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Met o.a. de volgende artikelen:

 Overzicht veranderingen zorg 2013 op blz. 13; 

 Medische gegevens delen op blz. 22; 

 Belastingvoordeel, regel het zelf op blz. 28

BELANGRIJK!
M.I.V. 19 maart 2013 worden onze maandelijkse 

informatieavonden gehouden op elke 3e dinsdag van de maand!

Er is een nieuwe locatie: 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 2e kwartaal 2013 gaarne uiterlijk 
8 april 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 februari 2013 
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  VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
  Opgericht 1979 1 -  februari 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 
 

       ASPIRANT-LID  
    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. ING Rekeningnummer: 38.90.569 

 
 
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: Vera de Vreede, 070-3865862 
Middengroep: Irma  Buijs, 06-42343175 
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, 

 

We hebben met elkaar op 12 December jl. 
een heerlijk kerstfeest gehad, de kerststukjes 
waren stuk voor stuk erg mooi. We zijn elk 
jaar weer erg blij dat Elleke Jutte samen met 
haar zus, voor ons  de workshop 
“Kerststukjes maken” op zich neemt. 

Ik wens u ook via deze column nog een gelukkig en gezegend 2013, en 
zeker in goede gezondheid. Officieel is dit eigenlijk te laat, maar velen 
van u spreek of zie ik niet persoonlijk. 

Zorgverzekering 
Het spitten in de aanbiedingen van alle zorgverzekeraars is ook voorbij.  
Als u  van zorgverzekeraar veranderd bent dan zou u dit nu geregeld  
moeten hebben. Dat we er niet vrolijk van worden is een feit. De 
polissen worden steeds meer uitgekleed voor chronisch zieken.  

Helaas hebben we het niet voor elkaar gekregen om het collectief 
contract, wat we hadden via de Vereniging, met AZIVO voort te zetten 
in 2013!! Tot onze spijt heeft dit er wel voor gezorgd dat veel leden 
moesten afhaken omdat de hydrotherapie te duur werd. Gelukkig 
komen er ook (nieuwe) leden bij, zodat we nog geen groepen hoeven te 
schrappen. 
Ik ben blij dat ons contract met OHRA wel wordt voortgezet. 
 
Reumafonds 
We hebben bericht gekregen van het Reumafonds dat er een nieuwe 
medewerker in dienst is gekomen voor de landelijke 
belangenbehartiging van reumapatiënten. Zij zal zich op 19 maart a.s., 
na de Algemene Ledenvergadering, voor komen stellen, zodat we 
allemaal kennis met haar kunnen maken en zij haar werkzaamheden 
voor het Fonds kan toelichten. 
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. 

Avondbijeenkomsten 
Ook dit jaar beloven de avondbijeenkomsten zeer interessant te worden  
met  informatieve onderwerpen.Vergeet niet te kijken naar de program-
ma’s bij de avondbijeenkomsten op blz. 8. 
Ik kan ze u zeer aan bevelen! 

M.i.v. van maart worden de avondbijeenkomsten gehouden op de  
derde dinsdag van de maand op een nieuwe locatie t.w.: In het 
Wijkcentrum Vrederust, Melis Stokelaan 2496 W, 2541 GS Den Haag. 
De aanvangstijd blijft onveranderd: 19.30 uur. 

Het wijkcentrum is te bereiken met lijn 9 en bus 129,  
halte Beresteinlaan. 

LET OP: De Algemene Ledenvergadering wordt dus gehouden op  
19 maart a.s. op het nieuwe adres. 

Andere interessante artikelen zijn: 
 
♦ Bent u al in beweging in 2013? Op blz. 16 
♦ Medische gegevens delen. Hoe om te gaan met electronische 

patiëntendossiers blz. 22 
♦ De nieuwe inzichten over de behandeling van zwangere 

reumapatiënten op blz. 25 
♦ Belastingvoordeel, regel het zelf! op blz.28 
 
Ik hoop u te mogen begroeten op de avondbijeenkomst van 12  
februari a.s. bij de voordracht van Dr. Ruiterman, reumatoloog in het 
Hagaziekenhuis. Deze lezing wordt nog gehouden in Woonzorgcen-
trum Duinhage! 
 
Veel leesplezier toegewenst! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Ria Rodenrijs, Interim voorzitter 
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VAN  DE  PENNINGMEESTER 
 
De contributie voor 2013 is in de Algemene ledenvergadering van 13 
maart 2012 vastgesteld op € 21,=. 
Bij de leden die een machtiging afgegeven hebben zal dit bedrag eind 
februari van hun rekening afgeschreven worden.  
De leden die voor het overschrijven de acceptgiro willen blijven  
gebruiken zullen deze samen met dit contactblad in de bus krijgen.  
Als u dus nu geen acceptgiro heeft ontvangen dan wordt het bedrag 
geïncasseerd. 

