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Met o.a.:

 Kerstviering 2013 op blz.10

 HWW zorg(t) ervoor! Op blz.16

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 1e kwartaal 2014 gaarne uiterlijk 
6 januari 2014 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      november 2013 
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  VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
  Opgericht 1979 4 - november 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  

 
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: 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  
 
Voor meer informatie zie elders in het blad! 
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HALLO BESTE LEZERS, 

 
Ik ben net terug van de kuurreis, dus fris en 
vrolijk achter de computer voor de kopij voor 
mijn column in dit contactblad. 

We raken al helemaal in de stemming van het 
jubileumjaar in 2014, ons 35 jarig bestaan. 

Maar eerst moeten we 2013 afronden. Wat is 

jaarverslag 2012 en zo is het weer einde van dit jaar. 

Collectieve zorgverzekering 
Ik hoop dat we een beetje goede berichten krijgen van de 
zorgverzekeraars. 

Nog geen nieuw contract binnen van de OHRA voor het Collectief? Ik 
heb vernomen van de OHRA dat de kortingen volgend jaar 
gehandhaafd zullen blijven al staan een aantal aanvullende 
verzekeringen en modules op de helling. Half november worden de 
premies voor de basisverzekering en de aanvullende pakketten voor 
2014 bekend gemaakt. Helaas kan ik er op dit moment niets nader over 
vermelden. 

Vergelijkingssites 
Probeer een goede keuze te maken bij de zorgverzekeraar en kijk welke 
polissen en diensten van zorgverzekeraars er passen bij uw 
(gezondheids)problemen. Het is de moeite waard om even achter de 
computer te gaan zitten om een en ander te vergelijken. Er zijn 
vergelijkingswebsites die u kunnen helpen om uw afwegingen 
makkelijker te maken. Dit is vooral belangrijk voor de reumapatiënt 
met betrekking tot fysiotherapie, medische sportactiviteiten, of 
warmwatertherapie.  
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Enkele vergelijkingswebsites zijn: 

http://www.zorgverzekeringwijzer.nl/  
http://www.independer.nl/zorgverzekering 
http://www.geld.nl/zorgverzekering/vergelijken 

Kerstviering 2013 
U vindt in dit contactblad alles over de aankomende Kerstviering.  
LET OP! HET IS DIT JAAR NIET OP EEN WOENSDAG MAAR OP   
MAANDAG 16 DECEMBER!!!!!!!!! .  
Voor het programma kijkt u op bladzijde 10. 

Jubileumviering 2014 
Ook wil ik alvast een tipje van de sluier op lichten en kan ik u vertellen 
dat de grote jubileumviering op 2 juni 2014 in Den Haag plaatsvindt.  
Reserveer deze datum in ieder geval in uw agenda!   
Dit jaar hebben we dus geen dagtocht!! 

Tevens zullen de contactbladen in 2014 in het teken staan van 35 jaar  
RPV Den Haag! 

Andere interessante artikelen in dit blad zijn: 

♦ Risicotest voor Artrose in aantocht op blz. 18 

♦ “Uw eigen dossier” van de NPCF op blz.28 

Ik hoop dat u allen fijne feestdagen tegemoet gaat en natuurlijk een 
gezellige jaarwisseling. We hopen elkaar te zien op de derde dinsdag 
van januari. Dan openen we het jubileumjaar  
met een feestelijke  nieuwjaarsbijeenkomst . 

Veel leesplezier toegewenst! 

Hartelijke groeten 

Ria Rodenrijs,  
interim voorzitter 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

 
Hydrotherapie 
Er staan nog behoorlijk wat rekeningen open voor de  
hydrotherapie. Als dit voor u geldt, dan heeft u een herinnering 
gehad.  
Het is voor mij, maar ook voor u, handiger als u een automa-

 
 
Bechterew oefentherapie 
Voor de Bechterew mensen gaat er heel wat gebeuren.  
De zaalsportactiviteit wordt losgekoppeld van de hydrotherapie. 
De betreffende personen hebben hierover een brief ontvangen. 
 
 
Elma van der Hoeven 
penningmeester 
 

 

Oproep 
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 VAN DE BESTUURSTAFEL: 
 

• Volgend jaar bestaat de Reuma Patiënten Vereniging Den 
Haag 35 jaar. Het bestuur is bezig met de voorbereidingen 
om dit jubileumjaar  uitgebreid te vieren met een gevarieerd 
programma. 

 

• Op 12 oktober was het WereldReumadag met het thema  
Jongeren met Reuma. 

 

• Op donderdag 7 november staan wij met 4 bestuursleden 
met een stand op een zorgmarkt in Sophia   
Revalidatiecentrum. 

 

• De avondbijeenkomst worden goed bezocht. De sprekers en 
onderwerpen zorgen voor veel informatie.  

 

• 30 November a.s. is er een besturendag georganiseerd door 
het Reumafonds, waarbij enkele bestuursleden  aanwezig 
zullen zijn. 

