

Het komt regelmatig voor dat onze leden naar bestuurs- 
leden en contactpersonen bellen, daar zijn we ook voor!  
Helaas wordt er ook vaak op tijden gebeld dat men normaal gesp-
roken “vrij” zou zijn. Graag willen wij u er op attenderen dat ook 
bestuursleden en contactpersonen, die allen hun krachten vrijwil-
lig aan de RPV leveren, reumapatiënten zijn en sociale verplich-
tingen hebben.   
Dus gaarne niet bellen in de avonduren ná 20.00 uur en in de 
weekends, Spoedgevallen uitgezonderd.  
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 

 

Wist je dat? 
Je toestemming snel en makkelijk regelt p www.ikgeeftoestemming.nl? 
Je kunt daar met DigiD met sms een bericht sturen aan je zorgverleners 
dat je toestemming geeft. Ook kun je een formulier invullen, printen en 
aan je zorgverlener geven. Bezoek je regelmatig meerdere apotheken? 
Geef elk van hen dan apart toestemming. Je kunt je toestemming altijd 
weer intrekken. Kijk voor meer informatie over toestemming geven op 
de website van de VZVZ.                        
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Bron: 1001gedichten.nl 

 
 



∗ LUXE EN ORTHOPEDISCHE SCHOENEN 

∗ VOETONDERZOEK EN AANPASSING VAN ALLE 

SPORTSCHOENEN 

∗ STEUNZOLEN 

∗ REVALIDATIE 

∗ VOETPROTHESEN EN BINNENSCHOENEN 

∗ LEVERANCIER VOOR ALLE ZIEKENFONDSEN 

 

Zilverstraat 21, 2544 EJ DEN HAAG, tel. 070-3661898 
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