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

Bezoek onze website: www.rpvdenhaag.nl 

In dit nummer: 
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Cees op bezoek bij 

Onze maandelijkse 

informatieavonden 

worden gehouden op 

elke 3e dinsdag 

van de maand.  LOCATIE: 
WIJKCENTRUM 

VREDERUST 



De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en om-
streken 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 
reumatische aandoening en ouders van kinderen met een 
reumatische aandoening. 

De Vereniging is aangesloten bij het Reumafonds. 

REDACTIE CONTACTBLAD 

Joyce Numann joyce.numann@planet.nl  

Marjolein Schroeder  mci.schroeder@gmail.com  

Leo Noordermeer  leo.noordermeer@ziggo.nl 

Cees de Graaf  ceesmeteenc@casema.nl  

Marian Fase maefase@hetnet.nl 

Kopij voor het Contactblad 1e kwartaal 2016 gaarne uiterlijk 
4 januari 2016 zenden naar het redactieadres:  

Marian Fase, Libelsingel 26, 2492 RB Den Haag 
 tel. 070-4444449  

e-mail: maefase@hetnet.nl 
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VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
Opgericht 1979 4 – november 2015 
Contactblad verschijnt in  februari, mei, augustus, november 
 

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

VOORZITTER:  
Mevr. M.A.E. Fase (Marian) e-mail: voorzitter@rpvdenhaag.nl 
Libelsingel 26, 2492 RB Den Haag tel. 070-4444449 
 
VICE-VOORZITTER: 
Mevr. N. Bogte-Steenbeek (Nathalie) e-mail: ednaatb@casema.nl 
Baarssingel 10, 2492 MG Den Haag  tel: 070-3871001 
 
PENNINGMEESTER: 
Dhr. R. Brabander (Ron) e-mail: ledenadministratie@rpvdenhaag.nl 
Ambachtsweg 24, 2292 EX Wateringen  penningmeester@rpvdenhaag.nl 
  
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 tel: 0174-245507 
      
Dhr. L. H.  Noordermeer (Leo) e-mail: leo.noordermeer@ziggo.nl 
Allard Piersonlaan 242, 2522 MX Den Haag  tel: 070-3902381 
                 
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 EN VOORLICHTING:  
Mevr. M. Rodenrijs (Ria) e-mail: r.rodenrijs@casema.nl  
Melis Stokelaan 2310, 2541 GM  Den Haag tel. 070-3293263 
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ERELEDEN: 

Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens (Marjolein) 
Mevr. R.H.J. Konings (Lieke) 
Mevr. R. Rodenrijs (Ria) 
Mevr. E.M. v.d. Hoeven (Elma) 
Mevr. J. de Graaff-Grootveld (Joke) 
 

CONTRIBUTIE/BANKREKENING: 
€ 24,00 per jaar, te voldoen vóór 1 april. Wanneer u geen machtiging 
voor automatische incasso hebt verleend, ontvangt u in januari een 
acceptgiro.  IBAN nr. NL66INGB0003890569 

CONTACTPERSONEN GROEPEN/CLUBS 

 
Coördinator hydrotherapie: Elma v.d. Hoeven, 0174-417794 

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 

50 plus groep: Mies van Marrewijk, 0174-421989 

 Ria  Rodenrijs,070-3293263 

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 

Bij langdurige ziekte: Marijke Pleune, 0174-245507 

Inloopochtenden voor reumapatiënten:Anita Guldemond, 06-51600688 

 Kees Aaldijk, 070-3801340 

Donderdagmiddaggroep:  Ria Streef, 070-3666810 

Vervoer Taxibus: Ria Streef, 070-3666810 

Beheer Website: Carsten v.d. Hoeven, 06-49922476 
 E-mail: webmaster.rpv.denhaag@gmail.com 

 

Voor meer informatie zie elders in het blad! 

nie
uw

 

mailto:webmaster.rpv.denhaag@gmail.com
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 

De herfst is echt begonnen met wat 

mooie nazomerdagen, maar toch…

herfst. De zomer is voorbij. Zeker als u 

dit Contactblad ontvangt in november. 

 

We gaan weer richting “de donkere 

dagen voor Kerst”. Sommige mensen 

hebben daar wat problemen mee en 

om toch voor iedereen een lichtpuntje 

te brengen in deze tijd, houden wij met 

onze leden de Kerstviering. En wel op 

dinsdag 15 december.  

U bent van harte welkom. 

 

Het belooft een fijne dag te worden. De organisatie ligt bij 

Marijke Pleune en Nathalie Bogte en dan weet je dat het in 

goede handen is. Het programma ziet er fantastisch uit en we 

hopen dan ook dat veel leden zich aan zullen melden om deze 

dag met elkaar te vieren. Gezellig samenzijn, wat entertainment 

en allerlei lekkers, wat wil je nog meer. Zo komen wij de dag 

heel plezierig door. 

 

In dit Contactblad kunt u zich opgeven voor deze gezellige dag. 

Heeft u nog nooit een Kerstviering van de Vereniging mee-

gemaakt? Dan zou ik het toch eens uitproberen. U krijgt er zeker 

geen spijt van. Wij, het bestuur, staan dan klaar om u te ontvan-

gen.  

 

Maar voor dit kerstfeest hebben we op 17 november nog een 

avondbijeenkomst.  

Mevrouw Stollman, apotheker, vertelt over het combineren van 
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medicijnen en het voorkomen van bijwerkingen. 

 

En dan is het jaar alweer bijna om en beginnen we met frisse 

moed aan het nieuwe jaar. We starten natuurlijk, zoals altijd met 

een avondbijeenkomst op 19 januari, waar we elkaar een mooi 

nieuw jaar toewensen. Dat is een gezellige avond waarbij we 

met een hapje en een drankje lekker wat bij kunnen kletsen. 

 

Goede voornemens heeft u dan natuurlijk ook.  

Misschien wilt u zich wel eens graag nuttig maken binnen onze 

Vereniging. Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden 

of vrijwilligers. 

