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De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken 
stelt zich ten doel werkzaam te zijn in het belang van patiënten 
met reumatische aandoeningen in de meest ruime zin. 
 
De Vereniging ontplooit daartoe tal van activiteiten zoals 
beschreven in dit Contactblad. Deze zijn vooral gericht op het 
versterken bij onze leden van 
 
  *  de onderlinge contacten 
 
  *  de mondigheid 
 
  *  de zelfwerkzaamheid 
 
  * de vereniging behartigt  collectieve   
  belangen van de leden, ook  externe  
 
Leden van de Vereniging kunnen zijn patiënten met een reuma-
tische aandoening en ouders van kinderen met een reumatische 
aandoening. 
 
De Vereniging is aangesloten bij het Reumafonds. 
 
 

 
HET INFORMATIE- EN KLACHTENOPVANG 

 

GEZONDHEIDSZORG (IKG)  
 

Heeft u nog vragen of hulp nodig bij een klacht? De afdeling 
Informatie en Klachtopvang Gezondheidszorg kan u helpen. Zij  
biedt u informatie over de gezondheidszorg. Daarnaast adviseert en 
ondersteunt zij u kosteloos bij het indienen van uw klacht. Bel met 
0900 - 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)  voor vragen over second 
opinion, klachten over lange wachttijden, verstoorde relatie met 
huisarts, specialist, apotheek, thuiszorg, gemaakte fouten, bejegening 
enz.). U kunt ook het klachtenformulier invullen op Internet: 
http://www.zorgbelang-zuidholland.nl/ 
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Kopij voor het Contactblad 4e kwartaal 2014 gaarne uiterlijk 
7 oktober 2014 zenden naar het redactieadres:  

Johanna Scholten, Steenhouwersgaarde 5E, 2542 AA Den Haag,  
tel: 070 35 95 430, e-mail: jokes54@gmail.com 

Secretariaatsadres Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.: 

Anja van den  Bergh-Noordam, Jozef Israelslaan 109,  
 2282 TC Rijswijk (ZH), Tel: 070-8889236. 
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  VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
  Opgericht 1979 3– augustus 2014 
  Contactblad verschijnt in  februari, mei, augustus, november 

 

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

VOORZITTER a.i.:  
Mevr. M. Rodenrijs (Ria) e-mail: voorzitter@rpvdenhaag.nl  
Melis Stokelaan 2310, 2541 GM  Den Haag tel. 070-3293263 
 

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

 
PENNINGMEESTER: 
Mevr. E.M. v.d. Hoeven (Elma),  e-mail: ledenadministratie@rpvdenhaag.nl 
Zandeveltweg 18, 2692 AT ‘s-Gravenzande penningmeester@rpvdenhaag.nl 
 tel. 0174-417794 
SECRETARIS:  
 Mevr. A. van den Bergh-Noordam (Anja)          e-mail: info@rpvdenhaag.nl 
 Jozef Israelslaan 109, 2282 TC Rijswijk tel: 070-8889236 
 

2e PENNINGMEESTER: VACANT 
  

LEDEN: 
Mevr. H. Streef (Ria),    e-mail: riastreef@casema.nl  
Marg. v. Hennebergweg 49B, 2552 BD Den Haag  tel. 070-3666810 
 

Mevr. J.Y. Numann (Joyce)   e-mail: joyce.numann@planet.nl  
Ruychrocklaan 182, 2597 ET Den Haag tel. 070-3244208 
 

Mevr. M.J.B. Pleune (Marijke) r.pleune@planet.nl 
Kruisland 9, 2685 TG Poeldijk 0174-245507 

      

     Dhr. L. H.  Noordermeer (Leo)         e-mail: leo.noordermeer@ziggo.nl 
     Allard Piersonlaan 242, 2522 MX Den Haag   070-3902381 of  06-18524509 
         

OMBUDSWERKER:   
Mevr. J.M.A. Scholten  (Johanna),  e-mail: jokes54@gmail.com 
Steenhouwersgaarde 5E, 2542 AA Den haag  tel. 070-3595430 
 

MEDISCH ADVISEUR: Dr. H.K. Ronday, reumatoloog 
 

ALGEMEEN ADVISEUR:  
Mevr. M. Rodenrijs (Ria) e-mail: voorzitter@rpvdenhaag.nl  
Melis Stokelaan 2310, 2541 GM  Den Haag tel. 070-3293263 
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ERE-LEDEN: 
Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens (Marjolein) tel. 070-3241349 
Mevr. R.H.J. Konings (Lieke) tel. 079-5939913 
Mevr. R. Rodenrijs (Ria) tel. 070-3293263 
 
