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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 4e kwartaal 2016 gaarne uiterlijk 
3 oktober 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 3 – augustus 2016 
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: 
Mevr. E.M. van der Hoeven (Elma) tel: 0174-417794 
Zandeveltweg 18, 2692 AT ’s-Gravenzande   
 e-mail: ledenadministratie@rpvdenhaag.nl 
 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 
 
2e SECRETARIS: VACANT 
  
LEDEN: 
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) e-mail: r.pleune@planet.nl 
Kruisland 9, 2685 TG Poeldijk tel: 0174-245507 
                 
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 
Fitness  Anja v.d. Bergh-Noordam, 070-8889236 
Contactgroep Rijswijk: Henriette Godschalk, 070-3941312 
50 plus groep: 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! 

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

 

Op het moment dat ik dit schrijf is het 

23 juni.  

De zomer is met donderend geweld 

begonnen. Ik werd wakker van het 

onweer en de heftige regen. Is dit 

alleen een heftige aankondiging van 

de zomer en wordt het daarna een 

prachtige zomer of krijgen we een 

kwakkel zomertje, waarbij iedereen 

gaat denken: was ik nu toch maar 

naar het buitenland gegaan voor de 

vakantie? 

Tegen de tijd dat dit contactblad bij u door de bus valt, weten we 

meer. Ik hoop dat u dan lekker in het zonnetje dit blad zit te 

lezen. 

 

21 juni was onze laatste avondbijeenkomst voor de vakantie. We 

kregen een duidelijk verhaal over wat MEE voor ons kan 

betekenen en we werden verder wegwijs gemaakt in de wirwar 

van instanties in Den Haag. Helder verhaal en zeer prettig 

gebracht door Jolanda Frijsen. 

In september starten we met het nieuwe seizoen. De clubjes 

gaan weer beginnen en het bestuur gaat verder met het 

organiseren van o.a. de kerstviering en de avondbijeenkomsten.  

De eerstvolgende avondbijeenkomst is 20 september. Marlies 

den Drijver, reumaconsulente, komt vertellen over Fibromyalgie. 

De informatie over de avondbijeenkomsten vinden jullie elders in 

het blad. 

 

De dagtocht was wederom een succes. Verderop in dit blad 

vindt u hier een verslagje over. 

Op de dagtocht heb ik een oproep gedaan om het bestuur te 
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komen versterken. Ria 

Streef is vertrokken, 

maar daar is niemand 

voor in de plaats 

gekomen. Ze doet de 

meeste taken nog wel, 

maar het bestuur heeft 

te weinig 

bestuursleden, zeker nu 

Leo Noordermeer tot mijn spijt, door omstandigheden ook het 

bestuur heeft verlaten. Hij blijft nog wel actief als vrijwilliger en 

blijft ook deel uit maken van de redactiecommissie, maar er is 

dus weer een bestuurslid minder. 

In de statuten staat dat het bestuur uit tenminste 7 personen 

moet bestaan om beslissingen te kunnen nemen. We hebben nu 

nog maar 6 bestuursleden….. Als we actief zoeken naar een 

bestuurslid hebben we nog beslissingsbevoegdheid. Maar dat 

houdt een keer op natuurlijk.  

 

Dus als de Vereniging u na staat, geef u dan op als 

bestuurslid.  

 

We hebben inmiddels een 

aanmelding gekregen voor 

ondersteuning en binnenkort 

hebben wij een gesprek met 

de eventuele nieuwe 

vrijwilliger.  

Goed voorbeeld doet goed 

volgen, dus meld u aan. 

Ik wens jullie allemaal een prettige zomer en ik hoop jullie weer 

terug te zien in september. 

Hartelijke groeten van  

Marian Fase, voorzitter 
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RUBRIEK LEDENBESTAND 
 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

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

Nieuwe leden 2e kwartaal 2016 

Mevr. A.C. Borsboom 

Mevr. M. Gode 

Mevr. S. (Saskia) Höfgen 

Mevr. C. Leupen 

Mevr. D. (Devika) Manbodh 

Mevr. R. Pahladsingh-Mahabir 

Mevr. P.L. Sadal 

Mevr. C.G. van der Togt 

Mevr. M.J.A. van der Ven 

Mevr. O.M.G. Westen-Verheydt 

 
Overleden  leden 

Mevr. A. van Benthem  

Heer H.J. Senff  

Mevr. M. Vermeulen 

 

Wij wensen de nabestaanden sterkte toe. 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

 

Laat ik maar meteen met de deur in huis 

vallen. In mei heb ik onze leden een 

herinnering gestuurd. Hiervan heeft de helft 

alsnog betaald of zich afgemeld. Van die 

andere helft heb ik tot nu toe niets gehoord. 

Behoort u tot die helft wilt u dan uw contributie voor 2016 

betalen? Dit scheelt mij een heleboel werk. 

Dit jaar zijn de automatische incasso begin maart geïncasseerd, 

bij enkele leden is dit niet goed gelopen, deze mensen hebben 

een schrijven ontvangen om de contributie via een andere weg 

te betalen.  