 

Vorige keer liet ik u al weten dat Ria Streef het bestuur gaat ver-

laten en dat we op zoek zijn naar iemand die haar kan vervan-

gen. Ria organiseert samen met Nathalie Bogte, elk jaar de dag-

tocht. Een dagtocht regelen is heel erg leuk. U bepaalt dan sa-

men, in overleg met het bestuur, waar we die dag heen gaan.  

Ria coördineert ook de middagbijeenkomsten op de 1e donder-

dagmiddag van de maand. Dus als organiseren u ligt, kunt u 

zich in beide activiteiten uitleven. 

 

En onze secretaris Anja v.d. Bergh, gaat het jaar daarop weg. 

Houdt u van administratief werk, dan ligt hier een belangrijke 

taak voor u. U kunt natuurlijk een tijdje meedraaien om te zien 

wat het werk van een secretaris zoal inhoudt. 

Neem eens contact op met een van de bestuursleden voor wat 

informatie. Misschien spreekt een taak u wel aan en wie weet 

hoe leuk u het gaat vinden.  

Als u ook gezelligheid zoekt bent u bij ons bestuur zeker op de 

goede plek. 

  

Hartelijke groeten van Marian Fase, voorzitter 



    Contactblad  4e kwartaal 2015 - 6     

VAN DE PENNINGMEESTER 

 

Het ledenaantal van de vereniging neemt helaas 

jaarlijks nog steeds af. Het bestuur probeert met het 

verspreiden van de posters voor de 

avondbijeenkomsten en contactbladen bij 

huisartsen/artsen en wijkcentra het tij te keren. 

Wij kunnen uw hulp gebruiken bij het werven van nieuwe leden voor de 

RPV Den Haag en omstreken. Momenteel zijn er 830 leden. 

 
 
Kent u iemand die interesse zou kunnen hebben voor een lidmaatschap, 
in het contactblad is een aanmeldingsformulier opgenomen.  
Natuurlijk kunt u zich ook melden via de website: www.rpvdenhaag.nl 
 

Nieuwe aanmelders krijgen kort na aanmelding een welkomstpakket met 

informatie over de vereniging en de activiteiten die binnen de vereniging 

mogelijk zijn. 

Alvast bedankt voor uw medewerking 

Ron Brabander, penningmeester 

Den Haag 560   Wassenaar 4 

Rijswijk 111   Nootdorp    3 

Voorburg 31   Naaldwijk 3 

Leidschendam 22   Ter Heijde 3 

Wateringen 18   De Lier 3 

’s-Gravenzande 12   Honselersdijk 2 

Zoetermeer 10   Den Hoorn 2 

Monster 9   Delfgauw 2 

Poeldijk 6   Bergschenhoek 1 

Pijnacker 5   Berkel en Rodenrijs 1 

Delft 4   Buiten regio 14 

Kwintsheul 4       

http://www.rpvdenhaag.nl
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AVONDBIJEENKOMSTEN 
 
Op de 3

e 
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.   

17 november: Mw. I. Stollman, apotheker en verbonden aan de SAL 

- Apotheek te Den Haag. De apotheker weet alles over het com-

bineren van medicijnen en het voorkomen van bijwerkingen.  Nieuwe 

regels over het verstrekken van medicijnen komen aan de orde, zoals 

het gebruik van de biologicals. 

 

 15 december: 

 Kerstviering 

 Restaurant Madestein in Den Haag.  

 (zie pagina 10) 

 

19   januari: 

Nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en een drankje  

en allerlei informatie over onze Vereniging. 

 

16 februari: 

Een medewerker van de Belastingdienst geeft voorlichting over de 

belastingaangiften voor chronisch zieken voor uw belastingaangifte over 

het jaar 2015 en we kijken vooruit naar de veranderingen in 2016. 

 

Op onze website: www.rpvdenhaag.nl staat de meest actuele informatie 
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. 

Iedereen is welkom, ook niet leden. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Op donderdag 29 oktober was er een zorgmarkt in het Sophia 

Revalidatiecentrum. Er waren 3 bestuursleden van de 

Vereniging aanwezig.  

 

Het Reumafonds organiseert op 

zaterdag 12 december een 

besturendag in Maarssen. 

 

De redactiecommissie van het 

contactblad is druk bezig geweest met 

de invulling van het blad. 

De redactiecommissie bestaat voor 

een groot deel uit bestuursleden. We 

zouden hier graag verandering in willen zien. Meld u aan. 

 

Het bestuur is bezig met de invulling van de kerstviering die zal 

plaatsvinden op dinsdag 15 december bij het vernieuwde 

partycentrum Madestein. 

Verderop in het contactblad kunt u alles hierover lezen. 

 

De avondbijeenkomst op 15 september over fibromyalgie was 

erg informatief. 

 

Het bestuur heeft contact met de Ohra over verbetering van de 

collectieve verzekering. U wordt nader geïnformeerd.  

Als deze dag je vriend niet is, 

is hij misschien je leraar wel. 

Tekst in Verpleeghuis Antonius Binnenweg   
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LEESTIP: 

Mijn tocht door Artroseland en 25 

andere landen. 

Door Hetty Kock 

Bij bestelling via internet is de prijs  

€ 14,50.  

Het boek is ook verkrijgbaar bij 
boekhandel Douwes, Herengracht, 
boekhandel De Haagse Boekerij, 
Frederikstraat en boekhandel Couvee 
Benoordenhage, Van Hoytemastraat. 
Tevens bij Primera’s in Voorburg en 
Leidschendam, voor € 12,50. 

mijn fysiotherapeut Henny 
Hakker van Visser 
Fysiotherapie Leiden (links) 
en  
Rene de Bos, eerste NL op 
Mount Everest (rechts).  

Het Reumafonds start de campagne “Boekje open over reuma” waarmee wij 
mensen met reuma oproepen om hun verhaal over een leven met reuma te 
delen. Via een virtuele boekenkast kunnen mensen met reuma hun eigen 
verhaal toevoegen en ervaringen uitwisselen. Om zo elkaar te steunen, te 
inspireren en meer begrip te krijgen van de mensen om hen heen.  