CONTRIBUTIE/GIROREKENING: 
€ 22,00 per jaar, te voldoen vóór 1 april.  
 Hiertoe ontvangt u in januari een acceptgiro.  IBAN nr. NL66INGB0003890569  

 
CONTACTPERSONEN GROEPEN/CLUBS 
 

Coördinator hydrotherapie: Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Hydrotherapie Revalidatiecentr. maandag: Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Hydrotherapie Revalidatiecentr. vrijdag: Johanna Scholten, 070-3595430 
Hydrotherapie Steenvoorde donderdag: 
Alle groepen : Ria Streef , 070-3666810    
woensdag tussen 17.00 en 19.00/donderdag vanaf 08.00 uur                                      
Hydrotherapie Bronovo dinsdag:  Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Bechterew-oefengroep: Truus v.d. Ende, 070-3913034 
Contactgroep Rijswijk: Henriette Godschalk, 070-3941312 
Contactgroep Voorburg-Leidschendam: Marian Fase, 070-4444449 
50 plus groep: Mies van Marrewijk, 0174-421989  
Contactgroep Fibromyalgie: Marie Thérèse Timmer, 070-3974508 
Dartclub: Joke Tijsmans, 070-3237319 
Timmerclubje: Lia van der Laan, 070-3871105 
Hobbyclub Maandag: Marga Noordermeer, 070-3902381 
Kaartclub: Leo Noordermeer, 070-3902381 
Ziekenbezoek Bronovo: Marjolein Schröeder, 070-3241349 
Ziekenbezoek Leyenburg: Thea Riep, 070-3938035 
Ziekenbezoek Westeinde, Rode Kruis: Nelleke Roeleveld, 070-3210327 
Ziekenbezoek Revalidatiectr:  Johanna Scholten, 070-3595430 
Voorlichting: Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Inloopochtenden voor reumapatiënten: Anita Guldemond, 06-51600688 
 Kees Aaldijk, 070-3801340 
 Donderdagmiddaggroep: 
 Ria Streef, 070-3666810 
Avondbijeenkomsten Marijke Pleune 0174-245507 
Vervoer Taxibus: Ria Streef, 070-3666810 
Beheer Website: Carsten v.d. Hoeven, 06-49922476  
 E-mail: Carsten@kabelfoon.net 
Voor meer informatie zie elders in het blad! 
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HALLO BESTE LEZERS, 

 

Als ik dit schrijf ben ik al een beetje in 
vakantiestemming en ik hoop dat u ook een 
heerlijke zomer zult beleven of u nu op reis 
gaat of lekker thuis blijft!  
 
Jublieumviering 
Heeft u ook zo genoten van de jubileumviering in Madurodam.  
We hebben het getroffen met het weer, waardoor  het park er prachtig 
bij lag.   
 

Tijdens het mini symposium kwamen diverse actuele en relevante 
onderwerpen aan de orde.  
Bent u een beetje wijzer geworden?  
Ik ben geschrokken van de uitleg over de WMO en de impact daarvan 
op ons ons toekomstig leven. Er staat ons nogal wat te wachten!!  
De vereniging is gesprekspartner in het maken van het beleid van de 
gemeente Den Haag.  
Laten we elkaar vooral op de hoogte houden in het belangrijke 
overgangsjaar 2015!  
Verderop in het contactblad ziet u een verslag van de viering. 

Ik feliciteer de vrijwilligers die de stadsspeld van de Gemeente Den 
Haag hebben gekregen.  

Contactblad 
Bent u een beetje tevreden over de  extra informatie, ter gelegenheid 
van het jubileumjaar, met verslagen over de groepen van de  
Vereniging en wat er zoal leeft het lezen van het extra dikke 
contactblad?  
Mijn complimenten voor de redactiecommissie die er iedere keer  weer 
in slaagt om u op de hoogte te houden!  
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Andere interessante artikelen in dit blad zijn: 

♦ Vanaf blz. 16 kunt u genieten van de foto’s en het verslag van het  
jubileumsfeest 

♦ Héél belangrijk is de oproep voor nieuwe bestuursleden op blz. 26. 
Daar vraag ik extra aandacht voor want de tijd  begint te dringen!! 

♦ Wat mag u verwachten van de apotheker bij de uitgifte van uw 
medicijn(en) en wat zijn de kosten? Op  blz. 27,  

Tot slot 
Ik wens u allen een fijne vakantietijd met veel zonnestralen en voor de 
mensen die op vakantie gaan, een fijne vakantie en gezond weer terug.  
Tegelijkertijd wil ik u ook vragen om de datum voor de Kerstviering 
alvast in uw agenda te noteren: dinsdag 16 december a.s. 