Ga niet zomaar het 
bedrag overschrijven, 
dat is voor mij dan hele 
uitzoekerij. Vermeld bij 
het overschrijven altijd 
het acceptvolgnummer. 
Sommige achternamen 

komen nl. vaker voor, aan de voorletters is niet altijd iets te herleiden 
en het adres wordt op een zakelijke rekening niet vermeld.  
 
Elk jaar zijn er mensen die hun contributie niet kunnen betalen om fi-
nanciële redenen, mocht dit bij u het geval zijn, schroom dan niet om 
mij te bellen. Het bestuur kan hier wellicht een regeling voor treffen, 
mijn telefoonnummer vindt u voorin het contactblad. 

Geroyeerd  
M.i.v. 2013 zijn er  helaas 36 mensen geroyeerd omdat zij de contribu-
tie voor 2012 niet hebben betaald en ook niet hebben gereageerd op de 
herhaalde herinnering, terwijl ze wel de korting op de collectieve ver-
zekering hebben genoten en hebben deelgenomen aan hydrotherapie, 
fitness en andere groepen van de vereniging. Deze mensen kunnen een 
naheffing van de zorgverzekering verwachten. 
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Oproep 

Teruggave contributie 
Als uw zorgverzekeraar het lidmaatschap van de Reumapatiëntenver-
eniging vergoedt dan kunt u  de contributie declareren door bij uw 
declaratieformulier een kopie van uw bankafschrift met het afge-
schreven bedrag mee te sturen.  

OVER DE BETALING VAN DE HYDROTHERAPIE 

Door de stijgende kosten van de zwemzalen en de fysiotherapeuten 
zijn de kosten voor de hydrotherapie verhoogd van € 45,30 naar  
€ 48,00 per kwartaal. Wij hopen dat dit bedrag gehandhaafd kan  
blijven voor 2013. 

De mensen die via de AZIVO verzekerd zijn krijgen dit jaar van mij 
de rekening toegestuurd. De Vereniging mag het niet meer collectief 
declareren. U kunt de rekening, met het declaratieformulier, zelf  
insturen naar uw zorgverzekeraar. Al naar gelang u aanvullend  
verzekerd bent krijgt u al dan niet een bijdrage retour. 
 

De machtigingen die afgegeven zijn, zullen automatisch naar het 
juiste bedrag bijgesteld worden. 
 

Iedereen die nog (steeds) geen machtiging hebben afgegeven verzoek 
ik dringend dit alsnog te doen. Het scheelt mij 
echt enorm veel werk en uitzoekerij. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Vriendelijke groet. 
 

Elma van der Hoeven 
 Penningmeester 
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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. 

  

  

  
 12 februari 2: 
 Dr.Y. Ruiterman, reumatoloog in het Haga ziekenhuis, houdt een 
voordracht over de uitkomst van verschillende behandelstrate-
gieën bij recent ontstane reumatoïde artritis. 
  

19 maart :     
Algemene Ledenvergadering, tevens kennismaking met  de nieuwe  
medewerker belangenbehartiging van het Reumafonds. Na afloop van 
de Algemene Ledenvergadering wordt er Bingo gedraaid. 

  
16 april     :  
Dr. H.K. Ronday, Reumatoloog  in het Haga ziekenhuis en medisch 
adviseur van het R.P.V. Den-Haag e.o. 
( onderwerp wordt via de website bekend gemaakt )             

  
21 mei    :      
Sport Medisch Centrum Westland : Interactieve presentatie door  
(sport)fysiotherapeuten om u conditioneel en fysiek te verbeteren. 

                                                                                                
  

 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. 

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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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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Reumafonds collecte 11-16 maart 2013. 
 

De collecte komt er weer aan! 
In de Randstand zijn we naarstig op zoek naar vrijwilligers die ons 
een handje kunnen helpen.  
U mag zelf aangeven hoeveel tijd u er aan wilt besteden. Een uurtje zou 
al geweldig zijn.  

Naast collectanten zoeken we ook mensen die de collectanten willen 
coördineren.   

Met uw hulp strijden wij voor een beter leven met reuma nu en een leven 
zonder reuma morgen. 

Helpt u mee?  
 

Neem contact op met  

Bert Medema, regiocoördinator Reumafonds   
b.medema@Reumafonds.nl of 06-22291053. 

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. 
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Van de bestuurstafel 
 
Een indruk van de bestuursbezigheden. 
 
 
                                                                                              

• Bestuur en groepscoördinatoren hebben een stukje aangeleverd 
 

  

• Het Om te bewaren boekje en het Jaarverslag zijn samengesteld 
 

 

• De kerstpakketten voor de vrijwilligers, therapeuten en reumacon-
 

 

• De agenda’s (een gift van de Vriendenstichting) zijn verstuurd aan 
 

 

• De kerstviering is georganiseerd en gehouden in pannenkoekhuis 
“Genieten!” (voorheen de Wildhoef.) 