Kijk op  http://www.reumafonds.nl/boekjeopen 

 

Hoe kun je het leven leiden dat je wilt 

als je lichaam je beperkt?'. Dat was 

mijn grote vraag toen bij mij reuma 

geconstateerd werd. Nu ben ik 

fotograaf. Eerlijk is eerlijk, het gaat 

met ups en downs, maar als 

freelancer kan ik mijn tijd zelf indelen 

en dat werkt. Mijn verhaal gaat over reuma en werk. Ik heb het geschreven 

en in de nieuwe online boekenkast van het Reumafonds gezet. 

Ook jouw verhaal kan in die boekenkast komen te staan. Lees de verhalen 

van anderen en doe ook een boekje open over reuma! 

 

Met vriendelijke groet, Coco Broeken 

http://www.reumafonds.nl/boekjeopen
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KERSTVIERING  

Dinsdag 15 december 2015 

 

Dit jaar wordt het kerstfeest gehouden in:  

Madestein Restaurant & Partycentrum,   

Madepolderweg 100, 2553 EG Den Haag. 

 

We hebben weer een leuk en gevarieerd 

programma voor u samengesteld van 10.00 uur tot circa 16.00 

uur.   

Vanaf 09.30 uur bent u van harte welkom.  

We beginnen met een kopje koffie of thee met een feestelijke 

kerstpetitfour; u kunt een kerststukje maken onder leiding van 

Elleke Jutte van Fleur Elleke; er zijn mooie prijsjes te winnen bij 

de loterij en u kunt meezingen tijdens het optreden van het koor 

“De Smarties”.  Uiteraard wordt er gezorgd voor een heerlijke 

lunch! 

Aanmelding Kerstfeest 

Uw aanmelding kan alleen door een bedrag over te 

maken op de girorekening. Het meenemen van een 

partner is toegestaan. Zij betalen een bijdrage van  

€ 25,= in plaats van € 15,-  

De volgende bedragen kunnen overgemaakt worden 

op het ING nr. van de Reumapatiëntenvereniging Den 

Haag e.o., NL66INGB0003890569 onder vermelding 

van “Kerstfeest” en  “Kerststukje”.  

 

Leden alleen het Kerstfeest  € 15,= 

Leden Kerstfeest + Kerststukje € 15,= + € 10,=  € 25,= 

Partners alleen het Kerstfeest  € 25,= 

Partners Kerstfeest + Kerststukje € 25,= + € 15,= € 40,= 
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De kosten voor het kerststukje dient u 

bij uw inschrijving over te maken.  

Op de dag zelf is hier geen 

mogelijkheid meer voor!!  

 

Wilt u bij “mededelingen” vermelden 

waarvoor u betaalt en voor wie. Heeft u een dieet, geeft u dit 

dan ook door! 

 

Als er géén dieet wensen kenbaar gemaakt worden, kan dat 

op de dag zelf niet meer.  

 

Uw bijdrage dient uiterlijk op 26 november bij de 

penningmeester binnen te zijn. Dit in verband met de 

bevestiging aan Madestein Restaurant van het aantal 

deelnemers.  

Maak uw bijdrage direct over na het lezen van dit contactblad 

want het aantal deelnemers is beperkt en vol is vol. 

 

Vervoer naar het kerstfeest 

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 1 december binnen te 

zijn.  

Omdat het een zeer drukke tijd is, wil de taxibus graag ruim van 

te voren weten hoeveel mensen er opgehaald/thuisgebracht 

moeten worden zodat ze alles goed kunnen plannen.  

 

Als er plaats is in de bus, wordt de mogelijkheid geboden voor 

een ieder die geen pasje heeft om met iemand mee te rijden die 
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wel een pasje heeft. Uiteraard tegen betaling. De kosten van de 

rit worden in rekening gebracht aan de pasjeshouder. Afrekenen 

onderling regelen. Opstappen bij de pashouder.  

 

Net als andere jaren hopen wij dat u 

zoveel mogelijk met eigen vervoer 

komt, of gebracht en gehaald wordt.  

 

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 nr 06-40304303 bellen. 

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 weige-

ren, om wijzigingen aan te brengen of om spelling- of grammati-

cale 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 Reuma-

patiëntenvereniging Den Haag e.o. 
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BEDANKJE VAN JOKE DE GRAAFF, 

erelid 

 

Tijdens onze laatste bijeenkomst werd ik blij 

verrast met een bloemenhulde en hartelijke 

woorden van onze voorzitter Marian, die mij 

tot erelid maakte.  

Zij heeft als geen ander van nabij mee-

gemaakt hoe ik het secretariaat vorm 

gegeven heb in het computerloze tijdperk, 

bij het ontstaan van onze vereniging, toen 8 jaar geleden.  

Dit is iets dat men zich nu niet meer kan voorstellen. 

"secretariaat zonder computer.”. 

 

Ik kijk er zelf op terug als een zeer 

waardevolle, leerzame tijd. 

Vooral was de samenwerking heel prettig!! 

Daarom kan ik nu de lof toebrengen aan 

onze voorzitter Marian, die de hele 

administratie toentertijd op de computer heeft ingevoerd. Een 

prestatie!  

Veel mooie herinneringen heb ik aan deze periode, die ik nooit had 

willen missen! 

 

Het huidige bestuur bedank ik voor mijn erelidmaatschap en wens hen 

sterkte en vooral plezier met de voortzetting van dit mooie werk.  

 

Joke de Graaff. 

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 secre-

tariaat staan vóór in het contactblad!  Alvast bedankt!! 
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Inloopochtend voor  
en door Reumapatiënten 
 
Contactpersonen: 
Kees Aaldijk tel: 070-3801340 
Anita Guldemond  tel: 06-51600688 
 
 
Elke maand is er een inloopochtend voor diegenen die op zoek 
zijn naar een luisterend oor of informatie. Zij kunnen die vinden 
bij lotgenoten die uit eigen ervaring bekend zijn met soortgelijke 
vragen of problemen door de ziekte. 
 
Al pratend kunnen bijvoorbeeld ook vragen voor de reumatoloog 
op een rijtje worden gezet of kan voor een bepaald probleem de 
weg worden gezocht naar de juiste hulpverlener of instantie. 
U als leden van onze Vereniging bent van harte welkom voor 
een individueel contact. Wij, Kees en Anita, zullen u graag be-
groeten. 
 