 

• De kerstviering wordt dit jaar gehouden op maandag  
16 december bij resrtaurant-Partycentrum “Genieten”. 
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Familieleden en/of begeleiders zijn altijd van harte welkom. 

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 bloedonderzoek dat bij mensen met reuma wordt 
uitgevoerd. 
 

kerstviering op maandag 16 december 
 

 21 januari : 
Nieuwjaarsbijeenkomst in het Wijkcentrum Vrederust. De bijeen-
komst zal in het teken staan van ons 35jarig jubileum.  
Het jubileumjaar zal op ludieke wijze ingeluid worden 
  

18 februari: “ Bloedvaten en reuma”, door Mevrouw Gaby Lamie, 
voorzitter van de Hart & Vaatgroep regio Zuid-Holland. 
De Hart & Vaatgroep is een patiëntenorganisatie van en voor mensen 
met een hart-of vaatziekte met het doel om de individuele patiënt te 
sterken, zodat deze de regie op eigen leven en zorg behoudt. 

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 infor-
matie over de avondbijeenkomsten. Het komt namelijk wel eens 
voor, dat een presentatie op het laatste moment gewijzigd wordt. 
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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  
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 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 november, 11 december. 
 

 In 2014: 
 

8 januari, 12 februari, 12 maart 
 

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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PROGRAMMA  KERSTVIERING OP  
MAANDAG 16 december 2013 

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

Vanaf 10.00 uur Ontvangst 

 Koffie of thee met wat lekkers. 

       10.30 uur Begin kerstprogramma 

• De dag wordt opgeluisterd met livemuziek en een kerstverhaal. 

• Er kan een kerststukje gemaakt worden, onder begeleiding van  
Elleke Jutte. Hieraan zitten wel extra kosten, welke u met de  
inschrijving meteen moet overmaken.  
Op de dag zelf is hier geen mogelijkheid meer voor!! 

• Er is een lunchbuffet 

• Tijdens de dag  zal er ook een loterij gehouden worden, met leuke prijsjes 

       ± 15.30 uur  Einde programma  
 

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 

€ 15,=. 

De volgende bedragen kunnen overgemaakt worden op gironummer 
38.90.569 t.n.v. de Ver. Van Reumapatiënten- Den Haag e.o.  
onder vermelding van “Kerstfeest” en  “Kerststukje”.  

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.  
        Lees verder op blz. 15 
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Uw bijdrage dient uiterlijk op 29 November a.s. bij de penningmeester 
binnen te zijn, in verband met de bevestiging aan “Genieten” 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 

ritten moeten worden ingepland en er zijn nog meer Kerstfeesten. 

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. 
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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 13 
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN 
RPV DEN HAAG E.O.         vervolg 

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: Lia Thoen, tel: 070-3259391 
 

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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Wist u dat … 
 
… de (elektrische) strandrolstoelen op de Haagse stranden ook in het 
najaar en winter te huur zijn? 
  
Waar? 
  
Bij Biesieklette, in september dagelijks tussen 10.00 uur en 18.00 uur 
en van oktober tot april op zondag. 
  
Meer informat-
ie: www.biesieklette.nl 
 

PROGRAMMA/WETENSWAARDIGHEDEN: 

  

De Cadweazle 
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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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Informatie  voor mensen met reuma:  
HWW Zorg(t) ervoor! 
 

Wij, Marlies en Silvia zijn als verpleegkundig reumaconsulenten 
werkzaam voor Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg).  

Bent u bekend met een reumatische aandoening, zoals artrose, Reu-
matoide artritis, ziekte van Bechterew, Artritis Psoriatica of Fibro-
myalgie dan kunt u contact met ons opnemen. 
 

Tijdens een huisbezoek kunnen wij u, behalve een luisterend oor, uit-
leg geven over het ziektebeeld, de medicijnen en het medicijngebruik.  

Verder kunnen we advies geven met betrekking tot het omgaan met 
de aandoening (leefregels), ook in de werksituatie, we kunnen in 
overleg met u andere hulpverleners en instanties inschakelen, advies 
geven over aanpassingen en vervoersvoorzieningen en de juiste 
aanvraagprocedure hiervoor opstarten. 
 

Voor fibromyalgie klanten organiseren wij maandelijks een een-
malige groepsvoorlichtingsbijeenkomst. Hierin wordt informatie 
gegeven over fibromyalgie en worden de verschillende behandelpro-
gramma’s in de regio besproken. Verwijzing vindt plaats door de reu-
matoloog. Wij werken hierin nauw samen met de reumatologen van 
het HAGA ziekenhuis. Maar ook patiënten vanuit de andere 
ziekenhuizen in de Haagse regio kunnen zich aanmelden.  
 

Aan de huisbezoeken en voorlichtingsbijeenkomsten zijn geen kosten 
verbonden. 
 