 

• Het dagelijks bestuur bereidt de Algemene Leden Vergadering 
voor. 

 

• De Nieuwjaarbijeenkomst is gehouden op 8 januari jl. in Woon-
zorgcentrum Duinhage. 

 

• Het bestuur heeft een nieuwe locatie voor de avond bijeenkomsten 
geregeld i.v.m. met de gestegen kosten van het gebruik van Woon-
zorgcentrum  Duinhage 
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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: 
 

 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni. 
 

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

Kees Aaldijk, Anita Guldemond en Greet Vermeulen. 

  

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

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276  
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Overzicht veranderingen zorg in 2013 
 

Naar aanleiding van het Regeerakkoord is er reeds een overzicht 
gemaakt van de ontwikkelingen in de zorg 2013 t/m 2017. 
Maar wat verandert er precies in 2013? Hieronder zijn de  
belangrijkste veranderingen op een rij gezet. 
  

Basispakket Zorgverzekering 
Sinds 1 januari 2012 is het basispakket versoberd en ook m.i.v.  
1 januari 2013 vindt er een aantal veranderingen plaats. 
Enkele voorbeelden zijn: Het eigen risico gaat omhoog naar € 350,-
, rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen gaan uit het  
basispakket en er komt een eigen bijdrage van 25% bij de aanschaf  
van gehoortoestellen e.d. 
  

Uitleen hulpmiddelen alleen nog via zorgverzekering en gemeente 
De uitleen van hulpmiddelen verdwijnt per 1 januari 2013 uit de 
AWBZ. Hulpmiddelen zijn dan alleen nog ondergebracht in de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo).  
  

Scheiden wonen en zorg 
In 2013 wordt een begin gemaakt met het scheiden van wonen en 
zorg. Nieuwe cliënten die in 2012 nog in aanmerking zouden 
komen voor een licht zorgzwaartepakket (ZZP 1-2) en een indicatie 
voor zorg in een instelling (intramuraal), krijgen in 2013 een in-
dicatie voor zorg thuis (extramuraal). 
  

Veranderingen Persoonsgebonden budget 
In 2013 kan iedereen met een indicatie voor verblijf, persoonlijke 
verzorging en/of verpleging (al dan niet in combinatie met be-
geleiding) in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budg-
et (pgb). Ook komt er in 2013 extra geld voor het pgb beschikbaar. 
Cliënten die alleen de indicatie ‘begeleiding’ (eventueel in combi-
natie met kortdurend verblijf) hebben, krijgen alleen een pgb als 
deze indicatie geldig is voor minimaal 10 uur per week. 
  

De uitgebreide lijst kunt u lezen via de web-
site: www.zorghulpatlas.nl 
  

Bron: Zorghulpatlas/ Voorall Nieuwsflits 1 2013 
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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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Reumafonds positief over test voor biological 
 

Het is een goede zaak dat mensen met reuma die behandeld worden 
met de biological adalimumab, kunnen worden getest op antistoffen. 
Dat zegt drs. Ingrid Lether, manager Onderzoek en Innovatie van 
het Reumafonds. Als blijkt dat adalimumab minder werkzaam is 
door antistoffen, kan sneller worden overgegaan tot een andere 
behandeling. 

Onderzoekster Pauline van Schouwenburg van Sanquin Bloedvoorziening 

adviseerde in oktober 2012 om mensen die met adalimumab worden 

behandeld, standaard te testen op de aanmaak van antistoffen tegen het 

middel. Dat deed zij op basis van promotieonderzoek. Haar onderzoek 

onder 272 reumapatiënten wees uit, dat ongeveer een derde van hen an-

tistoffen aanmaakt. Hierdoor heeft de behandeling met adalimumab 

minder of helemaal geen effect. 

Goed dat test er is 
Lether: 'Het Reumafonds is positief over deze test, want nu kan aange-
toond worden of een patiënt minder goed op adalimumab reageert van-
wege antilichaamvorming. Omdat nu ook is aangetoond dat die antistof-
fen tegen een karakteristiek deel van adalimumab gericht zijn, en niet 
tegen het algemene deel van het medicijn, kan ook meteen worden 
besloten om de patiënt met een andere biological te behandelen.' 
 

Al langer bekend 
Dat biologicals een afweerreactie kunnen veroorzaken, was al langer 
bekend. Lether: 'In het verleden wisten we alleen niet zeker dat het 
medicijn door een afweerreactie van het lichaam minder werkzaam was. 
Een patiënt kon dan toch met adalimumab worden doorbehandeld en 
werd bijvoorbeeld de dosis verhoogd. Dat is kostenverhogend, terwijl het 
vaak toch niet voldoende blijkt te werken.' 
 