 

Restitutie contributie 

Bij een aantal zorgverzekeraars  kunt u uw jaarcontributie 

declareren. Dat kan vaak middels  het meezenden van een 

kopie  van uw overschrijving. Soms echter  weigert men dit 

betalingsbewijs te accepteren. In dat geval kunt u bij mij een 

betalingsbewijs opvragen om het  contributiebedrag  terug te 

vorderen. U moet wel zelf het bewijs aanvragen. Dit wordt niet 

automatisch verzonden. 

 

Hydrotherapie 

De tweede nota  van dit jaar voor de hydrotherapie is weer op de 

mat gevallen. Een groot aantal van u heeft inmiddels hiervoor de 

machtiging ondertekend. Deze nota kunt u ook via de e-mail 

ontvangen. U krijgt hem dan in pdf en kunt hem zo direct digitaal 

declareren bij uw zorgverzekering. Heeft u nog niet uw e-mail 

adres of een machtiging getekend doe het dan  alsnog!  Het 

scheelt  een boel werk en de betaling kan zo niet vergeten 

worden. 

Elma van der Hoeven 

Penningmeester 
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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 lotge-
noten 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 2016 zijn op: 
14 sept., 12 okt., 9 nov. en 14 december. 
Wegens vakantie zijn wij in juli en augus-
tus niet aanwezig 
 
Wij, uw medepatiënten, zien u graag ko-
men 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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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Drie bestuursleden zijn naar de besturendag van het 

Reumafonds geweest bij paleis het Loo. 

De informatieavonden van de afgelopen maanden zijn druk 

bezocht. I.v.m. de vakantie is er pas weer 

een avondbijeenkomst op 20 september.  

De rekeningen van de hydrotherapie zijn 

weer verzonden door Elma van der Hoeven. 

Drie bestuursleden hebben op 21 april op de zorgmarkt in het 

Sophia Revalidatiecentrum gestaan. De stand werd druk 

bezocht. 

Op 24 mei heeft het bestuur overleg gehad met de 

reumaconsulenten uit de Haagse ziekenhuizen over de 

ontwikkelingen rondom reuma. 

Op 1 juni is er een zorg- gezondheids– en beweegmarkt 

geweest in stadsdeel Laak waar enkele bestuursleden aanwezig 

waren. 

Op 7 juni is de Dagtocht geweest. We hebben een fantastische 

dag gehad in Giethoorn en Staphorst. Verderop in het blad leest 

u een verslag hierover. 

Het bestuur heeft op de laatste vergadering voor de vakantie 

alweer overleg gehad over de kerstviering. 

Anja v.d. Bergh, seretaris 

 

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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INFORMATIEAVONDEN 
 
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.   

20 september 

Voorlichting over Fibromyalgie, door 

mevrouw Marlies den Drijver. Zij is 

reumaconsulente in het Haga Ziekenhuis en het 

HWWZ, (Haagse Wijk– en Woonzorg, 

HWWzorg).  

 Welke voorlichting geeft de reuma 

verpleegkundige. 

 En welke ondersteuning kan zij nog meer bieden bij de 

diagnose. 

 Een beknopte uitleg van de aandoening en behandel 

mogelijkheden waarbij vragen gesteld en beantwoord 

kunnen worden. 

 

18 oktober 

Orthopedische hulpmiddelen 

Mevrouw Janske Hardenberg is Rayonmanager bij Livit 

Orthopedie 

(Vervolg op pagina 11) 

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! 
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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. 

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

Welke mogelijkheden heeft Livit Orthopedie te bieden in de 

behandeling van reuma? Deze avond zullen ze u informeren 

over de verschillende mogelijkheden op het gebied van spalken, 

zilver orthesen en 

orthopedische schoenen.  

Er zijn voorbeeldspalken in 

verschillende materiaalsoorten 

die u kunt bekijken en 

uitproberen. Er zal worden 

gesproken over vergoedingen 

en verwijzingen (regels 

zorgverzekeringen). 

 

Na de pauze kunt u de stand van Livit bezoeken waar u uitleg 

krijgt van Marco Toor en Carolien Bierman. Zij zijn beide 

Orthopedisch adviseur Orthesen en geven u de mogelijkheid om 

vragen te stellen en producten uit te proberen. 

 

15 november 

Ogen en reuma 

Dr. E. Kuppens is oogarts in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. 

Bij reumatoïde artritis kunnen complicaties optreden aan de 

ogen zoals inwendige oogontsteking etc. en andere problemen.  
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VERSLAG DAGTOCHT DINSDAG 7 JUNI 2016 

 

Op dinsdag 7 juni verzamelden zo’n 80 deelnemers zich vanaf 

08.15 uur bij het opstappunt op de Melis Stokelaan in Den Haag. 

Er kwamen 2 bussen van Pasteur reizen, waarvan 1 rolstoelbus, 

waar we om 09.00 uur mee vertrokken richting Utrecht. Rond 10 

uur kwamen we aan bij restaurant AC de Meern, waar we geno-

ten van een kopje koffie/thee en een lekker gebakje.   

 

Na een frisse neus in het heerlijke zonnetje, vervolgden we onze 

route richting de volgende stop. Onderweg konden we genieten 

van heerlijke dropjes, verzorgd door het bestuur. Om 12.30 uur 

kwamen we aan bij Giethoorn waar we ons een uurtje zelf kon-

den vermaken. Het was schitterend weer dus de meesten stre-

ken neer op een 

terras aan het 

water, genoten 

van een lunch of 

een lekker 

drankje. Er werd 

ook gewandeld 

door het pitto-

reske plaatsje, 

met mooie door-

kijkjes en leuke winkeltjes. Ook het museum de Oude Aarde 

werd door een aantal deelnemers bezocht, waarbij prachtige 

edelstenen uit de hele wereld te bewonderen waren. Hier 

werden ook sieraden van gemaakt. 