We hopen elkaar weer te ontmoeten op de avondbijeenkomsten na een 
fijne vakantietijd!  
De eerste avondbijeenkomst na de vakantie is op 16 september a.s.  
Dr. Koch van het Hand en Polscentrum van 
het Haga ziekenhuis zal voor ons een  
voordracht geven. 

Veel zonplezier!  

Ria Rodenrijs,  
interim voorzitter 

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 het bestuur!  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Geschenk van het  
Reumafonds 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Contributie 2014 
Zoals u wellicht gemerkt heeft is de contributie 2014 pas begin mei 
geïncasseerd, Dit kwam omdat we te maken hadden met een fout in de 
software . Het heeft lang geduurd voor de fout gevonden was en het 
programma daadwerkelijk hersteld was.  
Door dit late incasseren waren er veel mensen die de contributie terug 
gevorderd hebben omdat zij dachten dat dit voor de 2de keer af-
geschreven werd. Dat was niet het geval. De betreffende leden hebben 
inmiddels een acceptgiro ontvangen. 
 

Halverwege de maand juni zijn de 1ste herinneringen voor het betalen 
van de contributie verzonden. Heeft u deze ontvangen dan verzoek ik u 
om  zo snel mogelijk te betalen! Zo voorkomt u dat u geroyeerd wordt.  
Bent u niet (meer) in staat om de contributie te betalen dan kunt u altijd 
even contact opnemen met de penningmeester. Zij zal dan  samen met 
u  een oplossing zoeken. 
 
Hydrotherapie 
De rekeningen voor de hydrotherapie 2de kwartaal zijn inmiddels 
verstuurd. Helaas zijn er nog altijd mensen die zelfs de rekeningen van 
2013 nog  niet betaald hebben. U heeft hiervoor een herinnering  
bijgesloten gekregen.  
Wilt u het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk overmaken?  
Mocht de herinnering op een misverstand berusten, wilt u mij dan hi-
erover bellen. Een fout maken is menselijk en als deze fout niet hand-
matig hersteld wordt blijft hij in het systeem staan. 
 

Bij voorbaat  dank voor uw medewerking! 
 
Elma van der Hoeven 
Penningmeester 
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VAN DE BESTUURSTAFEL: 
 

• De penningmeester  heeft inmiddels de contributie voor 2014 geïnd.  
Wegens een  software fout in het computerprogramma  en de omschake-
ling naar IBAN gebeurde dat wat later dan normaal. Ook heeft zij de 
rekeningen van de hydrotherapie weer verzonden. 

• Op 17 mei jl. organiseerde het Reumafonds een Besturendag in het 
Spoorwegmuseum in Utrecht. Enkele van onze bestuursleden hebben 
hieraan deelgenomen.De reumapatiëntenverenigingen werden bijgepraat 
over de ontwikkelingen bij het Reumafonds.  
Verder gaf Professor Rasker (UTwente, Medisch Centrum Leeuwarden)  
een presentatie n.a.v. het   verschijnen van het boek Reuma & Alter-
natieve behandelmethoden, dat hij samen met dr. Bart van den Bemt 
(apotheker Sint Maartenskliniek Nijmegen) heeft geschreven. Daarin 
staat wat er wetenschappelijk bekend is over vrijwel alle alternatieve  
en complementaire behandelingen. 

• 2 Bestuursleden zijn op  20 mei jl. naar een bijeenkomst geweest van 
Zorgbelang ZH in Zoetermeer. Deze bijeenkomst   had als thema: 
‘Zorgvragerstafel:  Eén plus één is drie’ . 

• Na een jaar van voorbereiding  heeft op 2 juni jl. het jubileumfeest 
plaatsgevonden in Madurodam. Het was een hele geslaagde dag met als 
hoogtepunt de uitreiking van de stadsspelden aan de vrijwilligers.   

• 2 Bestuursleden hebben op 19 juni jl. deelgenomen aan  een thema-
bijeenkomst over de veranderingen in financiële regelingen en de ge-
volgen hiervan voor burgers. Deze bijeenkomst vond plaats in  
Gouda en werd georganiseerd door Zorgbelang ZH 

• De derde editie van het Jubileum contactblad staat  alweer op  
stapel. De leden van de  redactiecommissie doen hun  uiterste best om 
het verhaal van iedere geïnterviewde zo goed mogelijk tot zijn recht te 
laten komen. 
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Familieleden en/of begeleiders zijn altijd van harte welkom. 

 
 

 
 In augustus is er geen avondbijeenkomst in verband met   
 de zomervakantie! 
  

16 september: Dr. A.R. Koch, plastisch chirurg  van het hand  
en polscentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis te Den-Haag 
komt ons deze avond meer vertellen over zijn vakgebied en de    
behandelmogelijkheden voor reumapatiënten. 
 