Ook voor niet-leden in onze Haagse regio met welke vorm van  
reuma ook (RA, Bechterew, SLE, PMR, Artrose), die eens met 
een medepatiënt willen praten, staat de inloopochtend open. 
 
De inloopochtenden vinden op de 2e Woensdag van elke 
maand plaats in de eigen locatie van de R.P.V.  
U kunt dan tussen 11.00 uur en 13.00 uur binnenlopen in het 
verenigingsgebouw aan de Aaltje Noordewierstraat nr. 276.  
(vlak bij eindpunt lijn 3). 
 
De volgende inloopochtenden in 2015 en 2016 zijn op: 
11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari en 9 maart 
Wegens vakantie zijn wij in juli en augustus niet aanwezig 
 
Wij, uw medepatiënten, zien u graag komen en zitten met 
koffie voor u klaar! 
 
Kees Aaldijk en Anita Guldemond  

  
Elke 2e woensdag-
ochtend van de maand 
van 11.00 tot 13.00 uur.  
 
Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276  
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KORTING OP PEDICURE MET OOIEVAARSPAS 

 

Bent u ouder dan 70 jaar en heeft u een geldige 

Ooievaarspas? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2016 50% korting 

op een pedicurebehandeling. U kunt iedere 2 maanden 

gebruikmaken van de korting.  

 

Voor een pedicurebehandeling die normaal  

€ 20 kost, betaalt u vanaf 1 januari € 10 als u: 

 een Ooievaarspas heeft, 

 ouder bent dan 70 jaar en 

 in Den Haag woont. 

 

De korting geldt alleen bij pedicures die bij de regeling zijn 

aangesloten. 

 

Geen bonnenboekje meer 

In het verleden kon u vanaf januari een bonnenboekje halen op 

verschillende punten in de stad. De bonnen waren gedurende 

het hele jaar in te leveren bij aangesloten pedicures. Door de 

enorme interesse waren de bonnenboekjes snel op, waardoor 

veel mensen pech hadden. Daarom heeft de gemeente besloten 

om niet meer met papieren bonnenboekjes te werken. In plaats 

daarvan krijgt u korting op vertoon van uw Ooievaarspas. U 

hoeft dus niet meer in de rij te staan voor een bonnenboekje. 

Ooievaarspashouders die nog geen 70 jaar zijn maar in 2015 

met hun Ooievaarspas een bonnenboekje hebben afgehaald, 

kunnen ook nog van de korting gebruik maken. 

 

Meer informatie 

Kijk op de website van de Ooievaarspas voor alle aanbiedingen.  

Wilt u een Ooievaarspas aanvragen, ga dan 

naar www.denhaag.nl/ooievaarspas. 

http://www.ooievaarspas.nl/
http://www.denhaag.nl/ooievaarspas
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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   

 

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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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  

Contactpersonen: Mies van Marrewijk, tel. 0174-421989 

Ria Rodenrijs, tel. 070-3293263 

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 of   

06-18524509 

 

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 donderdag-
middag, bellen met Ria Streef,  

tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 12.00 uur. 
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 RUBRIEK LEDENBESTAND 
 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

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

Nieuwe leden 

Mevr. O. Barreto (Olga)  

Mevr. E.P.M. Janssens (Elly)  

Mevr. F. Naoilie (Fatima)  

Mevr. R.S.G. Abdoelrahim (Ria)  

Mev. C.J. Vrolijk (Ria)  

Oproep 

Kent u iemand in uw omgeving die langdurig ziek is en die,  
net als u, lid is van onze Reumavereniging?  

Meld dat dan even bij Marijke Pleune!  
r.pleune@planet.nl, tel: 0174-245507 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Overleden  leden 

Mevr. W.H. Krul-Mayers (Mien)  

Mevr. E. Arsa  

Mevr. H. Hiensch-Keyser  

Wij wensen de nabestaanden sterkte toe. 
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 Cees op bezoek bij 

 

 “KUURGROEP SLOWAKIJE” 

 

Meer dan 20 leden van onze vereniging gaan jaarlijks in september 

kuren in Slowakije. Zelf ben ik onlangs voor de 14de keer in kuuroord  

Diamant in Dudince geweest. Diamant is een 3 sterren kuuroord waar 

de modernste therapieën op reumagebied beschikbaar zijn. Na 

aankomst vindt er een onderzoek plaats door de kuurarts en wordt er 

een passend kuurprogramma opgesteld. Naast de standaard 

massages en thermale baden betekent dat o.a. elektrotherapie, laser, 

magneettherapie, whirlpool, kleipakkingen, acupunctuur en 

hydrotherapie. Ook dagelijks fitness en zwemmen staan op het 

programma. Ongeveer 90% van de kuurgasten heeft baat bij de 

programma's. Na 3 weken kuren zijn vooral de vermoeidheids- en 

pijnklachten afgenomen en wordt het “overwinteren” een stuk 

gemakkelijker. 

Is kuren nou vakantie of niet? Ja en nee. Ja, want je hoeft nergens 

aan te denken. Geen boodschappen, niet koken, avondentertainment 

en soms uitstapjes naar bezienswaardigheden. Nee, je bent aan het 

werk! Vanaf 7 uur in de ochtend loop je met je kuurlijst rond om op tijd 

bij de gemiddeld 6 a 7 therapieën per dag te zijn. En dan.....velen van 

ons krijgen na ongeveer 1 week kuurreactie. Doodmoe sleep je je met 

een pijnlijk lijf voort in 't kuuroord met de vraag: “waar is dit allemaal 

goed voor?” Maar dan:....in de derde week komt vaak de ommekeer. 

“Hallelujah.” 

Inclusief alle kortingen, die wij als reumagroep bedongen hebben, is 

het totale kostenplaatje toch ongeveer 2000 euro. Maar bij de juiste 

aanvullende verzekering van CZ of OHRA wordt maximaal  1500 euro 

vergoed. 