 

Omstreeks 13.45 vertrokken we vanaf Restaurant de Rietstulp 

met 2 boten voor een rondvaart door het sprookjesdorp 

Giethoorn. De lift van de boten werkte helaas niet, hoewel dit 

wel van te voren was besproken. Gelukkig konden de rolstoelers 

alsnog de boot in worden getild, al durfden sommigen dit niet.  
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Zij bleven achter op 

de kade en konden 

een terrasje pakken.  

 

Tijdens de vaartocht 

vertelde de schipper 

mooie verhalen over 

wat we onderweg 

allemaal tegen-

kwamen, zoals bijvoorbeeld dat Giethoorn 172 bruggen heeft! 

Er komen jaarlijks 1,5 miljoen toeristen, waarvan heel veel 

Chinezen. Veel restaurants hebben hun menukaart ook in het 

Chinese schrift.  Ook opvallend is de voordeur in veel huizen, 

die zit vrij hoog, Deze wordt dan ook alleen gebruikt bij “trouw of 

rouw”, dat wil zeggen dat de bewoners normaal gesproken al-

leen de achterdeur gebruiken. 

 

Het was een mooie tocht door het Venetië van het Noorden, 

langs de prachtigste huizen met 

rietgedekte daken en bijzonder 

mooie tuinen. We kwamen ook langs 

een pand genaamd het Paviljoen, de 

film Fanfare van Bert Haanstra is hier 

opgenomen.  Na een klein uurtje te 

hebben gevaren, liep het gezelschap 

weer terug naar de bussen waarmee 

we naar Staphorst reden.  

 

Nadat we de gidsen hadden opgepikt 

begon de rondrit door het gelovige 

dorp. Er werd veel verteld over de 

geschiedenis en tradities van dit bij-

zondere dorp. Er werd ook de nadruk 

gelegd op de toekomst van 
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Staphorst, door een rondje over het industrieterrein met uitleg 

over de verschillende (familie)bedrijven die daar gevestigd zijn. 

We kwamen natuurlijk ook nog een aantal Staphorsters in 

klederdracht tegen, op de fiets of met Bijbel onder de arm 

geklemd op weg naar de kerk….. 

 

Na deze boeiende vertelling kwamen we om 17.00 uur aan in 

Restaurant ‘t Centrum, waar iedereen kon smullen van een drie-

gangen diner, met voor elk wat wils. Er was ook rekening ge-

houden met de diëten zodat niemand iets tekort kwam. Onze 

voorzitter, Marian Fase, bood ons het 1
e
 drankje aan namens 

het bestuur. We zongen bestuurslid Anja nog toe, die op deze 

bijzondere dag jarig 

was!  Nadat iedereen 

was uitgegeten en 

gedronken vertrokken 

we rond 19.00 uur 

weer richting Den 

Haag, waar we om 

21.15 uur arriveerden 

bij het verzamelpunt. 

Onderweg werden de 

chauffeurs en gidsen nog hartelijk bedankt. Nadat ook de taxi-

bussen waren gearriveerd konden we elkaar weer uitzwaaien.  

Het was een leuke dagtocht, waarbij ook het prachtige weer 

zorgde voor tevreden en blije gezichten. 

 

Onze dank gaat uit naar Arnold en Piet, van het Rode Kruis, die 

ons hielpen bij onder andere de rolstoelers.  En natuurlijk de 

kerstcommissie bestaande uit Marijke en Nathalie, voor het 

voorbereiden en organiseren van deze geslaagde dag! 

 

Nathalie Bogte, vice-voorzitter 
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Cees op bezoek bij 

 

HOBBYCLUB MAANDAG 

 

Bijna 10 jaar is “Super Crea Bea” Marga de grote inspirator van 

de “Hobbyclub”. Zij verzint, bereidt voor en laat de 9 dames 

enthousiast aan het werk gaan. Dames? Ja, alleen dames. 

Helaas is “Meneertje Precies” overleden. Nauwkeurigheid heb je 

wel nodig voor dit werk. Gelukkig zijn er allerlei hulpmiddelen om 

de soms pijnlijke handen te verlichten. Pincetschaartjes, 

ponsmachines met hefboom en snijmachines vergen weinig 

kracht. Ook wordt er gebruik gemaakt van brilletjes, de lichtbak, 

tape en dubbelzijdig plakband. Geen lijm, veel te lastig. Wel 

pauzes om de handen wat rust te geven en te genieten van een 

praatje met koffie en lekkers. 

Waar zijn Sherita, Corinna, Marja, Lien, Truus, Marga, Roos 

Mary en Elly dan mee bezig?  Meestal worden er kaarten 

gemaakt. Saai? Welnee, want elke keer wordt er een andere 

techniek toegepast. Ik zag voorbeelden van 3D-kaarten, 

borduurkaarten, CD-kaarten, kaarten met vouwwerk (vlinders, 

zwanen, vogels), stof met wattenkaarten, hobby dots (of zoiets) 

en kaarten op pergamanopapier (perkament). 