Belt u gerust voor informatie of het maken van een afspraak met de 
reumaconsulent, wij zijn bereikbaar via het Centraal Afsprakenbureau 
van HWW Zorg, tel. 070-379 57 85. 
 

Marlies den Drijver 

Silvia van der Windt 

Reumaconsulenten HWW Zorg 
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TNF-alfaremmers zijn dure maar effectieve medicijnen tegen reu-
matoïde artritis (RA). Toch werken de medicijnen niet altijd opti-
maal. Er zijn verschillende factoren die het effect van de behande-
ling negatief beïnvloeden  

Antistoffen tegen medicijn 
Een daarvan is dat er soms een afweerreactie tegen het 
medicijn ontstaat. De antistoffen die bij deze afweerreactie 
gevormd worden, zijn van invloed op de hoeveelheid van 
het medicijn dat circuleert in het bloed van patiënten. 
Omdat die hoeveelheid afneemt, neemt de werking ook af. 
Dit gebeurt alleen als er heel veel antistoffen worden  
gevormd. 

Meten levert kostenbesparing op 
Dr. Krieckaert toonde met een computersimulatie aan dat het meten 
van medicijnspiegels in het bloed een aanzienlijke kostenbesparing kan 
opleveren ten opzichte van de huidige behandelstrategie, waarin 
medicijnspiegels niet routinematig gemeten worden. Daarnaast toonde 
zij aan dat toevoegen van het goedkope antireumamedicijn metho-
trexaat (MTX) de behandeling met TNF-alfaremmers verbetert, omdat 
MTX de afweerreactie onderdrukt. 

Over de onderzoeker 
Charlotte Krieckaert (Alkmaar, 1982) is arts-onderzoeker op de 
afdeling Reumatologie van Reade, centrum voor reumatologie en re-
validatie, in Amsterdam. Ze promoveert op 25 september aan de VU te 
Amsterdam op het optimaliseren van de behandeling van reumatoïde 
artritis. 

Bron: VU Amsterdam 



Contactblad  4e kwartaal 2013- 18     

 

Risicotest voor artrose is in aantocht 
 

Hoe groot is de kans dat je binnen 5 tot 10 jaar 
artrose krijgt? Een nieuw onderzoek dat het Reu-
mafonds financiert, gaat die vraag beantwoorden. 
Onderzoekers in Rotterdam moeten daarvoor de 
samenhang tussen alle bekende risicofactoren 
voor artrose zien te ontdekken.  
Dr. Joyce van Meurs is projectleider.  
'Het is belangrijk dat we artrose kunnen voorkómen', 
zegt Van Meurs, onderzoeker in het Erasmus MC 
Rotterdam. Er is nog geen geneesmiddel voor ar-

trose, dus preventie en behandelen in het eerste stadium is zeer 
belangrijk.' Samen met prof. dr. Sita Bierma-Zeinstra, 
hoogleraar artrose, gaat Van Meurs de risicoscore ontwikkelen. 
'Ons doel is om met deze score beter te kunnen bepalen welke 
mensen met artrose in aanmerking komen voor een röntgenfoto 
of MRI-scan. En welke mensen met beginnende artrose we kun-
nen helpen zodat zij geen chronische pijnklachten krijgen. We 
kunnen de score ook gebruiken om eventuele nieuwe medicijnen 
tegen artrose te testen.' 

Bekende risicofactoren samenbrengen 
De grootste risicofactor voor knie-artrose is overgewicht. Maar 
er zijn meer risicofactoren voor artrose bekend. Vrouw-zijn  
bijvoorbeeld, want meer vrouwen dan mannen krijgen artrose. 
Een eerder probleem met een gewricht, zoals een gescheurde 
kniemeniscus is ook een risicofactor, evenals zwaar lichamelijk 
werk. Daarnaast speelt erfelijkheid een rol. Ook is het mogelijk 
dingen in het bloed te meten, zoals de afbraak van kraakbeen. 
Van Meurs: 'Onderzoek richtte zich tot nu toe vooral op één van 
de risicofactoren. Er is nog niet veel bekend over de samenhang 
tussen de verschillende risicofactoren. En die gaan we in dit pro-
ject wel in kaart brengen.' 

 

Een risicotest ontwikkelen is veel werk 
De onderzoekers gebruiken informatie van deelnemers aan  
andere grote onderzoeken, zoals de Rotterdam Studie.  
      Lees verder op pagina 19 
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In deze studie worden al meer dan 20 jaar gegevens verzameld van 
15.000 mensen van 45 jaar en ouder uit de Rotterdamse wijk Om-
moord. Van Meurs en Bierma-Zeinstra gebruiken uit die gegevens  alle 
bekende risicofactoren. Allereerst gaan ze deze risicofactoren 
onderzoeken op hun voorspellende waarde voor het krijgen van artrose. 
Ofwel: hoeveel mensen en met welke risicofactoren kregen in de loop 
der tijd daadwerkelijk artrose? Ze nemen ook enkele factoren mee 
waarvan vermoed wordt dat ze het risico op artrose beïnvloeden, zoals 
roken, diabetes en depressie. 
 