Zin om mee te gaan? Op 3 september 2016 vertrekken we weer. Alle 

informatie vindt u op onze website www.reumakuurreis.nl Ook kunt u 

op de website van het kuuroord kijken www.diamant.sk 

http://www.reumakuurreis.nl/
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Bron: Patiëntenfederatie NPCF 

 

ALS HET MIS GAAT… 

 

Natuurlijk gaat u ervan uit dat een medische behandeling goed 

verloopt, maar soms gaat er toch wat mis. Wat kunt u dan doen 

en wat mag u van uw arts verwachten?  

Drie doelen 

De arts stelde niet de goede diagnose of u denkt dat er iets is 

misgegaan bij de behandeling. Wat kunt u dan doen? Dat hangt 

vooral af van wat u wilt bereiken. De meeste patiënten willen een 

gesprek en excuses. Anderen willen dat zo’n fout nooit meer 

voorkomt of willen dat de schade wordt vergoed. Drie doelen en 

de beste route om deze te bereiken. 

 

Openheid en excuses 

U wilt weten wat er is gebeurd, welke gevolgen dat 

voor u heeft en of een herstelbehandeling mogelijk is. 

En u wilt dat de arts zich verontschuldigt.  

Een open gesprek werkt dan vaak het beste. 

Allereerst mag u verwachten dat een arts fouten en 

complicaties met (mogelijke) gevolgen voor u binnen 

24 uur open met u bespreekt. Dat staat in gedragscodes. Komt de 

arts niet naar u toe, vraag dan een gesprek aan. Vraag wat u wilt 

weten en zeg wat u verwacht. Zo kunt u vragen om een beoordeling of 

behandeling door een andere arts. 

 

Fouten voorkomen  

Anderen mogen niet hetzelfde meemaken. Daarom 

wilt u dat het ziekenhuis of artsen maatregelen 

treffen om deze fouten te voorkomen. In dat geval 

kunt u ook een klacht indienen bij de leidinggevende, 

de klachtenfunctionaris, de Raad van Bestuur of de 

http://www.deletselschaderaad.nl/index.cfm?page=GOMA+in+het+kort
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klachtencommissie. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg kunt u 

alleen problemen melden. Wilt u dat de arts wordt berispt of 

geschorst, dan kunt u ‘een klaagschrift’ indienen bij het Regionaal 

Tuchtcollege Gezondheidszorg. 

 

Schadevergoeding  

U heeft schade geleden. Als u hiervoor een 

schadevergoeding wilt, kunt u de arts of het 

ziekenhuis schriftelijk aansprakelijk stellen. U moet 

dan wel aantonen dat de fout verwijtbaar is en dat u 

door deze fout financiële schade lijdt (zoals minder 

inkomsten of extra kosten). Komt u er niet uit met het ziekenhuis en de 

schadeverzekeraar, dan kunt u voor vergoedingen tot 5000 euro 

aankloppen bij de Geschillencommissie zorginstellingen. Ook dan is 

het noodzakelijk om de schade aan te tonen. 

 

TIPS  

Bepaal eerst wat u wilt bereiken.  

Als u in gesprek gaat met uw zorgverlener over een 

fout of een klacht wilt indienen, dan is het goed om u 

eerst af te vragen wat u wilt bereiken. Wilt u 

bijvoorbeeld alleen een open gesprek of wilt u 

herhaling van de fout voorkomen? Uw doel bepaalt de klachtweg en 

hoe u het gesprek met uw zorgverlener voert. Zie ook de brochure ‘Als 

uw behandeling anders uitpakt’.  

 

Vraag een gesprek aan met de zorgverlener.  

Het is belangrijk dat u weet wat er precies is gebeurd en wat er is 

misgegaan. In een gesprek met uw zorgverlener, kunt u daarachter 

komen. Vraag in dit gesprek: - Wat is er gebeurd en hoe kon dit 

gebeuren? - Wat zijn de gevolgen voor mij, op dit moment en in de 

toekomst? - Wat kan er worden gedaan om de schade te beperken? 

Neem iemand mee en vraag zo nodig om een tweede gesprek.  
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Vraag uw medisch dossier op.  

Wanneer er iets misgaat bij of na een behandeling, dan wordt dit in uw 

medisch dossier vastgelegd. Hierin kunt u dus nalezen wat er is 

gebeurd. U hebt recht op inzage in al uw medische gegevens en op 

kopieën daarvan. Dit recht is vastgelegd in de Wet geneeskundige 

behandelingsovereenkomst.  

 

Vraag onafhankelijk advies en begeleiding.  

Een klacht indienen is soms ingewikkeld. Daarom is het verstandig om 

u te laten adviseren over waar u uw klacht kunt indienen en hoe u dat 

moet doen. U kunt hiervoor aankloppen bij de klachtenfunctionaris van 

de instelling. Hij kan u ondersteunen bij het opschrijven van uw klacht, 

helpen bij het opvragen van gegevens of zo nodig bemiddelen. Voor 

algemene informatie en hulp kunt u ook terecht bij de afdelingen 

Informatie- en Klachtopvang van Zorgbelangorganisaties 

 

Win juridisch advies in bij een schadeclaim.  

Als u een schadevergoeding wilt, moet u de zorgverlener of instelling 

schriftelijk aansprakelijk stellen. En bewijzen dat er een verwijtbare 

fout is gemaakt, waardoor u (financiële) schade heeft. U kunt hiervoor 

het beste een advocaat inschakelen die is gespecialiseerd in 

medische letselschade. Soms is het eerste gesprek gratis. U kunt ook 

eerst advies vragen bij een juridisch loket of de letselschaderaad. 

Lees ook onze brochure.  

 

U kunt ook alleen melden wat er is misgegaan of wat bijna fout 

liep.  

Dit kan steeds vaker in het ziekenhuis of bij uw zorgverlener. Ernstige 

problemen kunt u melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. U 

kunt uw ervaringen ook doorgeven aan de Zorglijn van de NPCF (030 

29 16 777) of een recensie schrijven op Zorgkaart Nederland. 