Gemiddeld werken de dames zo'n 2 en een half uur aan een 

kaart, die vervolgens thuis gekoesterd wordt of verstuurd wordt 

naar iemand die dat goed kan waarderen. Richting feestdagen 

(Kerst en Pasen) worden kerststukjes gemaakt of eieren 

beschilderd. 

Per keer wordt er 1,50 euro betaald. Tijdens het jaarlijks 

potverteren spelen ze bingo onder het genot van een hapje en 

een drankje. En dan.... bijna is het zover. Het tweede lustrum. 

Dat wordt een high-tea bij de Haagse Beek! 

Ben je een Crea Bea en heb je zin om nog veel meer Crea 

Bea's te ontmoeten, ga dan op de 2e en 4e maandagmiddag 

van de maand langs bij ons clubgebouw. Van een hartelijk 

welkom kan u verzekerd zijn. 
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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:  

ER WORDT GEWERKT AAN EEN EVENTUELE HERSTART 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 

  

Elke 1e woensdagavond vanaf 19.30 uur  

Contactpersoon: 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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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. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

TAI CHI VOOR REUMAPATIËNTEN 

In het mei nummer van ons contactblad voor reumapatiënten in 

Den Haag e.o. werd verslag gedaan van de voordelen die het 

volgen van lessen Tai Chi voor reumapatiënten heeft. Vanaf het 

najaar wordt het voor een ieder mogelijk om dit ook zelf te 

ervaren. Bij voldoende belangstelling zal er een nieuwe groep 

opgericht gaan worden. 

Contactpersoon voor deze nieuwe groep wordt Joke Tijsmans. 

Samen met Tai Chi leraar Ben Lochtenbergh, organiseert zij een 

introductieles op 13 september. Belangstellenden kunnen hier 

kennis maken met Tai Chi en zich eventueel aanmelden voor de 

nieuwe groep. 

Wil je meedoen aan de gratis introductieles dan kun je je 

aanmelden bij Joke Tijsmans, tel. 06-10583818 of e-mail: 

jh.tijsmans@gmail.com.  

De introductieles is: 

 Op 13 september, om 9.30 uur 

 Bij Dekkersduin, Campanulastraat, Den Haag 

Wil je meer weten over Tai Chi, kijk dan op www.healingtaichi.nl 

of op facebook: Healingtaichi. 

mailto:jh.tijsmans@gmail.com
http://www.healingtaichi.nl
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   NIEUWS VAN DE REUMAVERPLEEGKUNDIG 

CONSULENTEN UIT HET HAGAZIEKENHUIS: 

Wist u dat het HagaZiekenhuis onlangs is overgestapt op HiX, 

het elektronisch patiëntendossier (EPD) van ChipSoft. Vrijwel 

alle medewerkers (4000) zijn opgeleid in het werken met dit 

systeem. In dit nieuwe systeem zijn alle stappen van het 

zorgproces samengebracht waardoor elke behandelaar op elk 

moment over de juiste informatie beschikt. De patiënten kunnen 

hiermee in de toekomst toegang krijgen tot hun gegevens en zij 

kunnen dan ook digitaal afspraken maken.  

 

Er is een nieuwe biological beschikbaar voor mensen met artritis 

psoriatica of axiale spondylartrits (M. Bechterew): secukinumab 

(merknaam Cosentyx®). Het is de eerste te injecteren biological 

die aangrijpt op het eiwit interleukine 17 (IL-17). Dit is waardevol 

omdat er tot nu toe alleen de anti-TNF middelen als 

reumaremmers beschikbaar waren. Er kan nog niet beoordeeld 

worden welk middel het meest effectief is omdat er nog geen 

vergelijkende studies voorhanden zijn. De al beschikbare studies 

worden nu met elkaar vergeleken. Op basis daarvan (en de vele 

ervaring die er is met anti-TNF-geneesmiddelen) lijken anti-TNF 

middelen nog steeds de eerste keuze, gevolgd door 

secukinumab. Secukinumab is een groot eiwit. Als je deze 

biological als tablet zou gebruiken, maakt de maag het eiwit 

kapot. Het eiwit is ook te groot om in de darmen te worden 

opgenomen. Daarom wordt secukinumab maandelijks (na een 

wekelijkse opbouw van 4 weken) geïnjecteerd. Mensen die 

secukinumab gebruiken, lijken een anderhalf tot twee keer 

zoveel kans op luchtweginfecties te hebben. Ook diarree en 

orale herpesinfectie (koortslip) en rinorroe (loopneus) komt twee 

tot drie keer vaker voor (www.farmacotherapeutischkompas.nl). 

Esther Appelman, reumaconsulente 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl
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GESLAAGDE ZORG- GEZONDHEIDS- EN BEWEEGMARKT 

LAAKKWARTIER 

 

Lijn1 heeft op 1 juni jl. 

samen met de buurt-

sportcoach Sport en 

Gezondheid, Het 

Gezondheidspunt 

Laakkwartier, de zorg-

groep ELZHA, Reuma 

Patiënten Vereniging 

Den Haag e.o. en vele 

andere organisaties 

een zeer geslaagde zorg- gezondheids- en beweegmarkt 

georganiseerd.  