Snel andere behandeling 
'Nu kan op grond van deze test heel snel worden besloten om tot een an-
dere behandeling over te gaan', besluit Lether. 'Dat is natuurlijk alleen 
maar goed voor de patiënt. Behandelen met een medicijn dat niet werkt is 
zinloos en onnodig belastend, naast dat het ook geld kost.' 
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Bent u al in beweging in 2013? 
 

De fysiotherapeuten van de Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.,  
wensen u een voorspoedig en sportief jaar! 

Ook dit jaar is de sportzaal aan de Vrederustlaan 180 geopend voor men-
sen die de lichamelijke conditie willen verbeteren.  
Tussen 18.00 en 20.00 uur begeleidt een fysiotherapeut twee oefen-
groepen. Tijdens sessies van een uur worden spierversterkende oef-
eningen afgewisseld met sport en spel, grondoefeningen en rek- en  
strekoefeningen. Plezier in bewegen staat hierbij voorop! 
 

In maart vindt het jaarlijkse volleybaltoernooi in “De Galgenwaard” 
plaats voor mensen met de ziekte van Bechterew.  Vanuit de patiënten-
vereniging doen er ook een aantal   mensen aan mee .De training is al in 
volle gang. 

De oefengroep wordt beurtelings, om de week,  door twee therapeuten 
begeleid. 

De sportgroepen kunnen dit jaar wel versterking 
gebruiken. 

Wilt u ook graag bewegen? Kom gerust eens langs 
bij een van de oefengroepen! 

Voor vragen kunt u contact op nemen met Ria 
Rodenrijs 070-3293263 

Tot ziens in de sportzaal aan de Vrederustlaan! 

Vriendelijke groet 

Marcella van der Burg 
Fysiotherapeut 
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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!! 

 

KOM IN BEWEGING!! 

Nog enige informatie vanuit het 
bestuur: 
 
Op vrijdagavond tussen 18.00 en 
20.00 uur zijn er in het Sophia  
revalidatiecentrum 2 sportgroepen 
actief. Een sportsessie duurt één uur.  
 

In deze groepen is nog plaats voor een aantal  enthousiaste  
mensen om mee te sporten.  
U sport elke week met een vaste groep. 
Hydrotherapie is niet inbegrepen bij deze vorm van sporten. 
 

plaatsvinden voor de keren dat u niet kan deelnemen. 
 
Er kan uitsluitend per automatische incasso worden betaald.  
 

Heeft u interesse dan kunt u zich opgeven bij Ria Rodenrijs 
tel:070-3293263 
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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 

MIDDENGROEP  
Contactpersoon:  
Irma  Buijs 
tel. 06-42343175 
 

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276, Den Haag 
  

Elke laatste donderdag 
van de maand 
Aanvang ca. 19.30 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 

   Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276, Den Haag 

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

RPV KAARTCLUB 
Contactpersoon: 
Leo Noordermeer 
 tel: 070-3902381 



Contactblad  1e kwartaal 2013- 19     

PROGRAMMA/WETENSWAARDIGHEDEN: 

  

 

Ooievaarspas blijft behouden voor  
10.000 Hagenaars 
 

De Ooievaarspas blijft definitief behouden voor 
ruim 10.000 Hagenaars. Volgens Staatssecretaris 
Klijnsma van Sociale Zaken mogen gemeenten 
namelijk zelf bepalen welke inkomensgrens zij 
hanteren bij de verstrekking van stadspassen.  

Het is goed dat er nu echt duidelijkheid is voor de duizenden Ha-
genaars van wie de Ooievaarspas zou vervallen. Zij kunnen blijven 
meedoen aan sport, kunst en cultuur.  
 

Het vorige kabinet had bepaald dat de Ooievaarspas 
alleen nog maar verstrekt mocht worden aan mensen 
met een inkomen tot 110 procent van de bijstands-
norm. De gemeente Den Haag hanteerde altijd 130 
procent. Tijdens de begrotingsbehandeling kondigde 
wethouder Kool (Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid) aan dat hij de pas wilde blijven verstrekken 
aan de groep mensen met een inkomen tot 130 procent van de 
bijstandsnorm.  Het kabinet staat hier dus nu definitief achter.  
 

Via de site: www.ooievaarspas.nl kunt u de pas direct aanvragen, ook 
wanneer u in de gemeente Rijswijk of Leidschendam-Voorburg woont. 
  

Bron: Haags West Nieuws 
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       Vakantietips 
 
De Blauwe Gids 
De Blauwe Gids biedt mensen met een beperking 

een onbezorgde vakantie. U vindt er reisorganisaties die gespecialiseerd 
zijn in aangepaste accommodaties in binnen- en buitenland en leuke 
reistips en reisverhalen van mensen met een beperking.  
 