21 oktober: Dhr. Jeffrey Paardekoper is ergotherapeut; dit is  
een paramedisch beroep. 
De ergotherapie is bedoeld voor iedereen die problemen ervaart  
in zijn zelfstandig functioneren zoals bij Reuma. 
  
18 november: Mevr. Marijke Hogeweg is afgestudeerd  
reflexzonetherapeut met als specialisatie reuma artritis.  
Reflexzone therapie kan helpen bij pijnklachten, stijfheid tot  
verbetering van mobiliteit en conditie, waardoor de kwaliteit  
van het leven verbetert. 
 
In december is er geen avondbijeenkomst. 
 

AVONDBIJEENKOMSTEN 
Op de 3e dinsdagavond van de maand, met uitzondering van  
juli, augustus en december, in  Wijkcentrum Vrederust,  
Melis Stokelaan 2496W, 2541 GS Den Haag.  
Aanvang 19.30 uur.   

Vervoer Taxibus: Vrijdag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de 
dinsdagavond, bellen met Ria Streef, tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 
12.00 uur. 

Op onze website:www.rpvdenhaag.nl staat de meest actuele informa-
tie over de avondbijeenkomsten. Het komt namelijk wel eens voor, 
dat een presentatie op het laatste moment gewijzigd wordt. 
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Inloopochtend voor  
en door Reumapatiënten 
 
Contactpersonen: 
Kees Aaldijk,           tel: 070-3801340 
Anita Guldemond    tel: 06-51600688 
    
 
Elke maand is er een inloopochtend voor diegenen die op zoek  
zijn naar een luisterend oor of informatie. Zij kunnen die vinden bij  
lotgenoten die uit eigen ervaring bekend zijn met soort- 
gelijke vragen of problemen door de ziekte. 
 
Al pratend kunnen bijvoorbeeld ook vragen voor de reumatoloog 
op een rijtje worden gezet of kan voor een bepaald probleem de 
weg worden gezocht naar de juiste hulpverlener of instantie. 
U als leden van onze Vereniging bent van harte welkom voor een indivi-
dueel contact. Wij, Kees en Anita, zullen u graag begroeten. 
 
Ook voor niet-leden in onze Haagse regio met welke vorm van  
reuma ook (RA, Bechterew, SLE, PMR, Artrose), die eens met 
 een medepatiënt willen praten, staat de inloopochtend open. 
 
De inloopochtenden vinden op de 2e Woensdag van elke maand  
plaats in de eigen locatie van de R.P.V.  
U kunt dan tussen 11.00 uur en 13.00 uur binnenlopen in het vereni-
gingsgebouw aan de Aaltje Noordewierstraat nr. 276.  
(vlak bij eindpunt lijn 3). 
 
De volgende inloopochtenden in 2014 zijn op: 
 
10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december 
 

       In  augustus is er geen inloopochtend in verband met  
       de zomervakantie! 

 
Wij, uw medepatiënten, zien u graag komen  
en zitten met  koffie voor u klaar! 
 
Kees Aaldijk en Anita Guldemond. 
 

  

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

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276  
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN   
RPV DEN HAAG E.O. 

HOBBYGROEP RIJSWIJK: MET EEN LUISTEREND OOR VOOR 
ELKAAR 

Martin Campslaan 565A , Rijswijk 
 
 2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur. 
 Contactpersoon: Henriëtte Godschalk,  tel: 070-3941312  

FIBROMYALGIEGROEP: CREATIEF BEZIG ZIJN MET EEN 
LUISTEREND OOR VOOR ELKAAR 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag  
  

Elke 1e en 3e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur 
 Contact persoon : Marie-Thérèse Timmer, Tel. 070-3974508 
 
HOBBYCLUB MAANDAG: KAARTEN MAKEN, SCHILDEREN EN       
NOG VEEL MEER 
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag  
 

Elke 2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur  
Contactpersoon: Marga Noordermeer, Tel: 070-3902381   
 

CONTACTGROEP VOORBURG-LEIDSCHENDAM : 
“OMDAT WE LOTGENOTEN ZIJN WORDT ER  VAAK GESPROKEN 
OVER HET OMGAAN MET REUMA EN ONZE ERVARINGEN  
HIERMEE.  HET CLUBJE HEEFT EEN CREATIEF EN EEN SOCIAAL 
KARAKTER. “ 
Oranjehoek , Oranje Nassaustraat  1, Voorburg  

 

           2e en 4e maandag v.d. maand van 13.30 tot 15.30  
Contactpersoon: Marian Fase, tel: 070-4444449   

Lees verder op pagina 11 
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN 
RPV DEN HAAG E.O.          