De markt is goed bezocht (ruim 180 bezoekers) door zowel jon-

geren als ouderen. Men kon met allerlei vragen over gezond-

heid, bewegen, welzijn, leefstijl terecht bij diverse informatie-

kramen. Enthousiast hebben bezoekers deelgenomen aan be-

weegprogramma’s op die dag. Ook hebben bezoekers hun 

bloeddruk en bloedsuiker laten controleren. Wie wil stoppen met 

roken, kon bekijken of een stopprogramma misschien hulp kan 

bieden. 

Professionals hebben goed met elkaar kunnen netwerken en er 

zijn afspraken 

gemaakt om met 

elkaar verder op te 

trekken in het 

werken aan een 

gezonde Laak. 

Wethouder 

Baldewsingh 

complimenteerde de 

organisatie met dit 
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initiatief en benadrukte het belang van sporten in relatie met een 

goede gezondheid. Hij gaf het voorbeeld door zelf deel te 

nemen aan het judoprogramma. 

Bezoekers die alle 

pleinen op de dag 

hadden bezocht, mochten 

meedoen aan een loterij 

met de volgende prijzen: 

kaart voor een 

voetvalwedstrijd van 

ADO, een maand gratis 

sporten olv de 

buurtsportcoach en een 

ADO shirt. Inmiddels heeft de trekking al plaatsgevonden. 

Vanwege de positieve ervaringen hebben de deelnemende 

organisaties de intentie uitgesproken om deze gezondheids- en 

beweegmarkt jaarlijks te organiseren. Het belang van het 

werken aan gezonde wijken met gezonde burgers is omarmd. 

Alle deelnemers hebben aangegeven betrokken te willen blijven 

in de wijksamenwerking. Om hieraan uitvoering te geven zal 

Lijn1 met de deelnemende organisaties een initiatiefgroep 

oprichten die hiervan de “trekker” wordt.  

Leo Noordermeer 

VOORALL NIEUWS 

‘Bronovo Beweegtuin’ 

Op donderdag 21 april jl. opende 
‘MCH Bronovo’ de Bronovo 
Beweegtuin. De Beweegtuin ligt 
buiten, achter de afdeling 
Fysiotherapie/Ergotherapie, en is 
toegankelijk vanuit Bronovo en vanaf 
de Van Hogenhoucklaan. De 
beweegtuin is er voor revalidanten 

van Bronovo zelf, maar ook voor wijkbewoners en voor bewoners van 
omliggende verpleeg- en verzorgingshuizen. De toestellen zijn 
speciaal ontworpen om spierkracht en uithoudingsvermogen te 
trainen. 
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 EXTRA BESTUURSMEDEDELING 

 

Leo Noordermeer heeft helaas besloten om zijn bestuursfunctie 

neer te leggen. Het bestuur is hem mede namens de leden zeer 

dankbaar voor zijn jarenlange actieve bijdrage aan het reilen en 

zeilen van de  RPV Den Haag.  Leo blijft zich als actieve 

vrijwilliger inzetten voor de vereniging waardoor hij 

verantwoordelijk blijft voor diverse werkzaamheden. Het bestuur 

weet zich door Leo gesteund en is hem daar zeer erkentelijk 

voor.  

GEZOCHT !! 
 

 

Het bestuur van de RPV Den Haag wil graag 

uitbreiden.  Bent u in bereid en in staat om 

een bestuursfunctie te vervullen en vindt u 

het leuk om actief mee te werken aan de 

continuïteit van onze vereniging? Neem dan 

contact op met de voorzitter Marian Fase (tel. 

070-4444449) voor een vrijblijvend gesprek. 

Zij stelt u graag op de hoogte van de taken 

van het bestuur en de vacatures die er zijn.  
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MET NAGEMAAKTE SPEEKSELKLIERTJES OP ZOEK NAAR 

DE OORZAAK VAN HET SYNDROOM VAN SJÖGREN 

 

Het syndroom van Sjögren is een ernstige reumatische 

aandoening waarbij onder andere 

de speekselklieren ontstoken 

raken. Het gevolg: mensen met 

Sjögren krijgen last van een heel 

droge mond en hebben moeite 

met slikken. In het UMC 

Groningen (UMCG) zet een 

onderzoeksteam onder leiding van 

professor Frans Kroese een 

revolutionaire technologie in. Uit 

stamcellen van patiënten worden 

speekselkliertjes gekweekt. Die 

worden onderzocht om te kijken wat er misgaat. 

 

‘Het onderzoek naar het ontstaan van het syndroom van Sjögren 

staat eigenlijk nog in de kinderschoenen’, vertelt prof. dr. Frans 

Kroese. ‘En dat terwijl het een heel nare aandoening is die 

verschillende klachten geeft. Naast een droge mond en 

problemen met slikken hebben patiënten ook vaak droge ogen en 

gewrichtsklachten. Ook zijn mensen met sjögren vaak ernstig 

vermoeid.’ 

 

Ontstoken speeksel- en traanklieren 

Net als bij andere auto-immuunziekten is er bij het syndroom van 

Sjögren sprake van ontstekingen. ‘We denken dat de droge mond 

en slikklachten die mensen met sjögren hebben, komen door 

ontstoken speekselklieren’, legt professor Kroese uit. ‘De droge 

ogen komen mogelijk door ontstoken traanklieren. Hoe de 

ontstekingen leiden tot minder speeksel- en traanproductie weten 

we eigenlijk nog niet zo goed.  