Ook vindt u uitgebreide informatie over: 
• ·          vrijwilligers die de aangepaste reizen 

       mogelijk maken 
• ·          financiën (inclusief persoonsgebonden budget) 
• ·          verzekeringen 
• ·          toegankelijkheid van accommodaties 

 

De gids kunt u bestellen via de website: www.deblauwegids.nl 
 

 

MEE vakantiewijzer 2013 
 

De vakantiewijzer 2013 van MEE geeft u een idee 
van de mogelijkheden voor mensen met een beperk-
ing om op vakantie te gaan. Het overzicht is niet 

volledig, maar het kan u hopelijk op weg helpen de vakantie te vinden die 
bij u past. Door het grote aanbod aan vakantieorganisaties kunnen helaas 
niet alle mogelijkheden zoals patiëntenverenigingen en organisaties die 
vakantieopvang bieden in de vakantiewijzer vermeld worden. 

 
Het is verstandig u van tevoren te (laten) informeren over de reisvoor-
waarden. Niet alle organisaties zijn aangesloten bij de Stichting Garantie-
fonds Reizen (SGR)  en/of de Nederlandse Vereniging van Reisorganisa-
ties (ANVR). Denk ook aan het afsluiten van een reis- en annuleringsverze-
kering. 
 

Contact met MEE. (ook voor vragen) 
De dichtstbijzijnde MEE-organisatie vindt u op de website van  
MEE Nederland. U kunt ook bellen met 0900 999 88 88 (lokaal tarief). 
Een aantal MEE-organisaties informeren u ook over vakantie-
mogelijkheden in de eigen regio.  Zie Regionale informatie 
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De nieuwe brochure 2013 van 
SailWise is uit! 

SailWise biedt verschillende meerdaagse vakanties waarbij je naar 
hartenlust kunt genieten van watersport. Of je nu gaat voor de  
sportiviteit, de ontspanning of de gezelligheid. Iedereen is bij SailWise 
van harte welkom, ongeacht beperkingen.  
 

Voor wie? 
  •   Voor alle mensen met een beperking of chronische aandoening.  

•   Je kunt je individueel inschrijven, eventueel samen met een fami-

lielid of vriend(in). 
•   Je kunt ook als groep komen, waarbij je de gehele accommodatie 

boekt inclusief het vaarprogramma. 

Accommodaties 
Alle accommodaties zijn volledig aangepast en voorzien van alle com-

fort en volledig rolstoeltoegankelijk. Ook de schepen zijn zodanig 

ingericht dat iedereen zelfstandig mee kan doen. 
 

Adres: Bierkade 1, Enkhuizen 

Telefoonnummer:  0228 350 756 

E-mail: Algemeen: info@sailwise.nl 

Boekingen: boekingen@sailwise.nl 
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.’ 

 
Medische gegevens delen  
 

Vanaf 1 januari jl. is uw toestemming nodig om uw medische gegevens 
via het landelijk schakelpunt te delen.  
 
Hoe werkt het en welke informatie delen artsen? 

HARDE FEITEN 
• Ruim 80% van de Nederlanders vindt het prettig als een weekenddok-

ter medische gegevens over hem kan inzien, 71% van deze groep wil 
dat dit ook tijdens een vakantie kan. (onderzoek Motivaction).

• Van de Nederlanders is 68% geïnteresseerd in de inhoud van zijn 
medisch dossier (onderzoek Motivaction 2012). 70% wil graag zijn 
medische gegevens op zijn eigen computer inzien.

• In juni hebben alle Australiërs toegang gekregen tot hun persoonlijk 
gezondheidsdossier. Patiënten kunnen hun eigen medische gegevens 
bekijken, zelf gegevens toevoegen en gegevens die niet kloppen 
markeren. Ze bepalen zelf wie toegang krijgt.

• Het delen van medische informatie verbetert de gezondheid van dia-
betespatiënten (betere gemiddelde bloedsuiker-  en cholesterol-
waarden) doordat zorgverleners beter zicht hebben op medicatie. Dit 
blijkt uit onderzoek onder 170.000 diabetespatiënten in de VS.

Naar een echt patiëntendossier (Visie NPCF) 

 Is het systeem wel veilig en kan kan de betrokkene zelf controleren wat er 

in staat? Wilna Wind van de NPCF benadrukt dat het nieuwe systeem een 

stuk veiliger is dan wat we nu hebben. Maar er zijn zeker wensen. ‘Het 

moet een echt patiëntendossier worden, waarbij de patiënt gegevens kan 

inzien en deze zelf kan delen. Het is nu nog een doktersdossier.’ 

 

 

 

 

 

Lees verder op pagina 23 
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Zes tips voor een veilig gebruik van uw electronisch 

patiëntendossier 
 Neem een beslissing die bij u past. Zes praktische tips. 
     

1. Ga na of uw arts en apotheker meedoen. 
 Huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), (ziekenhuis)

apothekers en medisch specialisten kunnen aansluiten op het landelijk 
schakelpunt. 

 Als u toestemming wilt geven, moet u eerst weten of uw zorgverlener 
 is aangesloten. U kunt dat nagaan op de website van de NPCF. 
 