Testen op gegevens uit CHECK 
Van Meurs legt uit: 'Als we uiteindelijk de risicoscore hebben ontwik-
keld, moeten we die natuurlijk nog gaan testen. Dat gaan we eerst doen 
op informatie die het CHECK-onderzoek heeft verzameld. Bij CHECK 
(Cohort Heup en Cohort Knie) gaat het om een onderzoek onder 1.000 
mensen die de eerste klachten hebben die op artrose kunnen duiden. 
Die eerste klachten zijn heel belangrijk omdat de onderzoekers de men-
sen willen kunnen identificeren die ook echt artrose zullen gaan  
ontwikkelen. Daarna gaan we de score ook testen in 
onderzoeksgroepen uit andere landen waar we mee samenwerken, zoals 
Engeland en Amerika. Als de testen geslaagd zijn moeten we ook nog 
de vertaling naar de praktijk maken. Want dat is belangrijk: werkt de 
test ook bij de patiënten die bij de huisarts komen?' 
 

Belangrijke rol voor de huisarts 
'Het is de bedoeling dat mensen met een verhoogde kans op artrose 
door huisartsen kunnen worden ontdekt. De huisartsenpraktijk is de 
plek waar geprobeerd wordt mensen gezond te houden, het liefst door 
preventie. De huisarts kan daarna zijn patiënt adviseren maatregelen te 
nemen om artrose te voorkómen', besluit Joyce van Meurs. 
 

Over de onderzoekers 
Dr. Joyce van Meurs is epidemioloog en universitair hoofddocent bij 
de afdeling Interne Geneeskunde van het Erasmus MC te Rotterdam. 
Zij leidt het artroseonderzoek binnen de Rotterdam Studie. Prof. dr. 
Sita Bierma- Zeinstra is sinds 2010 hoogleraar artrose en aanverwante 
aandoeningen bij het Erasmus MC. De onderzoekers krijgen financiële 
steun van het Reumafonds om de artrosetest te ontwikkelen. 
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Voorall nieuws 
 

Voorall lanceert nieuwe website 

 Voor wie meer wil weten over leven met een beperking in Den 
Haag, kan voortaan terecht op de vernieuwde website van Voorall. 
Op 29 september, tijdens het 7-jarig jubileum van Voorall, werd 
deze nieuwe en volledig toegankelijke website gelanceerd. 
Het aantal mensen met een beperking blijft toenemen en hun positie 
blijft continu onder druk staan. Mensen met een beperking willen, net 
als ieder ander, de regie houden over hun eigen leven. Een goede af-
stemming en onderlinge samenwerking tussen maatschappelijke organ-
isaties, bedrijven en zorgaanbieders zijn daarvoor noodzakelijk. Maar 
ook binnen instellingen en bedrijven is goede samenwerking nodig om 
meer mogelijkheden voor mensen met een beperking te bieden.  
Daarom bundelt Voorall al haar kennis en 
ervaring op een nieuwe toegankelijke web-
site. De website is getest door een speciaal 
testpanel van visueel beperkten. 

  

Interactief platform 
Naast veel nieuws en achtergronden is er ook 
ruimte om zelf mee te doen. Zo kunnen be-
zoekers berichten op www.voorall.nl delen 
via sociale media. Daarnaast wordt nauw 
samengewerkt met de gemeente Den Haag, 
Ongehinderd.nl en Onbeperkt Haags. De ambitie is om de website in 
de komende periode te laten groeien tot een interactief platform om 
kennis en ervaringen uit te wisselen rondom leven met een beperking. 

 De vernieuwde website www.voorall.nl is vanaf zondag 29 septem-
ber online. 
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43% van de deelnemers aan een meldactie van patiëntenfederatie 

NPCF naar bezuinigingen in de zorg, heeft weleens zorg uitgesteld 

of zelfs gemeden 

Belangrijkste redenen die hiervoor worden genoemd, zijn 'Ik kon het 

niet betalen' (42%) en 'het eigen risico is verhoogd naar 350 eu-

ro' (39%). Een kwart van de mensen geeft aan dat hierdoor de gezond-

heid onnodig snel achteruit ging, en in 9% ging de gezondheid volgens 

patiënten zelfs onherstelbaar achteruit. Patiëntenfederatie NPCF vindt 

de resultaten uitermate zorgelijk. 

“Doordat ik geen bijvoeding heb gebruikt omdat ik mijn eigen risico 

niet kan betalen, ben ik zieker en zwakker geworden met gevolg dat ik 

nu extra kwalen erbij heb gekregen.” 