TIMMERCLUB: PLEZIER MET HOUT 
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 
  

Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 

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

50 PLUS GROEP: 50 PLUSSERS HEBBEN HET GEZELLIG  
MET  ELKAAR  

 Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 
  

Elke 1e woensdagavond vanaf 19.30 uur  
Contactpersoon: Mies van Marrewijk, tel.: 0174-421989 

RPV KAARTCLUB:  GEEN SLAG MISSEN! 
Verenigingsgebouw,  Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 
   
Elke 2e en 4e donderdagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur 
Contactpersoon: Leo Noordermeer,  tel: 070-3902381 
 

MIDDAGBIJEENKOMSTEN:  GEZELLIG SAMEN  BEZIG ZIJN! 
Verenigingsgebouw,  Aaltje Noordewierstraat 276 
  

Iedere 1e donderdag van de maand om 13.30 uur  

Contactpersoon Ria Streef, tel: 070-3666810 
  

 Vervoer Taxibus:  
Maandag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de donderdagmiddag, 
bellen met Ria Streef,  
tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 12.00 uur. 

CRAZY DARTS: SAMEN BEWEGEN, SAMEN PRATEN, 
                               SAMEN LACHEN, SAMEN HUILEN 
 Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 
  

2e en 4e dinsdagavond van de maand, vanaf 19.30 uur 
  Contactpersoon: Joke Tijsmans, tel. 070 3237319  
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PROGRAMMA/WETENSWAARDIGHEDEN: 

  

In alle activiteitengroepen/hobbyclubs  
is plaats voor nieuwe 
enthousiaste deelnemers.  
 

Geef je op bij de contactpersonen! 
     Iedereen is welkom! 

 

Wist U dat: 
De Reumapatiëntenvereniging een erg gezellige 
kaartclub heeft. U kunt met uw mede reumapatiënten 
en/ of  introducees gezellig klaverjassen en jokeren. Ook is het  
mogelijk om een bordspel te spelen zo als Rummikub, Dammen,  
Trivial  pursuit, Monopoly enzovoort.  
Alles vindt plaats in een ontspannen omgeving.  
We beginnen  weer in de maand september  
op de 2e en 4e donderdag van de maand 
Plaats: ons Verenigings gebouw  
aan de Aaltje Noordewierstraat 276 Loosduinen.  
 

Mocht U interesse hebben maar misschien een ander spel willen  
spelen geef dat gerust aan mij door.  
We zijn er van 13.30 tot 16.00 maar het gebouw is al 
van af 13.00 uur open. U bent vrij om iemand mee te 
nemen want hoe meer zielen hoe meer vreugd!  

Sociale contacten zijn zeer belangrijk in onze kaartclub.  
De koffie en thee staan altijd klaar met wat lekkers erbij.  
Voor meer informatie kunt u mij altijd bellen.  
Tel.: 06-18524509 of 070-3902381.  
       Graag tot ziens! 
       Leo Noordermeer. 
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Mevr. D.  Borst-'t Hart 

Mevr. H.K.  Le Duc 

Mevr. J.J.J.  Ridder 

Mevr. J.A.C.  Stoekle 

Mevr. J.K. van der Zwan 

    

 
RUBRIEK LEDENBESTAND 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

 Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

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

Mevr. A.  Astrid Akkermans 
Mevr. M.A.L. van Marga Bergen 
Mevr. E.J.  Everina Brussee 
Mevr. J.J.M.  Joyce Hendriks 
Dhr. D.P.  Detlef Iversen 
Mevr. V.   Krom 
Mevr. H.M. de Hellen Rooij 
Mevr. M.B  Ria Toet- Haan 
Mevr. J. van  Vloten 

Helaas ging van ons heen 
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In gesprek met de RPV Dartclub 
Op 8 september is het precies 10 jaar 
geleden dat de Dartclub werd op-
gericht door enthousiaste leden van 
onze vereniging. Deze groep dart nog 
steeds met elkaar! Eens in de veertien 
dagen komen zo’n 15 darters bijeen 
in het Verenigingsgebouw aan de aan 
de Aaltje Noorderwier. Wie na het 
lezen van dit stukje zin krijgt om mee te doen, is zeer welkom.  

De groep wordt in steeds wisselende koppels verdeeld om competitie 
wedstrijden te spelen. Kees Aaldijk is de coördi-
nator. Hij  zorgt ervoor dat alle combinaties 
worden gemaakt zodat alle leden van de groep 
tegen elkaar spelen. Hij houdt de standen bij en 
aan het einde van het jaar, bij het kerstetentje, 
wordt bekend gemaakt wie het beste heeft 
gespeeld. De wisseltrofee is voor degene die de 
meeste bulls heeft geworpen.  Naast de reguliere 
dartavonden worden paastoernooien gehouden en 

de verjaardag van  Sint wordt uitgebreid gevierd met 
surprises.  