Alle bovengenoemde brochures zijn te downloaden via: 

https://www.npcf.nl/producten/brochures-en-informatiekaarten 

https://www.npcf.nl/producten/brochures-en-informatiekaarten
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 REKENING THUISHULP KAN HOOG UITVALLEN 

 

Enkele duizenden mensen die een 

eigen bijdrage moeten betalen voor 

thuishulp kunnen de komende weken 

een forse rekening verwachten. 

Daarvoor waarschuwt het Centraal 

Administratie Kantoor (CAK), dat de 

eigen bijdrage int, dinsdag in Zorgvisie. 

De rekening kan enkele honderden en in enkele gevallen zelfs 

duizenden euro's zijn, omdat het CAK nu pas de benodigde 

gegevens over dit jaar heeft binnengekregen. Het gaat om 

mensen die volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) hulp krijgen waarvan zij een deel zelf moeten betalen. 

Volgens CAK-directeur Eva Heijblom hebben ongeveer 

zevenduizend mensen nog geen rekening gekregen omdat de 

informatie van de zorgaanbieder en de gemeente verschilt. Ook 

is er een groep mensen die wel hulp krijgt, maar nog helemaal 

niet bij het CAK bekend is. In totaal verstuurt het CAK 

maandelijks ongeveer 450 duizend facturen. 

'Hoe langer het duurt voordat wij de eigen bijdrage kunnen 

berekenen, hoe nijpender dit probleem wordt', zegt Heijbloem. 

'We doen er alles aan om het goed te regelen voor onze 

cliënten. Maar we zijn voor een goede berekening afhankelijk 

van de gegevens die zorgaanbieders en gemeenten ons 

leveren.' Vooral voor mensen met een wat hoger inkomen kan 

de rekening behoorlijk oplopen, omdat zij een hogere maximale 

eigen bijdrage hebben. Het gaat dan om 20 tot 30 procent van 

de cliënten. 

Bron: ANP 
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ANDERE VERPAKKING, ZELFDE MEDICIJN; PATIENT 

MERKT TOCH BIJWERKINGEN 

  

De werking van medicijnen 

kan worden beïnvloed door 

de manier van verpakken. 

Dat valt af te leiden uit een 

onderzoek van 

Bijwerkingencentrum 

Lareb. Dat bekeek 

meldingen van patiënten nadat eind 2013 een 

schildkliermedicijn niet langer in glazen potjes, maar in 

doordrukstrips werd geleverd. 

 

Ruim 1600 patiënten meldden bij het Lareb dat zij bijwerkingen 

ondervonden nadat de verpakking veranderde. De meeste 

klachten waren hartkloppingen, vermoeidheid en hoofdpijn. Bij 

de helft van de klagers werd na bezoek aan huisarts, 

specialist, apotheker of fysiotherapeut de dosering van het 

medicijn aangepast. Patiënten lieten weten dat de klachten 

gevolgen hadden voor hun kwaliteit van leven. 

 

Nadat de klachten werden gemeld gaf de fabrikant aan dat de 

werkzame stof en samenstelling van het medicijn niet waren 

gewijzigd. Wel werden de pillen nu geleverd in een 

doordrukstrip in plaats van een bruin glazen potje. 

 

Volgens de fabrikant kunnen de klachten mogelijk worden 

verklaard doordat de tabletten in de stripverpakking minder 

gevoelig zijn voor omgevingsfactoren die de actieve stof in de 

tablet kunnen afbreken. De actieve stof wordt dus minder snel 

http://www.lareb.nl/default.aspx
http://www.lareb.nl/default.aspx
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afgebroken wat kan leiden tot een hogere concentratie in de 

tabletten in de stripverpakking. Op dit moment loopt daar nog 

onderzoek naar. 

 

Patiëntenfederatie NPCF constateert dat dit eens te meer 

aangeeft dat patiënten alert moeten zijn op veranderingen. 

Directeur Wilna Wind: “Je ziet nu dat zelfs een kleine 

verandering in de wijze van verpakken al gevolgen kan 

hebben. Patiënten moeten daarom altijd aan de bel trekken 

als zij merken dat ze anders reageren op medicijnen.” 

Bron: NPCF 

Onze Reuma Patiënten Vereniging 

krijgt jaarlijks een aanzienlijk subsi-

diebedrag van het Reumafonds  voor 

besteding aan de algemene kosten, voorlichtingsactiviteiten en 

oefengroepen. Zonder deze subsidie redden wij het niet. 

De voorwaarden die hieraan gesteld worden is dat de vereni-

ging vrijwilligers zoekt voor de collecte. Hieraan geven wij na-

tuurlijk gehoor. In onze regio is hier namelijk een groot te kort 

aan daarom doen wij een beroep op u! 

Geef u op als collectant/vrijwilliger bij het Reumafonds. Bent u 

dat al, dan zijn wij daar zeer blij mee. Wilt u meer weten 

hierover? Neem dan even contact op met: 

 Bert Medema (regio coördinator)

 b.medema@Reumafonds.nl 

 Tel: 06-22291053 

 www.reumafonds.nl 

 

U steunt hiermee uw vereniging, maar ook het onderzoek naar 

het ziektebeeld reuma! Kom in actie tegen reuma.  

Collecte van 21-26 maart 2016! 

mailto:b.medema@Reumafonds.nl
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SNEL DOORVERWIJZEN BIJ MOGELIJKE REUMA IN 

ONDERRUG 

Zo'n 16 procent van de mensen tussen de 18 en 45 jaar die 

zich met chronische lage rugklachten bij de huisarts 

melden, blijkt een vorm van reuma te hebben: axiale 

spondyloartritis. Dit is een groep aandoeningen waarvan 

de ziekte van Bechterew de bekendste is. Arts-

onderzoeker Lonneke van Hoeven 

(Erasmus MC, Maasstad 

Ziekenhuis Rotterdam) heeft een 

eenvoudige vragenlijst voor 

huisartsen ontwikkeld om 

patiënten met mogelijk deze vorm 

van reuma snel door te verwijzen. 

Vroeg opsporen en daarna snel behandelen van reuma is 

belangrijk om schade aan gewrichten te voorkomen. 