2. Wilt u uw medische gegevens laten delen? Geef dan toestemming. 
 Per 1 januari 2013 kunnen zorgverleners uw medische informatie niet 

meer zonder uw toestemming delen via het landelijk schakelpunt. Ook 
niet als u hier in 2009 geen bezwaar tegen heeft gemaakt.  
U kunt u uw arts en apotheker persoonlijk toestemming geven tijdens 
een bezoek of binnenkort via www.ikgeeftoestemming.nl 

 

3. Vraag een afdruk of kopie van uw medische informatie. 
 Wilt u precies weten welke medische informatie zorgverleners over u 

delen? Vraag dan een print of kopie van uw medicijngegevens bij uw 
apotheek en een samenvatting van uw dossier bij uw huisarts. Dan weet 
u precies welke informatie andere zorgverleners kunnen inzien. U heeft 
hier recht op volgens de Wet op de geneeskundige behandel-
overeenkomst. 

 In de toekomst kunt u uw gegevens zelf inzien op uw computer. 
 

4. Houd bij wanneer nieuwe groepen zorgverleners aansluiten. 
 Na 2013 kunnen nieuwe groepen zorgverleners, zoals de spoedeisende 

hulp (met uw toestemming) aansluiten. Via de nieuwsservice van 
VZVZ  (Vereniging Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie) blijft u 
op de hoogte. 

 Als u wilt dat een groep zorgverleners uw informatie niet kan inzien, 
kunt u hen uitsluiten. 

Lees verder op pagina 24. 
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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! 

 
5. U kunt bepaalde informatie laten afschermen. 

 Als u wilt dat bepaalde medische informatie niet zichtbaar is voor an-
dere zorgverleners, dan kunt u uw huisarts of apotheker vragen om 
bepaalde gegevens uit uw dossier af te schermen. Andere zorgver-
leners kunnen deze gegevens niet inzien en zien niet dat er informatie 
is afgeschermd. Ook niet bij noodsituaties.  
 

6. Wilt u dat artsen overal uw gegevens kunnen inzien, regel dit dan 
zelf. 

 Bent u regelmatig in het buitenland of vindt u het belangrijk om uw 
medische gegevens tijdens een vakantie bij de hand te hebben?  
Bijvoorbeeld omdat u een chronische ziekte heeft. Dan zijn er  
verschillende handige websites, apps en USB-sticks, zoals: 

 
• 

• 

• 

• 
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Reuma intensiever behandelen 
tijdens zwangerschap 
 

Vrouwen met reumatoïde artritis (RA) zouden 
tijdens een zwangerschap intensiever moeten 
worden behandeld. Nu wordt het medicijngebruik 
tijdens de zwangerschap vaak tot een minimum 
beperkt, maar uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat actieve RA 
negatieve invloed kan hebben op de groei van het kind. 

 'Reumatoïde artritis is een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem zich 
tegen de gewrichten keert. Als de RA actief is, worden er grote concentraties ont-
stekingsstoffen, ofwel cytokinen, gemaakt', legt reumatoloog en onderzoeksleider 
dr. Radboud Dolhain uit. 'Onderzoekster Florentien de Steenwinkel heeft nu 
aangetoond dat de hoeveelheid van bepaalde cytokinen direct gelinkt is aan het 
geboortegewicht van de baby.'  

160 aanstaande moeders 
De Steenwinkel onderzocht in het bloed van 160 aanstaande moeders drie 

een derde, IL10, zorgt juist dat de ontstekingen doven. 'Wij ontdekten dat 
zwangere vrouwen met relatief veel IL10 in hun bloed baby's kregen met een 
normaal geboortegewicht, ook al was de ziekte actief. De aanwezigheid van IL6 
hing juist samen met een lager geboortegewicht.'  

Meer risico 
Een lager geboortegewicht geeft volgens dr. Dolhain op latere leeftijd meer risico 
op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. In hoeverre dit ook voor kinderen van 
vrouwen met RA geldt, is nog onduidelijk. Veel zwangere vrouwen met RA zijn 
geneigd hun medicijnen te laten staan. Dolhain: 'Wij denken dat de hoge ziekte-
activiteit mogelijk meer gevolgen voor het kindje heeft dan de medicijnen.' 

PARA-studie 
Het promotieonderzoek van De Steenwinkel maakt deel uit van de PARA-studie, 
dat het Reumafonds mede financiert. Meer dan 250 zwangere vrouwen met RA 
én hun kinderen worden sinds 2002 gevolgd. De eerste gegevens over de ontwik-
keling van de kinderen in relatie tot de ziekte en medicijngebruik worden over 
enkele jaren verwacht.  
        Bron: Reumafonds 
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 Kerstviering 2012 
 

Het was een zeer gezellige groep leden van 100 personen die het kerst-
feest met  elkaar vierden in het Pannekoekhuis “Genieten!”  
(voorheen de Wildhoef) op 12 december jl.  
 