Joke Tijsman is zeer betrokken bij de dartclub. Zij 
staat garant voor de extra sfeer door ervoor te zorgen 
dat er altijd iets lekkers is en dat de prijsjes voor de 
winnaars dik in orde zijn.  

Het verenigingsgebouw is verre van ideaal voor de 
darters. Het is er vaak vochtig en door de kale ruimte is het erg lawaaiig 
tijdens de wedstrijden. De pilaren onderbreken de ruimte en er is slechts 
plaats voor twee borden aan de muur. Kees Aaldijk heeft daar iets op 
gevonden door een handig inklapbaar bord op wieltjes te ontwerpen dat 
hij samen met Kees Tijsmans heeft gefabriceerd.  

Crazy Darters 

Kees Aaldijk 

Joke 
Tijsmans 
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Natuurlijk is niemand meer behendig in het oprapen van de gevallen 
pijlen maar grijpertjes  bieden uitkomst.  Een demonstratie van de 
Dartclub tijdens een zorgmarkt in het Sophia Revalidatie Centrum bracht 
een fysiotherapeut op het idee dat deze tak van sport een prima  
speloefening is om de coördinatie van ook reguliere patiënten te ver-
beteren.  

Anders dan bij de meeste groepen van de RPV bestaat de Dartclub uit 
mannen en vrouwen. Iedereen voelt zich er thuis en de opkomst is altijd 
groot. Het darten is ontspannend, de sfeer is goed en er ontstaan een 
hoop hilarische situaties waar enorm om gelachen wordt. En bovenal, je 
kunt je ervaringen met elkaar delen terwijl je ook in beweging blijft!  

De Taxibus 
Nadat Joy van West gedurende vele jaren verant-
woordelijk was voor de coördinatie van leden die 
zich aanmelden voor een ritje met de taxibus naar 
een bijeenkomst van de Reuma Patiënten Vereni-
ging, is Ria Streef hier nu onverbrekelijk mee 
verbonden.  Zij neemt alle telefonische verzoeken 
in ontvangst voor vervoer naar een avondbijeenkomst, de kerstviering, 
het jaarlijkse uitje of een andere activiteit. Zij geeft die lijst door aan de 
centrale van de taxibus. Deze coördinatie is een extra service van de 
Reuma Patiënten Vereniging. De centrale  combineert de opgegeven 
ritten en Ria heeft geen invloed op de route die gevolgd wordt.  

Ria ziet er altijd nauwkeurig op toe dat de tourbus tijdens 
het jaarlijkse uitje van de vereniging niet vertrekt zonder 
dat zij zeker weet dat iedereen ook weer gehaald wordt 
door de taxi’s.  

Het werk van Ria wordt enorm gewaardeerd door iedereen 
die gebruik maakt van de busjes.  Het is bovendien gezellig 

om met elkaar te reizen en zodat je samen aankomt en samen weer ver-
trekt en je  alle gelegenheid hebt om bij te praten.  

Ria Streef 
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Jubileumviering  
35 jaar RPV Den Haag 
e.o. in Madurodam  
op maandag 2 juni 2014.  
Foto impressie 

Prachtig weer in Madurodam 

Bij een verjaardag hoort 
een oorkonde! 

Comité van ontvangst 

De voorzitter is er klaar voor Even de laatste puntjes op de i 

Klompjes uit 
Madurodam 
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Geen feest zonder 
taart! 

De gasten druppelen 
binnen 

Iedereen zoekt een mooi 
plekje uit 

Oud-voorzitter 
Marjolein 
Schröeder  

Aandachtig luisteren de gasten naar het-
openingswoordje van de voorzitter 

Wat staat er op het 
programma vandaag 



    RPV Den Haag e.o. 35 jaar!        Contactblad  3e kwartaal 2014- 18     

Jubileumviering 35 jaar RPV Den Haag  
   op 2 juni 2014  

Wat een fijne dag hebben wij gehad op 2 juni jl. toen wij  
het 35-jarig jubileum van de Reuma Patiënten Vereniging in  
Madurodam vierden. 

Vanaf half tien kwamen de eerst leden binnen-gedruppeld in de mooie 
zaal van Madurodam waar een lekker kopje koffie of thee werd in 

geschonken met een feestelijk gebakje. Interim voor-
zitter Ria Rodenrijs besteeg om kwart over tien het po-
dium om een ieder een zeer hartelijk welkom te heten op 
deze bijzondere gelegenheid. Daarna nam de heer Joris 
van Dijk, directeur van Madurodam, het woord om te 
vertellen over de kleurrijke geschiedenis van Maduro-
dam. Na deze uitleg kon een ieder het park van  
Madurodam in om al het moois te bekijken. Om twaalf 

uur was iedereen terug en kon men zich aan een uitgebreide lunch 
tegoed doen.  
Tijdens de lunch waren  er zeer levendige gesprekken rond de tafels. 