Huisartsen kunnen zich in de toekomst baseren op een 

vragenlijst die werkt voor axiale spondyloartritis. 'Dat er nooit 

eerder onderzoek naar is gedaan, komt doordat axiale 

spondyloartritis tot voor kort moeilijk op te sporen was in een 

vroeg stadium', legt Van Hoeven uit. 'Tegenwoordig kunnen wij 

dit met een MRI-scan veel eerder en is snel doorverwijzen 

belangrijk.' 

Ontstekingen eerder zichtbaar en beter behandelbaar 

Met een MRI-scan kan een ontsteking in de onderrug 7 tot 10 

jaar eerder zichtbaar worden dan met een röntgenfoto. 

'Inmiddels weten we ook dat de aandoening heel goed te 

behandelen is met oefentherapie en een langdurige kuur van 

NSAID's. Dit zijn ontstekingsremmende pijnstillers zoals 



    Contactblad  4e kwartaal 2015 - 27     

diclofenac en ibuprofen', aldus Lonneke van Hoeven. 'En als die 

niet helpen, kunnen we biologicals voorschrijven. Veel patiënten 

met axiale spondyloartritis komen op die manier van de 

pijnklachten af en kunnen weer normaal functioneren.' 

Meer informatie 

Lonneke van Hoeven heeft  de bevindingen van haar onderzoek 

gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift PLOS 

ONE. Eerder heeft reumatoloog dr. Celina Alves, ook van het 

Erasmus MC, een vragenlijst ontwikkeld die huisartsen moet 

helpen om mensen met mogelijke reumatoïde artritis (RA) snel 

door te verwijzen naar de reumatoloog. 

Het Reumafonds heeft uitgebreide voorlichting over de ziekte 

van Bechterewen over spondyloartritis. 

 

Bron; Reumafonds.nl 

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 ge-

sproken “vrij” zou zijn. Graag willen wij u er op attenderen dat 

ook bestuursleden en contactpersonen, die allen hun krachten 

vrijwillig aan de RPV leveren, reumapatiënten zijn en sociale ver-

plichtingen hebben.   

Dus gaarne niet bellen in de avonduren ná 20.00 uur en in de 

weekends, Spoedgevallen uitgezonderd.  

 

De penningmeester kunt u alleen via e-mail bereiken. 

 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 

http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0131963
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0131963
http://www.reumafonds.nl/actueel/nieuwsoverzicht/wacht-niet-tot-gewrichtsklachten-erger-worden
http://www.reumafonds.nl/actueel/nieuwsoverzicht/wacht-niet-tot-gewrichtsklachten-erger-worden
http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/vormen-van-reuma/ziekte-van-bechterew
http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/vormen-van-reuma/ziekte-van-bechterew
http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/vormen-van-reuma/ziekte-van-bechterew/over-de-ziekte/wat-is/andere-naam-voor
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HET HAAGSE VOGELLIED 
 

Het allerliefste is mij toch de Haagse vogel 

Al lijkt’ie niet zo flitsend en zo hip. 

In Den Haag voel ik me rijk als ik naar de vogels kijk 

En de wulp is me nog liever dan de snip. 

 

Hoor! in Ockenburgh zingen wielewalen 

En in Kijkduin een zwarte een een rode wouw 

Ik kan uren door de Haagse duinen dwalen 

Ik zie het paapje, hoor de nachtegalen 

De Haagse vogels waar ik zo van hou. 

 

Van de eenden tot de valken 

Van de rallen tot de alken 

Van de blauwborst tot de bruine kiekendief 

Van de grutto’s en de kluten 

De tapuiten en de futen 

Haagse vogels zijn me alle even lief. 

 

Ik heb niets tegen de Engelse gele kwikstaart 

En ik zie de schoonheid van de Jan van Gent 

Voor een bonte vliegenvanger en de vroege sprinkhaanzanger 

Is het heerlijk als je een Haagse vogel bent. 

Ik zit op het havenhoofd van Scheveningen 

En de eerste regenwulp vliegt voorbij 

Bij de vulkaan hoor ik de fitis zingen 

Die momenten worden prachtherinneringen 

Maar de allermooiste vogel dat ben jij. 

 

Naast de mussen en de meeuwen 

Naast de kraaien en de spreeuwen 

Heb ik hier toch wel een enig exemplaar 

Naast de kool en pimpelmezen 

Is er voor de Hagenezen 

Maar een echte vogel, da’s de OOIEVAAR! 

 
Tekst en muziek: Hans Steijger 
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NIEUWE REKENING APOTHEEK LOST PROBLEMEN NIET 

OP 

 

“Het gaat niet om de manier 

waarop het gesprek op de 

rekening staat, maar om de 

vraag of het gesprek echt heeft 

plaats gevonden. Als een patiënt 

een nieuw medicijn krijgt, is 

doorgaans uitleg nodig. Als dat zo is, moet de apotheker die 

uitleg geven. Als dat niet gebeurt, moet dat ook niet 

terugkomen op de rekening.” 

 

Dat zegt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie 

NPCF in reactie op het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa om de rekening van de apotheek per 1 januari te 

veranderen. 

Tot nu toe krijgt een patiënt die een nieuw medicijn krijgt een 

rekening die bestaat uit drie delen: de prijs van het medicijn, de 

kosten van de apotheker (zoals het bewaren en de 

overhandiging) en de tijd die de apotheker steekt in uitleg van 

het medicijn. Die uitleg kost gemiddeld iets meer dan 6 euro. Ze 

mag alleen in rekening worden gebracht als er ook echt met de 

patiënt is gesproken over het medicijn, het gebruik en de 

eventuele bijwerkingen. 

 

Geen gesprek, wel rekening 

Veel patiënten klaagden afgelopen maanden dat het gesprek 

wel op de rekening stond, maar niet had plaats gehad. Alleen 

maar voorlezen wat op het etiket staat (“tweemaal daags in elk 

neusgat een dosis”) is geen uitleg, vinden patiënten. Het is dan 

ook niet zinvol om een rekening te sturen. 