Na een warme ontvangst werd er  voor de binnenkomers een kopje  
koffie ingeschonken. Bij het tweede kopje koffie  werd een stukje 
kerstkrans geserveerd. Hierna werd de dag geopend met een  
welkomstwoord van onze voorzitter. Het geheel werd muzikaal  
omlijst door Uwe van der Laan. Iedereen deinde of zong mee met  
de bekende (kerst)liedjes.  
 

Natuurlijk waren er weer diverse mensen die zich had opgegeven voor 
de workshop “Kerststukje maken”, onder leiding van Elleke Jutte.  
Het was een grandioos gezicht toen alle kerststukjes, na afloop van de 
workshop, op een grote tafel stond te pronken. 

Elma van der Hoeven las een mooi kerstverhaal voor. 
 

Vóór en na de lunch werd er een loterijronde gehouden. Naast de vele 
mooie prijzen stelden dhr. Beekman, de Timmerclub, maar ook het 
Restaurant  mooie (zelfgemaakte) prijzen ter beschikking om te ver-
loten.  

 

Met een glas bubbels werd er geproost op fijne kerstdagen en een voor-
spoedig 2013.  
 

Het buffet was erg uitgebreid en overvloedig. Iedereen kon zichtegoed  
doen aan de heerlijke champignonsoep vooraf, de salades, de broodjes 

 
 

Als feestelijk toetje kregen we geflambeerd ijs dat versierd was met   
vuurspuitende fakkels. Het bestuur hielp mee het ijs uit te serveren.  
 

Onze dank gaat naar de twee medewerkers van het Rode Kruis voor 
hun ondersteuning.  
       Leo  Noordermeer 
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De aftrek van specifieke zorgkosten in zeven vragen 

Belastingvoordeel, regel het zelf! 
 

Geld terug van de Belastingdienst. Ook voor u. Geeft u veel geld uit 
aan medische behandelingen, zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? 
Maak dan gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten bij de aan-
gifte inkomstenbelasting. Hoe dat in zijn werk gaat leest u in zeven 
korte vragen en antwoorden. 

 

1. Wat moet ik doen om dit voordeel naar me toe te halen? 

       Aangifte inkomstenbelasting doen. Ga naar de website Belasting-
dienst.nl en download het Aangifteprogramma 2012. Zorg dat u op tijd 
over een DigiD beschikt (aan te vragen op de website DigiD.nl), want u 
stuurt de aangifte in via internet. U kunt ook een belastingbiljet invul-
len: bel de Belastingtelefoon (0800-0543) en vraag een P-biljet aan. 

2. Aangifte doen? Ik kijk wel uit. Straks krijg ik nog een aanslag en 
moet ik bijbetalen! 

       Die kans is niet groot. Bovendien betaalt u in feite wel degelijk belasting, 
al draagt u het niet zelf af. Ook als het gaat om minimumuitkeringen, 
zoals Wajong of de bijstand. De uitkeringsinstantie houdt namelijk elke 
maand een flink bedrag aan belastinggeld in. Kijk maar op uw loonstrook-
je, onder het kopje ‘Loonheffing’. Een deel daarvan kunt u terugvragen 
bij de Belastingdienst, als u recht hebt op aftrek. Bijvoorbeeld voor  
specifieke zorgkosten. 
       Lees verder op pagina 29 

 

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2012. U doet deze 
aangifte in het voorjaar van 2013. 
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 Zelfs als uw inkomen inderdaad zo laag is dat u nauwelijks of zelfs 
helemaal geen belasting hoeft te betalen, kunt u belastinggeld terugkrijgen 
vanwege aftrekbare specifieke zorgkosten. Dat komt door een speciale 
Tegemoetkomingsregeling. Als u specifieke zorgkosten hebt opgevoerd bij 
uw belastingaangifte en u voldoet aan de voorwaarden voor deze regeling, 
dan krijgt u daarover vanzelf bericht van de Belastingdienst. 

3. Welke kosten kan ik aftrekken? 

  De aftrekpost specifieke zorgkosten bestaat uit verschillende  
 onderdelen. Hieronder staan ze op een rijtje. 

• Genees- en heelkundige hulp. Het gaat bij dit onderdeel om (1) 
medische en paramedische zorg inclusief tandartskosten en (2) om 
uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging. Uitgaven boven 
een bruto persoonsgebonden budget voor verpleging of verzorging 
vallen hier ook onder. Kosten voor ooglaserbehandelingen kunt u niet 
aftrekken. 

• Reiskosten voor ziekenbezoek aan een (voormalige) huisgenoot die 
minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reist u per openbaar 
vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Neemt 
u de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer. 

• Voorgeschreven medicijnen. Het gaat alleen om geneesmiddelen op 
voorschrift van een arts, waar u geen (volledige) vergoeding voor hebt 
gekregen, bijvoorbeeld doordat u moest bijbetalen voor duurdere 
medicijnen. Ook homeopathische geneesmiddelen vallen hier onder, 
maar alleen als ze zijn voorgeschreven door een arts. 