Om twee uur ging het mini symposium van start met als titel:  
“Leven met reuma in Den Haag” onder leiding van de dagvoorzitter 
Cheraly Kooijmans 

Ria Rodenrijs opende het symposium met een overzicht van de activi-
teiten van de RPV.  

Dr. H.K. Ronday, medisch adviseur van de Vereniging, 
nam daarna het woord met een lezing over zijn lange 
ervaring als reumatoloog in Den Haag en omstreken. 
Hij vertelde onder meer over de belangrijke doorbraak 
na onderzoek van Professor Breedveld waardoor de 
vooruitzichten voor het ziektebeeld van reumatoïde ar-
tritis patiënten spectaculair verbeterd werd en de schade aan 
gewrichten beperkt kon worden. Er wordt nu hard gewerkt aan 
onderzoek om de behandeling van artrose te kunnen verbeteren.  
       Lees verder op pagina 19 

Dhr. Joris van Dijk 
van Madurodam 

Dr. H.K. Ronday 
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Mevrouw Sija de Jong, manager 
patiëntenbelangen van het Reumafonds, be-
gon haar verhaal met het overhandigen van 
een schitterende prent van Haagse Harry aan 
de Vereniging en een mooie houten voor-
zittershamer aan het bestuur. Zij vertelde 

over het belang van 
reumapatiënten om zelf 
de regie van hun leven 
en de benodigde zorg in 
handen te houden. 
Daarvoor worden cursussen gegeven en tips 
voor gemeenten opgesteld. Zij sprak haar zorg 
uit over het feit dat fysiotherapie uit het basis-
pakket is gehaald. De 85 verenigingen in Neder-
land hebben in totaal 5000 leden. Iedereen kan 
participeren in het panel van het Reumafonds.  

De heer Edwin Graafland, directeur van Voorall, 
sprak  over het doel van de stichting als be-

langenbehartiger van 
gehandicapten. 500.000 Hagenaars leven met 
een handicap. Voorall waakt voor de toegan-
kelijkheid van Haagse openbare gebouwen, 
restaurants, het strand en het openbaar vervoer 
voor blinden, doven of fysiek gehandicapten 
in een rolstoel of scootmobiel. Iedereen heeft 
er recht op om mee te kunnen doen in de 
maatschappij. Hij wees op het bestaan van de 
website: kunjemeedoen.nl waar diverse situ-
aties en voorzieningen beschreven staan.  
Ondernemers richten zich meer en meer op 
gehandicapten.  
      Lees verder op  pagina 20 

Bij een jubileum 
hoort een kaartje! 

Sija de Jong 

Reumafonds 

Edwin Graafland, 
Voorall  
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Nienke van Zorgen, beleidsmedewerker van de ge-
meente Den Haag, sloot de rij sprekers. Zij vertelde 
over de ontwikkelingen binnen de WMO waardoor de 
gemeente verantwoordelijk wordt voor de begeleiding, 
de persoonlijke verzorging en de rol van de zorgverze-
keraar voor patiënten die zorg nodig hebben. Er worden 
grote bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. De ge-
meente bekijkt samen met patiënten welke zorg er mo-
gelijk is. De participatie en zelfredzaamheid van patiën-
ten staat centraal. De RPV is gesprekspartner in het 
maken van het beleid. 2015 wordt een overgangsjaar 

zodat de nieuwe regels 
in 2016 geïmplement-
eerd kunnen worden.  

 Tijdens het laatste 
halve uur konden leden 
vragen stellen aan alle 
sprekers.  Daar werd 
grif gebruik van gema-
akt en er werden ook 
kritische vragen 
gesteld.  

Om 4 uur kwam het hoogtepunt van deze dag: er werd geproost  met 
een heerlijk cocktaildrankje op het 35-jarig bestaan van de Reuma 
Patiënten Vereniging. Tijdens dit feestelijke gebeuren kwam de heer 
Rob van de Laar om 6 leden te verrassen (zie elders in het blad). 

Na nog veel nagepraat te hebben kwam om 5 uur een einde aan deze 
grandioze dag waar een jaar van voorbereidingen aan vooraf is gegaan.  
 
De medewerkers van Madurodam krijgen ons aller lof voor hun 
gastvrije ontvangst.  

Er konden vragen worden gesteld 
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Genieten van  het park 
 Madurodam…. 

De uitleg over Madurodam 
wordt aandachtig beluisterd. 

Individueel….. 