Aan de meldactie deden zo'n 12.000 mensen mee. Wilna Wind, di-

recteur van patiëntenfederatie NPCF, had wel verwacht dat er sprake 

zou zijn van uitstellen of zelfs mijden van zorg, maar is onaangenaam 

verrast. "Ik ben er met name van geschrokken hoeveel mensen aange-

ven dat hun gezondheid onnodig snel achteruit ging. Bij sommige 

deelnemers zelfs onherstelbaar. Je leest ook uit de verhalen dat mensen 

soms enorm in de knel zitten. Ze weten dat ze eigenlijk zorg nodig heb-

ben, maar door de hoge kosten zien ze geen mogelijkheid. Soms met 

alle gevolgen van dien." 

Lees verder op pagina 22 
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Enkele bevindingen 

“Heb al 15 jaar schouderklachten. Kan niet normaal in bed liggen. Nu 

is een operatie nodig zonder zekerheid of dit tot acceptabel herstel kan 

leiden. Ik zal daardoor niet kunnen solliciteren en dus geen kans maken 

op een baan.” 

En 

“Ik heb gescheurde enkelbanden gehad en had recht op slechts 9 

behandelingen door de fysiotherapeut. Maar m'n werkgever stond 

inmiddels in m'n nek te hijgen. Ben te snel m'n enkel te zwaar gaan 

belasten waardoor ik er veel langer last van heb.” 

En ook 

“Door hoogte van eigen risico en ontvangen van minder vergoeding 

voor tandarts zorg ben ik niet in staat nodige behandeling aan prothese 

gebit te laten doen. Hierdoor had ik voortdurend klachten van pijn, niet 

alles eten, onduidelijk praten, moe door ontsteking in kaakbot” 

Uit de meldingen blijkt ook dat mensen zorg uitstellen omdat ze dan 

niet kunnen solliciteren, of omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. 

Wilna Wind: "Mensen zitten dan in een uiterst moeilijke situatie. Ze 

hebben gezondheidsproblemen die opgelost moeten worden, maar zijn 

ook bang om te sneuvelen in een reorganisatie die gaande is. Of ze zijn 

bang dat ze niet aan het werk komen." 

Dit jaar is het eigen risico met 120 euro verhoogd naar 350 euro. Dit 

wordt vaak als reden genoemd voor het uitstellen of mijden van zorg. 

Deelnemers geven aan dat ze later andere en/of duurdere zorg nodig 

hadden. "Behalve de gevolgen die het voor deze mensen zelf heeft, kan 

het dus zijn dat we per saldo duurder uit zijn met elkaar. Het lijkt me 

goed om dat eens heel helder in beeld te brengen," zegt Wilna Wind. 

Lees verder op pagina.23 
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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 23 

Met name zorg van de fysiotherapeut (43%) wordt uitgesteld of ge-

meden. Ook zijn deelnemers terughoudend met medicijnengebruik 

(32%). Mensen geven aan niet (meteen) naar de specialist (28%) of 

huisarts (26%) te zijn gegaan terwijl dat wel wenselijk was. 

Ook uit onderzoek dat TNS NIPO deed onder artsen en patiënten blijkt 

dat mensen zorg mijden vanwege het verhoogde eigen risico. Ook 

toont het onderzoek aan dat de helft van de chronisch zieken de kosten 

voor de zorg niet meer kunnen opbrengen. 

Bron: NPCF  
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Onzichtbaarziek.nl  
lanceert volledig nieuwe  site 
 

Onzichtbaarziek.nl is een platform waarop 
jongeren hun leven met een onzichtbare 
ziekte met anderen kunnen delen. 
Oprichtster Tineke Veenstra (23) heeft zelf 
onder andere het syndroom van Sjögren, een 
vorm van reuma. In 2012 werd Tineke 

'Bikkel' bij de Bart de Graaff Foundation. Dit is een initiatief 
om jongeren met een levensbepalende aandoening te helpen bij 
het opzetten van een eigen bedrijf. Dankzij die steun is Onzicht-
baarziek.nl nu helemaal vernieuwd.  
Tineke was 17 jaar toen ze voor het eerst ziek werd. Het begon met 
vermoeidheid die maar niet over wilde gaan. Na allerlei 
onderzoeken werd de zeldzame bloedplaatjesziekte ITP bij haar 
geconstateerd. Daardoor stolt haar bloed onvoldoende. Later bleek 
dat Tineke ook het syndroom van Sjögren heeft, een reumatische 
aandoening waarbij onder meer de traan- en speekselklieren on-
tstoken raken. 