• Hulpmiddelen. Denk aan gehoorapparaten, kunstgebitten en bruggen, 
steunzolen, elastische kousen, prothesen, loophulpmiddelen, rolstoelen 
en de laadkosten voor accu's van scootmobielen en elektrische rolstoe-
len. Uitgaven voor brillen en contactlenzen zijn niet aftrekbaar. 

• Vervoer. Het gaat hierbij om de vervoerskosten die u maakt vanwege 
uw handicap of ziekte. Denk vooral aan ziekenvervoer voor bezoeken 
aan artsen of andere behandelaars. Reist u per openbaar vervoer of met 
een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Neemt u de auto, ga 
dan uit van de werkelijke kosten per kilometer, dus inclusief af-
schrijving en onderhoud. U kunt die kilometerprijs berekenen op basis 
van de tabellen en rekenmodules van de ANWB of de Consumenten-
bond. 
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• Dieet op voorschrift van een arts of erkende diëtist. U kunt alleen  
dieetkosten opvoeren zoals die genoemd worden in de tabellen van de 
Belastingdienst. 

• Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Kunt u aantonen dat u 
vanwege uw handicap of ziekte meer dan € 620 extra kosten hebt ge-
maakt voor kleding en beddengoed, dan mag u standaard € 775 af-
trekken. Kunt u dat niet, maar blijkt 'uit algemene kennis of uit eerdere 
aangiften' dat uw handicap of ziekte inderdaad extra kosten voor kled-
ing en beddengoed met zich meebrengt, dan mag u € 310 aftrekken. De 
bedragen gelden per persoon. 

• Woningaanpassingen. De woning moet op medisch voorschrift zijn 
aangepast. Bovendien geldt een ingewikkelde verrekening met de mo-
gelijke waardestijging. De regeling geldt ook voor huurwoningen, nieu-
we woningen en vakantiehuisjes. 

• Andere aanpassingen. Bijvoorbeeld specifieke aanpassingen aan uw 
auto. 

• Uitgaven voor extra gezinshulp. Het gaat bij deze post alleen om par-
ticuliere hulp, zonder Wmo-indicatie. Ook uitgaven boven een bruto 
persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp vallen hier onder. 

4. Dat is heel wat. Kan ik al die kosten aftrekken? 

 Helaas niet. Er geldt een drempel. Uw zorgkosten moeten hoger zijn 
 dan die drempel. U kunt alleen de kosten boven de drempel aftrekken. 
 De drempel is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, 
 hoe hoger de drempel. Gebruikt u het aangifteprogramma, dan berekent 
 het programma automatisch hoe hoog de drempel voor u is en of u die 
 drempel haalt. 

5. Zul je net zien dat ik die drempel niet haal. 

 U haalt de drempel vaak gemakkelijker dan u denkt. Want hebt u een 
 laag inkomen, dan mag u een aantal specifieke zorgkosten verhogen 
 met een vast percentage. De grens hiervoor ligt bij een (gezamenlijk) 
 inkomen van niet meer dan € 34.055. Gebruikt u het Aangifte- 
 programma, dan berekent het programma automatisch de verhoging. 
 De verhoging telt mee om de drempel te halen. 
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6. Gelden er verder nog regels? 

 Zeker. De belangrijkste regel is dat het moet gaan om kosten die u zelf 
 draagt. Hebt u een vergoeding gekregen, dan kunt u de uitgaven niet 
 ook nog eens aftrekken. U moet de kosten bovendien in 2012 betaald 
 hebben. Verder gelden er per onderdeel van de aftrek soms  
 gedetailleerde regels, die erg ingewikkeld zijn. 

7. Oei. Is het verstandig om deskundige hulp in te schakelen? 

 Dat hoeft niet per se, maar vaak is het wel handig. Gelukkig zijn er veel 
 organisaties die u kunnen helpen. Neem voor meer informatie contact 
 op met uw gehandicaptenorganisatie, patiëntenvereniging,  
 ouderenorganisatie, belastingwinkel of vakbond. 

 

Tekst: Kees Dijkman 

 Deze informatie wordt u aangeboden door de Chronisch zieken 
enGehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). De tekst is met de meeste 
zorgvuldigheid samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden 
ontleend.  
 

 Voor uitgebreide informatie, kijk op de website Meerkosten.nl, in de ru-
briek 'Belastingvoordeel' of bestel de brochure ‘Belastingvoordeel 2012 
voor mensen met een handicap en chronisch zieken’ bij de CG-Raad 
bestellijn, telefoon (030) 291 66 11. 

 
 downloaden via onze website www.rpvdenhaag.nl  
 of opvragen bij het secretariaat. 
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Fa. HUYKMAN EN DUYVESTEIN  
luxe en orthopedische schoenen 

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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