De uitgesplitste rekening leidde tot veel problemen aan de balie 

van apothekers omdat patiënten niet wilden betalen. Daarom 

heeft de NZa nu beslist dat de rekening straks anders wordt 
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opgebouwd. Voortaan krijgt de patiënt een rekening waarop 

wordt aangegeven of er een “standaard terhandstelling” was of 

een “terhandstelling met begeleidingsgesprek”. In het laatste 

geval mogen wel extra kosten worden berekend, omdat de 

apotheek ook extra tijd kwijt was aan de uitleg. 

 

Apotheker is aan zet 

Patiëntenfederatie NPCF vindt dit geen goede oplossing. “Je 

houdt nog steeds discussie over de vraag of er wel of geen 

gesprek is geweest”, zegt directeur Dianda Veldman. “Wij vinden 

dat apothekers nu serieus werk moeten maken van de 

informatievoorziening aan patiënten. Een patiënt wil best betalen 

voor extra uitleg, maar dan moet hij ook het gevoel hebben dat 

die uitleg zinvol was. Daar moeten apothekers nu aan gaan 

werken. Want wij horen nog te vaak dat er wel 6 euro in 

rekening is gebracht, terwijl er geen gesprek was. 

Bron: NPCF 

Beste lezer, 
 
Heeft  U het contactblad uit, gooi het dan niet weg. 
Leg het contactblad in de wachtkamer van uw 
huisarts, specialist, fysiotherapeut,  
tandarts, enz. 
 
Anders mensen kunnen het dan ook 
lezen en willen dan misschien lid 
worden van onze Vereniging.   
 
Bij voorbaat hartelijk dank.  
 
Redactie 
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AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP/DONATEUR 

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. 

 

O Ik ben reumapatiënt en meld mij aan als lid van de Vereniging 

O Ik ben geen reumapatiënt en meld mij aan als donateur van de 

Vereniging 

Mevr./Heer*: ...................................................................................  

Adres: .............................................................................................  

Postcode.........................................................................................  

Woonplaats: ....................................................................................  

Telefoon:.........................................................................................  

Geboortedatum: ..............................................................................  

Reumatische aandoening: ..............................................................  

(Vroeger) Beroep: ...........................................................................  

Bank/gironummer: ..........................................................................  

E-mail-adres: ..................................................................................  

Hoe hebt u ons gevonden ...............................................................  

Ik ga wel/niet* acoord met automatische incasso voor het 

lidmaatschap ( € 24 voor 2016) 

* doorstrepen wat niet van toepassing is 

Dit formulier kan zonder postzegel opgestuurd worden naar:  

RPV Den Haag,  

Antwoordnummer 20011,  

2680 VA ’s-Gravenzande  

U kunt zich ook via de website aanmelden www.rpvdenhaag.nl 
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AANMELDINGSFORMULIER voor deelname aan 

Bechterew oefengroep of hydrotherapie  

Lidmaatschap  RPV Den Haag e.o  verplicht. 

Betaling alleen met automatische afschrijving                                                                  

Kosten Lidmaatschap RPV   24,00  per jaar 

Bechterew-oefengroep  16,00 per maand 

Hydrotherapie  16,00 per maand                                                                                                  

U kunt kiezen uit de volgende warm waterbaden met fysiotherapie  

Bronovo z.h.: dinsdagmiddag.  .................................. om 13.00 of 13.40 

Revalidatiecentrum: maandagavond   .................... om 19.00 of 19.40 of 20.10 

Revalidatiecentrum: vrijdagavond  .................... om 18.00 of 18.40 of 19.20  

Huize Steenvoorde Rijswijk: donderdagochtend.om 10.00 of 10.40 of 11.20 of 12.00    

Bechterew-oefengroep Revalidatiecentrum: vrijdagavond. ............ Sporten om 18.00  

  .................. Daarna Hydrotherapie 19.30 

Naam en voorletter(s)  ...............................................................................................  

Man     0     Vrouw     0 

Adres ........................................................................................................................ .  

Postcode/woonplaats  ................................................................................................  

Geboortedatum  .........................................................................................................  

Telefoon .....................................................................................................................  

Bankrekeningnummer  ...............................................................................................  

E-mailadres  ...............................................................................................................      

Reuma aandoening  ..................................................................................................  

Verzekeringsmaatschappij  ........................................................................................  

naar welke groep gaat uw voorkeur uit  .....................................................................  

Ik machtig de RPV Den Haag e.o. om de kosten van de hydrotherapie per 
maand/per kwartaal* af te schrijven van mijn bankrekeningnummer. 

svp doorstrepen wat niet van toepassing is. 

 

Datum:........................................Handtekening ......................................................... 

  

Dit formulier kan zonder postzegel opgestuurd worden naar:  

RPV Den Haag, Antwoordnummer 20011, 2680 VA ’s-Gravenzande  
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Op dinsdag 15 december, tijdens onze kerstviering, is er een 

optreden van het Haagse smartlappen- en meezingkoor “De 

Smarties.” De dirigent, Hans Steyger, componist en tekstschrijver, 

schreef o.a. dit nostalgisch Haagse lied. 

 

 DEN HAAG OP ÉÉN! 

 

 Zonlicht op het Malieveld 

 Lente op 't Plein 

 Zo had ik 't me voorgesteld 

 Als ik weer thuis zou zijn 

 Bij Hofwijck nog een flauwe bocht 

 Een heleboel gemist 

 Ik heb 't allemaal te ver gezocht 

 Alsof ik nog niet wist 

 

  Den Haag mijn stad 

  Op nummer één 

  En ook al moet ik morgen ergens anders heen 

  Dan gaat ik als een speer terug 

  Ik krijg al heimwee bij de Hoornbrug 

  M'n bakkie in de koffietent 

  Waar zelfs Willem-Alexander Haagse Harry kent 

  Never nooit alleen 

  Den Haag op één! 

 

 Ik woon bij de Haagse Mart 

 Jij op de langste laan 

 Hier klopt 't groen-en-gele hart 

 'k Ga nooit meer hier vandaan 

 Schilderswijk of Kneuterdijk 

 Bohemen en Transvaal 

 Voedselbank of stinkend rijk 

 We zingen allemaal! 

 

 DEN HAAG OP ÉÉN! 