Bij toeval begonnen 
Onzichtbaarziek.nl ontstond eigenlijk bij toeval, vertelt Tineke: 'Dat 
ik deze ziektes heb en daardoor bijvoorbeeld heel weinig energie 
heb, ziet niemand aan de buitenkant. En als ik weer eens in het 
ziekenhuis ben en ik voor de lift sta, dan hoor ik wel eens: 'Nou, je 
bent zo jong. Waarom neem je niet de trap?'. Na zo'n ervaring heb 
ik op twitter gezet hoe moeilijk het is om onzichtbaar ziek te zijn. 
Ik schreef: 'Ik denk dat ik maar een t-shirt ga dragen met daarop: 
Onzichtbaar ziek, sorry voor het ongemak. 
Er kwamen ontzettend veel reacties los op twitter, dat had ik nooit 
verwacht! En er gebeurde meer. Een dag na mijn tweet kreeg ik van 
een ontwerpster al een logo voor 'Onzichtbaar ziek'. Ze was er uit 
zichzelf mee aan de slag gegaan. En zonder dat ik het wist hadden 
anderen de websitenaam Onzichtbaarziek.nl al voor me vast gelegd 
en de kosten voor een jaar vooruitbetaald! Het werd allemaal 
zomaar geregeld voor me. In het opzetten van de site ging nog wel 
veel tijd zitten hoor. Het heeft me bijna een jaar gekost.' 
      Lees verder op pagina 25 



Contactblad  4e kwartaal 2013- 25     

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! 

 
Plek voor jongeren 
Dat onzichtbaar ziek zijn enorm leeft onder jongeren blijkt ook de 
groei die de website heeft doorgemaakt. 'Vanaf het eerste begin hebben 
we enorm veel reacties gehad', vertelt Tineke. 'Ondertussen runnen we 
met een team van 8 mensen de site. We hebben ook nog 13 vaste  
columnisten die over hun ervaringen met onzichtbaar ziek-zijn 
schrijven. En onze bezoekers plaatsen zelf heel veel berichten. We 
zitten nu op ongeveer 400 bezoekers per dag en ook via Facebook en 
Twitter volgen veel mensen wat er gebeurt op Onzichtbaarziek.nl. Er 
ontstaan contacten en mensen helpen elkaar.' 
 
Startkapitaal en begeleiding 
Tineke werd in het voorjaar van 2012 een van de 6 'Bikkels' van de 
Bart de Graaff Foundation. Die prijs is bedoeld om jonge mensen met 
een levensbepalende aandoening te helpen bij het opzetten van hun 
eigen bedrijf. Tineke: 'Doordat ik Bikkel werd, kreeg ik een start-
kapitaal en een adviseur die me begeleid heeft bij het uitbouwen van de 
site. Er is een businessplan gekomen en de website is helemaal nieuw. 
Op vrijdag 27 september heeft mijn reumatoloog in het UMC Groning-
en de website officieel geopend', besluit Tineke. 
 
Nieuwsgierig naar de nieuwe website? Ga dan naar  
http://www.onzichtbaarziek.nl/ 
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 Tip: 

 Betaalbare rijbewijskeuringen 

Voor goedkope rijbewijskeuringen kunt u  
dagelijks terecht bij Gloheca.  
De rijbewijskeuring voor 70 plussers is zeer betaalbaar. 
U wordt gekeurd door een keuringsarts.  
Ook voor het verlengen van het grootrijbewijs C/D kunt u dagelijks 
terecht.  

Leden van ouderenbonden, Anbo, Kbo, Pcob leden of niet leden, 
kunnen snel terecht voor een medische keuring voor het rijbewijs.  
 

Ouderen uit Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Naaldwijk,  
Wateringen, Monster, Noordwijk,Katwijk, Noordwijkerhout, 
Oegstgeest, de Lier, Vlaardingen, Hoek van Holland, Poeldijk, 
Kwintsheul, Delft, Zoetermeer, 's Gravenzande, Wassenaar, 
Nootdorp, Ypenburg, Den Haag kunnen, voor een rijbewijskeuring 
voor 70 plussers, snel terecht.  

Voor meer informatie: 

Global Health Care 
Apeldoornselaan 59 
2573 LC Den Haag 
070-36 27 222 
www.gloheca.com  
E-mail: gloheca@casema.nl  
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.Dure reumamedicatie afbouwen 
 

Een grote groep patiënten met reumatoïde artritis (RA), bij wie de 
ziekte al langere tijd stabiel en rustig is, kan de behandeling met een 
relatief duur geneesmiddel afbouwen of er zelfs mee stoppen. Dat is 

één van de resultaten van het promotie-
onderzoek dat reumatoloog Aatke van der 
Maas heeft uitgevoerd binnen de Sint  
Maartenskliniek en het UMC St Radboud in 
Nijmegen. Verder onderzoek moet aantonen 
hoe te voorspellen is bij welke patiënten de 
medicatie kan worden afgebouwd. 

Bij patiënten met RA, bij wie de ziekte in een 
stabiele en rustige fase was gekomen, 
onderzocht reumatoloog Van der Maas de mo-

gelijkheden om het gebruik van het medicijn infliximab af te bouwen.  
Dit geneesmiddel behoort tot de nieuwste generatie van zeer effectieve 
maar ook relatief dure geneesmiddelen, de zogeheten biologicals. In het 
onderzoek bleek dat veel patiënten konden afbouwen (45 procent) of 
zelfs konden stoppen (16 procent) met infliximab, zonder achteruitgang 
van de kwaliteit van leven of een verhoogde ziekteactiviteit. 
 