Er zijn aanwijzingen dat er een probleem zit in cellen die de 

afvoerbuisjes bekleden. Vooral aan de uitgang, waardoor er - los 

van andere oorzaken - geen speeksel of traanvocht naar buiten 

komt.’ 
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“Wij hebben de kennis in huis om stamcellen uit de speekselklieren 

op te kweken tot minispeekselkliertjes 

Prof. dr. Frans Kroese (UMCG)„ 

 

Speekselkliertjes kweken 

Een belangrijke vraag is of de klieren ontstoken raken door een 

aanval van het eigen immuunsysteem of dat de ziekte juist in de 

klieren zelf begint. Om dat te onderzoeken, maken Frans Kroese 

en het onderzoeksteam gebruik van een techniek waarmee het 

UMC Groningen voorop loopt. ‘Wij hebben de kennis in huis om 

stamcellen uit de speekselklieren op te kweken tot 

minispeekselkliertjes. Die kunnen we vervolgens onderzoeken. Dr. 

Sarah Pringle heeft deze technologie samen met professor Rob 

Coppes van de afdeling Celbiologie van ons ziekenhuis 

ontwikkeld.’ 

 

Op zoek naar de verschillen 

De stamcellen die worden opgekweekt, komen van mensen met 

het syndroom van Sjögren en van mensen met gezonde 

speekselklieren. ‘Het UMCG is een landelijk Sjögren-

expertisecentrum. Voor de diagnose wordt er altijd wat klierweefsel 

afgenomen. Het komt voor dat mensen toch geen Sjögren blijken 

hebben. Ook dat klierweefsel is van grote waarde voor het 

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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onderzoek. Het is heel belangrijk dat we kliertjes van patiënten met 

die van niet-patiënten met elkaar kunnen vergelijken.’ 

 

Onderhoud van de speekselkliercellen 

niet in orde 

‘We gaan in een aantal stappen 

onderzoeken wat er misgaat in de 

speekselklieren’, vervolgt Kroese. ‘Allereerst 

kijken we naar de stamcellen zelf. Al onze 

organen worden constant vernieuwd met 

behulp van stamcellen. De vraag is of er bij 

mensen met sjögren misschien te weinig 

stamcellen zijn, waardoor de speekselklieren niet voldoende 

vernieuwd worden. Ook zullen we kijken of stamcellen wel goed 

uitgroeien tot nieuwe speekselkliercellen. Ook dan worden de 

speekselklieren niet goed onderhouden, waardoor ze niet goed 

werken.’ 

 

Verder kijken naar genen 

Professor Kroese en zijn team kijken ook naar wat er in de genen 

gebeurt. ‘Wij gaan onderzoeken of bepaalde genen van de 

speekselkliercellen bij mensen met het syndroom van Sjögren 

teveel of te weinig actief zijn of misschien anders werken. 

Daarnaast zullen we bekijken hoe de speekselkliercellen reageren 

op de ontstekingsstoffen die bij het syndroom van Sjögren actief 

zijn.’ 

 

Nog niet meteen een behandeling 

Het onderzoek van professor Kroese wordt financieel gesteund 

door het Reumafonds. Een behandeling is nog niet meteen te 

verwachten. ‘Het onderzoek zal bijdragen aan onze kennis over het 

ontstaan en beloop van de ziekte. De stamcellen kunnen in de 

verre toekomst misschien gebruikt worden voor bijvoorbeeld 

transplantatie om herstel van de aangedane speekselklieren 

mogelijk te maken. Maar daar is het nu nog te vroeg voor. We 

moeten eerst weten wat er precies gebeurt in de speekselklieren 

van mensen met het syndroom van Sjögren.’ 

 

Bron: www.reumafonds.nl 
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WERK — OP ZOEK NAAR EEN BAAN 

 

Wanneer vertelt u bij een sollici-

tatie iets over uw reuma? Heeft 

u het recht om erover te zwijgen, 

of de plicht om er over te vertel-

len? Soms vraagt de werkgever 

naar uw gezondheid, of krijgt u 

te maken met een aanstellings-

keuring. De werkgever heeft zich 

daarbij aan regels te houden, 

want keuren is niet een vanzelfsprekend iets. 

 

Vertelt u iets over uw aandoening?   

Als u gaat solliciteren, bent u niet verplicht te melden dat u 

reuma heeft. En de werkgever waar u solliciteert mag u geen 

vragen stellen over uw gezondheid of ziekteverleden, u hoeft 

deze dan ook niet te beantwoorden. 

Er is een belangrijke uitzondering. Als u inschat dat u door uw 

aandoening ongeschikt bent voor de functie, dan bent u 

verplicht om dat te vertellen. U kunt dit inschatten aan de hand 

van de informatie die de werkgever over de functie en de erbij 

behorende taken geeft (o.a. in de functieomschrijving). Verzwijgt 

u uw ziekte in dit geval toch, dan kan dat gevolgen hebben voor 

uw recht op loon tijdens ziekte of de voortzetting van uw dienst-

verband. 

 

Als u niet verplicht bent uw ziekte te melden, kunt u er alsnog 

voor kiezen uw reumatische aandoening zelf ter sprake te bren-

gen. Bijvoorbeeld om 'gaten' in uw cv te verklaren. Of als u solli-

citeert vanuit een WIA-uitkering en u uw toekomstige werkgever 

wilt wijzen op financiële voordelen die hij heeft om u in dienst te 

nemen. 