Overbehandeling 
Deze resultaten geven aan dat bij mensen bij wie de RA tot rust is gek-
omen, misschien worden overbehandeld. In de regel geeft overbehande-
ling met een geneesmiddel meer kans op bijwerkingen voor de patiënt. 
Bovendien brengt overbehandeling meer kosten met zich mee dan nodig 
zou zijn. Het blijk nog niet mogelijk precies te voorspellen welke RA-
patiënten hun medicatie kunnen afbouwen. Daarvoor is verder onderzoek 
nodig. 
 

Brede discussie 
Aatke van der Maas promoveerde op 3 oktober. De resultaten van het 
promotieonderzoek zijn aanleiding voor de Sint Maartenskliniek om een 
brede discussie te starten over het optimaal gebruik van biologicals. 
 
       Lees verder op pagina 28  
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Aansluitend op de promotie wordt een symposium georganiseerd waarbij 
zowel vanuit wetenschappelijk, maatschappelijk als patiëntenperspectief 
wordt gekeken naar de voor- en nadelen van het eventueel afbouwen van 
en stoppen met bepaalde typen reumamedicatie. Het Reumafonds was 
aanwezig bij dit symposium. 
 
Reumatoïde artritis en biologicals 
Bij reumatoïde artritis (RA) ontstaan gewrichtsontstekingen.Het is een 
auto-immuunziekte: het afweersysteem keert zich tegen het eigen 
lichaam. Reumatoïde artritis kan sluipend beginnen of plotseling ontstaan. 
Het is een chronische ziekte met een grillig verloop. Het Reumafonds 
geeft voorlichting over reumatoïde artritis en over biologicals. 
 
Bron: Radboud UMC Nijmegen 

 
Uw eigen dossier 
 

Een persoonlijk gezondheidsdossier 
(PGD) met al uw medische gegevens. In Australië hebben patiënten 
het al! 
 

• In Zweden krijgen alle inwoners binnenkort een eigen gezondheids-
dossier. Alle Australiërs kunnen al vanaf juli 2012 thuis hun eigen  
dossier openen. 

• Uit een meldactie van patiëntenfederatie NPCF blijkt dat ruim 70  
procent van de deelnemers een persoonlijk gezondheidsdossier wil  
gebruiken. Als belangrijke motivatie wordt genoemd: meer regie over 
mijn behandeling en meer inzicht in mijn ziekte. 
ο 57 procent wil dan wel zeker weten dat hun persoonlijk dossier 

goed beveiligd is. 
ο 83 procent van de deelnemers heeft interesse in de gegevens in hun 

medische dossiers. 
 
Patiëntenfederatie NPCF wil dat er in Nederland in 2014 wordt proef 
gedraaid met het persoonlijk gezondheidsdossier. 
 
       Lees verder op pagina  29 
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Drie voordelen voor patiënten 
 

Verschillende zorgverleners houden een dossier over u bij. Dat blijft 
zo. In een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) brengt u zelf uw 
medische gegevens bij elkaar, via een online verbinding met uw 
medische dossier en een handig programma. Van uw dossier tot uw 
medicatielijst en röntgenfoto’s. U kunt ook zelf informatie toevoegen, 
bijvoorbeeld over hoe u zich voelt of hoe u op medicijnen reageert. 
En u kunt uw artsen informeren vanuit uw PGD.  

Overzicht en inzicht 
Met een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) krijgt u een overzicht van 
het ziekteverloop en van alle onderzoeken en behandelingen. Dat geeft u 
inzicht in uw gezondheid, diagnose  en behandeling. U kunt onderzoek-
uitslagen nog eens goed bekijken en vergelijken of nagaan hoe het een 
paar weken geleden met u ging. Zo kunt u er achter komen welke 
medicijnen goed werken en welke niet. Of hoe uw dieet uitpakt. 

 Als u een dagboek bijhoudt, kunt u ook achterhalen bij welk dagritme of  
welke activiteiten u zich beter voelt. 

Regie en controle  
Patiënten lopen er regelmatig tegenaan dat zorgverleners onvoldoende 
informatie uitwisselen. Ze weten soms niet van elkaar welke onderzoeken 
en behandelingen al verricht zijn. En wat het resultaat was. Met een per-
soonlijk gezondheidsdossier kunt u uw artsen zelf informeren en uw ver-
haal onderbouwen met informatie van uw andere zorgverleners. Zo kunt 
 u laten zien dat een bepaald medicijn in het verleden niet werkte. U krijgt 
 meer regie en kunt controleren of de informatie in uw dossiers (nog) 
klopt. Zo krijgt u sneller de juiste behandeling en worden fouten voorko-
men. 