Over wel of niet over uw ziekte vertellen heeft Welder een bro-

chure geschreven. U kunt deze brochure 'solliciteren en gezond-

heid' (tegen betaling) aanvragen via www.weldergroep.nl. 

http://www.weldergroep.nl/
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Aanstellingskeuring 

Als u naar een baan solliciteert, kan het gebeuren dat u met een 

aanstellingskeuring te maken krijgt. Bij de meeste banen is zo'n 

keuring echter onnodig of zelfs verboden.  

Een aanstellingskeuring mag alleen worden verricht als u, voor 

de uitoefening van de functie, aan bepaalde medische eisen 

moet voldoen. Het gaat dan om eisen die voorkómen dat u 

tijdens uw werk risico's loopt voor uw gezondheid of veiligheid of 

die van anderen. Voorbeelden zijn beroepen zoals brandweer-

man, piloot of militair. 

Een keuring mag alleen door een bedrijfsarts  worden gedaan, 

en kan bestaan uit het invullen van een vragenlijst. 

Wordt u bij een sollicitatie opgeroepen voor een keuring, en 

heeft u twijfel of dit is toegestaan? U kunt informatie en advies 

inwinnen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellings-

keuringen (CKA). Of lees hun brochure'Nieuwe baan? Zomaar 

keuren mag niet!'. 

Bron Reumafonds.nl 

‘De Blauwe Gids biedt mensen met een 
beperking een onbezorgde vakantie! 
Bent u op zoek naar een aangepaste vakantie? 
De Blauwe gids helpt u de juiste keuze te 
maken uit het brede aanbod!  In de Blauwe gids 
vindt u 100 pagina’s A4 vakantieplezier met:  

 reisorganisaties gespecialiseerd in aangepaste vakanties 

 aangepaste accommodaties in binnen- en buitenland 

 leuke reistips en reisverhalen van mensen met een beperking 
En verder uitgebreide informatie over: 

 vrijwilligers die de aangepaste reizen mogelijk maken 

 financiën (inclusief persoonsgebonden budget) 

 Verzekeringen 

 toegankelijkheid van accommodaties 
 
Bestel de gids via http://www.deblauwegids.nl/?id=577, maak in 
alle rust uw keuze en de vakantie voorpret kan beginnen!  
Uitgever van  de Blauwe Gids: Vinda Media tel. 0475 – 463 465 

http://www.aanstellingskeuringen.nl/cka.aspx
http://www.aanstellingskeuringen.nl/cka.aspx
http://www.aanstellingskeuringen.nl/publicaties/folders.aspx
http://www.aanstellingskeuringen.nl/publicaties/folders.aspx
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 ZORGKAARTNEDERLAND 

WAT IS ZORGKAARTNEDERLAND? 

 

ZorgkaartNederland is de grootste waarderingssite voor de 

Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen 

met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie 

om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste 

past. ZorgkaartNederland is een website van 

Patiëntenfederatie NPCF. 

 

Waarom ZorgkaartNederland? 

ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg. De 

waarderingen van patiënten laten zien hoe mensen zorg 

ervaren. ZorgkaartNederland biedt daarnaast ook andere 

informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders. Bijvoorbeeld in 

onze vergelijkingshulpen. Die kunt u gebruiken om te kijken welk 

ziekenhuis voor uw aandoening 

het beste voldoet aan uw 

wensen. 

 

Voor zorgaanbieders is 

ZorgkaartNederland een 

instrument waarmee ze zien 

wat volgens patiënten goed 

gaat en wat beter kan. Zorgaanbieders die een pakket hebben 

van ZorgkaartNederland, kunnen o.a. in een dashboard de 

waarderingen monitoren en zien welke trends er zijn. 

   

Voor Patiëntenfederatie NPCF is ZorgkaartNederland  een 

manier om patiënten een stem en daarmee ook invloed te 

geven. Want in de zorg gaat het om u, of u nou vaak of af en toe 

bij een dokter komt. 

Website: www.zorgkaartnederland.nl  

 

Bron: NPCF 

https://www.npcf.nl/nieuws/promotie-onderzoek-zorgkaartnederland-draagt-bij-aan-patientveiligheid


    Contactblad  3e kwartaal 2016 - 29     

SWITCHEN NAAR ANDER BIOLOGISCH MEDICIJN VRAAGT 

OM GOEDE BEGELEIDING EN INFORMATIE 

 

De Sint Maartenskliniek in 

Nijmegen laat 900 reumapatiën-

ten overstappen van etanercept 

met de merknaam Enbrel® naar 

een biosimilar, een kopie van 

dit middel, met de naam 

Benepali®. Het Reumafonds 

pleit in het NOS Radio 1 

Journaal onder meer voor 

goede informatie en begeleiding aan reumapatiënten die gaan 

overstappen. 

 

Goede begeleiding, informatie en zorgvuldige monitoring 

De Sint Maartenskliniek is het eerste ziekenhuis in Nederland dat 

er voor kiest om een grote groep patiënten in één keer over te 

zetten. Dit pakken zij zorgvuldig op. Zo zullen zij deze patiënten 

ook monitoren via onderzoek. Er zijn al biosimilars op de markt 

voor reumamedicijnen die via een infuus in het ziekenhuis worden 

gegeven. De biosimilar voor etanercept dienen patiënten zelf thuis 

toe door middel van een injectie. Sija de Jong, manager 

Patiëntenbelangen van het Reumafonds: 'Iedere patiënt in 

Nederland moet voor vragen en begeleiding terecht kunnen bij hun 

behandelend arts en/of reumaverpleegkundige in het ziekenhuis.' 

Ook vindt het Reumafonds het belangrijk dat zorgvuldige 

monitoring plaatsvindt, juist omdat patiënten deze middelen thuis 

gebruiken. Dit vraagt van reumatologen en reumaverpleegkun-

digen extra tijd en aandacht. Voor patiënten kan het betekenen dat 

ze soms voor een paar extra controles naar het ziekenhuis moeten. 

 

Niet jaarlijks switchen naar ander biologisch medicijn 

In de komende jaren komen er veel biosimilars voor biologische 

reumamedicijnen op de markt. Dit is een positieve ontwikkeling, 

want we hopen dat hierdoor de prijzen van biologische medicijnen 

gaan dalen en toegankelijk blijven voor nieuwe patiënten. 

http://content.presspage.com/uploads/1290/1920_benepalibiosimilarenbrelverkleind.jpg?10000
http://nos.nl/artikel/2111400-grote-groep-reumapatienten-krijgt-goedkoper-medicijn.html
http://nos.nl/artikel/2111400-grote-groep-reumapatienten-krijgt-goedkoper-medicijn.html
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'Jaarlijks onderhandelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars met 

fabrikanten over medicijnen', zegt De Jong. 'We moeten ervoor 

waken dat patiënten volgend jaar opnieuw moeten switchen als 

dan een ander medicijn goedkoper is.' Het Reumafonds vindt dat 

artsen hun patiënten goed moeten blijven volgen bij het gebruik 

van biologische medicijnen en dat patiënten en artsen eventuele 

bijwerkingen melden bij het Lareb. 

 

Investeer de opbrengsten in de reumazorg 

De komst van biosimilars in de reumazorg zal ongetwijfeld geld 

opleveren bij de inkoop van biologische reumamedicijnen. Het 

Reumafonds gaat er vanuit dat besparingen terugvloeien naar de 

brede reumazorg. Als voorbeelden denken we aan de genoemde 

begeleiding door reumaverpleegkundigen, psychosociale 

begeleiding na de diagnose of fysiotherapie. 

 

Over biosimilars in de reumazorg 

Biologische reumamedicijnen zijn duur en de komende jaren 

komen er kopieën van deze middelen, biosimilars, op de markt. De 

biosimilar Benepali is sinds februari 2016 op de markt en is door de 

EMA (European Medicines Agency) even effectief en veilig 

bevonden als Enbrel®, waarvan het patent is afgelopen. In 

tegenstelling tot Enbrel® kan Benepali® niet worden 

voorgeschreven aan kinderen, omdat deze alleen in een dosering 

van 50 mg beschikbaar is en niet in 25 mg. Het is niet de eerste 

biosimilar in de reumatologie in Nederland. Sinds juni 2015 is er 

een biosimilar beschikbaar voor infliximab onder de merknamen 

Remsima® en Inflectra®, naast Remicade® waarvan het patent is 

afgelopen. Infliximab wordt via een infuus toegediend in het 

ziekenhuis. In 2018 wordt de eerste biosimilar verwacht voor 

adalimumab (Humira®) dat patiënten ook zelf thuis toedienen. 

Het is de verwachting dat er de komende jaren nog veel nieuwe 

biosimilars zullen volgen. Het Reumafonds adviseert patiënten die 

vragen hebben over hun behandeling met biologische medicijnen 

contact op te nemen met hun reumatoloog of 

reumaverpleegkundige. 

 

http://www.lareb.nl/Home
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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* accoord 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 VE ’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  .............................. 16,80 per maand 

Hydrotherapie  ........................................... 16,00 per maand                                                                                                 

U kunt kiezen uit de volgende warm waterbaden met fysiotherapie  

Revalidatiecentrum Sophia: maandagavond hydroles ..om 19.00 of 19.40 of 20.20  

Bronovo ziekenhuis.: dinsdagmiddag  ........................... om 13.00 of om 13.30 uur 

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

 ............................................................................................. 11.20 of om 12.00 uur 

Revalidatiecentrum Sophia: vrijdagavond  ..................... om 18.00 of om 18.40 uur 

Revalidatiecentrum Sophia de Bechterew oefengroep  ........ sporten om 18.00 uur  

 ........................................................................ daarna hydrotherapie om 19.20 uur 

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 VE ’s-Gravenzande  
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Toon Hermans, wie kent hem niet? Zijn rijmpjes/
gedichtjes kwamen in bundels en op tegeltjes 
terecht. Op 73-jarige leeftijd schreef hij: 

 
  
OUD               Toon Hermans 
 
Ja ik ben al achtenzestig 
melden mensen ongevraagd 
en ze delen kwistig mede 
wat hun kwelt en wat hun plaagt 
 
maar de échte 'bon-vivantjes ' 
reppen daarvan met geen woord 
en ze lachen naar het leven 
en ze leven rustig voort. 