Gezonder met advies op maat 
In het persoonlijk gezondheidsdossier kunt u uw medische gegevens  
koppelen aan handige digitale programma’s, zoals een digitaal dagboek, 
een agenda of een app voor uw ziekte. U kunt ook uw zorgverlener op 
afstand laten meekijken.  
Via uw dossier of uw zorgverlener krijgt u dan adviezen op maat over 
voeding, beweging, medicatie of uw dagindeling. U leert zo beter met  
uw ziekte om te gaan. 
       Lees verder op pagina 30 
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U kunt nu al zelf aan de slag gaan U met een persoon-
lijk gezondheidsdossier (PGD).  
 

Zes tips. 
 

1. Vraag uw medische gegevens op. 
Uw dossier, onderzoekuitslagen en foto’s bij uw zorgverleners zijn de 
eerste bouwstenen voor uw persoonlijk gezondheidsdossier.  
U heeft recht op inzage en kopieën van al uw medische gegevens. Het 
medisch dossier gaat immers over u. Uw bankgegevens krijgt u al lang 
digitaal. 
Vraag uw zorgverlener of hij uw gegevens (bij voorkeur digitaal) aan u  
wil meegeven of mailen. 

 Met onze voorbeeldbrief  kunt u uw medische gegevens schriftelijk 
opvragen. Een zorgverlener mag kopiekosten in rekening brengen. 

 

2. Kies belangrijke gegevens. 
Neem uw medische dossiers door en kijk welke gegevens actueel zijn. 
Het is verstandig om diagnoses, onderzoeken en informatie over de 
behandeling op te nemen. Ook een overzicht van uw medicatie met mer-
knamen, namen van werkzame stoffen, dosering en informatie over ge-
bruik is nuttig. Geef ook aan wie de medicatie heeft voorgeschreven en 
hoe u deze gebruikt. Noteer van uw zorgverleners: naam, specialisme, 
waarvoor zij u behandelen en hun werkplek (ziekenhuis). 
Begrijpt u iets niet, vraag dan uw dokter om uitleg of waar u informatie 
kunt vinden. Een informatieve website isThuisarts.nl 
 

3. Profiteer van een digitaal dossier. 
U kunt uw gezondheidsdossier in mappen bewaren. Maar er zijn ook  
digitale mogelijkheden: 
 

ο Met Patiënt 1 voert u via een invulprogramma uw gegevens in. U kunt 
uw dossier ook op een pas zetten, waarop het dan gelijk in zes talen staat. 
Er is ruimte voor metingen, medicatiegebruik en een dagboek. 

ο Quli is een dossier voor mensen met autisme. Met informatie, filmpjes en   
handige apps.  

ο Drimpy biedt een dossier met ruimte voor een dagboek en mogelijk-
heden om uw informatie te delen met artsen, familie en lotgenoten.    
      Lees verder op pagina 31  
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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 secreta-
riaat staan vóór in het contactblad!  Alvast bedankt!! 

 
4. Deel informatie met uw naasten. 

Bij een ernstige ziekte of een onverwachte situatie hebt u vaak niet meer 
zelf de touwtjes in handen. Daarom is het verstandig om belangrijke 
informatie uit uw persoonlijk gezondheidsdossier met uw naaste(n) te 
delen. Dan kunnen zij opletten dat u geen behandeling of medicatie 
krijgt waarop u in het verleden verkeerd hebt gereageerd. 
U kiest zelf welke informatie u met uw naaste deelt. Als u dat wilt, kunt 
u bepaalde informatie voor uzelf houden. 
 

5. Gebruik uw persoonlijk gezondheidsdossier actief. 
U profiteert pas echt van een persoonlijk gezondheidsdossier als u het 
actief gebruikt. Zo kunt u bijhouden hoe u uw medicijnen gebruikt en 
wat het resultaat is. Dat geldt ook voor een dieet of andere verander-
ingen in uw leefstijl. Veel chronische patiënten houden ook pijnscores 
bij.  
Met deze informatie kunt u het gesprek met uw zorgverlener goed 
voorbereiden. U kunt hem van tevoren ook informatie uit uw dossier 
mailen. Vraag na of dat goed beveiligd kan. 

 
6. Gebruik uw gegevens voor een gezonde leefstijl 

In een persoonlijk gezondheidsdossier kunt u bijhouden wat u eet,  
hoeveel u beweegt en hoe u zich voelt. U kunt er ook apps 
(programma’s voor de smartphone) aan koppelen die u bijvoorbeeld 
helpen om te stoppen met roken of om meer te bewegen. Op basis van 
uw medische gegevens en dagboek, krijgt u dan regelmatig een persoon-
lijk advies via uw computer of smartphone. 
Een voorbeeld is de hooikoortsapp. U krijgt op basis van de pollen-
verwachting en uw eigen informatie een persoonlijk advies om klachten 
te voorkomen. Kijk op de Digitale Zorggids welke gezondheidsapps er 
zijn. 
 
Bron: NPCF 
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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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