Met een groepje…. 

Of gewoon even niets! 

Broeden op de 
veerpont 

Vóóroverleg over  
het middagprogramma! 
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De organisatoren! 

Een attentie voor voormalig 
wethouder Rob v.d. Laar. 

Nog even gezellig napraten! 

De Stadsspeld 

Opdruk  
voorzittershamer 

Geschenk van het Reumafonds! 

Een nieuwe voorzittershamer 



    RPV Den Haag e.o. 35 jaar!        Contactblad  3e kwartaal 2014- 23     

Uitreiking Stadsspeld  Gemeente Den Haag 2014 
Op de jubileumviering 35 jaar RPV Den Haag e.o. werden  
‘s middags, tot hun grote verrassing, zes vrijwilligers van de 
Vereniging in het zonnetje gezet. 
De heer Rob van de Laar,voormalig wethouder, kwam namens de 
gemeente Den Haag, met de uitreiking van de Stadsspelden, ons 

feestje opluisteren.  
Hij sprak alle vrijwilligers toe die gedurende 10 jaar of langer veel tijd 
in de vereniging hadden gestoken en speldde ze de versierselen op.  
De dames toonden zich verguld over deze blijk van waardering. De 
volgende dames hebben de Stadspeld  opgespeld gekregen. 

∗ Elma v.d.Hoeven        Bestuurslid/penningmeester 

∗ Ria Streef                    Bestuurslid/coördinator donderdagmiddag
        bijeenkomsten en taxibusritten 

∗ Marijke Pleune           Bestuurslid/ coordinator avondbijeenkomsten 

∗ Joyce  Numann           Bestuurslid/lid redactie contactblad 

∗ Truus van der Ende    Coördinator Bechterew oefengroep 

∗ Marga Noordermeer  Coördinator Hobbyclub Maandag 

De redactie feliciteert deze dames met hun stadsspeld en hoopt dat  
ze zich nog heel lang voor de Vereniging willen inzetten.  

 Dhr. v.d. Laar met de gelauwerde vrijwilligers 
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Verhuisd? 

Geef het even door s.v.p.! 

Een telefoontje, e-mail of kaartje naar het secretariaat is een kleine 
moeite en scheelt ons een hoop werk! De gegevens van het secreta-
riaat staan vóór in het contactblad! Alvast bedankt!! 

Tip!! 
Sportschool Fit All Day heeft 10 jaar geleden een speciaal 
programma ontwikkeld voor reumapatiënten. U krijgt een 
persoonlijke begeleiding van een vaste fysiotherapeut en er 
wordt gewerkt binnen uw eigen mogelijkheden. Het 
bewegingsprogramma wordt samen bekeken en besproken.  
Het programma is één maal per week en duurt een uur  
inclusief 15 minuten gezamenlijk oefeningen doen na de 
training onder begeleiding van de fysiotherapeut. 

Wilt u toch meer aan krachtsport doen dan krijgt u een pro-
gramma naar vermogen. Door nieuwe reumamedicijnen zijn 
er minder mensen in de groep maar bewegen is voor een 

ieder van levensbelang. Dit fitness centrum heeft meer dan 25 jaar erva-
ring en u kunt in een aangename sfeer lek-
ker bewegen en ontspannen.  

De eerste les is een proefles waarin de  
training en uw mogelijkheden worden  
besproken met de fysiotherapeut.  
Leden van de Reuma Patiënten Vereniging 
krijgen een korting op het abonnement.  
Er zijn ook enkele zorgverzekeraars die het 
abonnement gedeeltelijk of geheel ver-
goeden. Heeft u interesse, neem dan  
contact op met  
 

Anja v.d. Bergh (070-888 92 36) 
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Oefentherapie vermindert 
pijn bij knieartrose 

 
Oefentherapie met stabiliteitstraining voor patiënten met knie-
artrose heeft geen meerwaarde ten opzichte van oefentherapie 
zonder deze oefeningen. Beide therapieën zijn even effectief in het 
bestrijden van onder andere pijn en knie-instabiliteit. 
Dit concludeert fysiotherapeut Jesper Knoop van Reade die beide thera-
pieën vergeleek. Bovendien kunnen door training van de bovenbeen-
spieren, knie vervangende operaties in sommige gevallen mogelijk 
worden uitgesteld. 
 
Artrose van de knie is een veelvoorkomende reumatische aandoening 
die een grote impact heeft op het dagelijks leven van patiënten. Naast de 
bekende symptomen pijn, stijfheid en beperkingen in functioneren blijkt 
uit het onderzoek van Jesper Knoop dat ook instabiliteit - het gevoel dat 
de knie doorzakt of geen steun biedt - een belangrijke klacht is. Ver-
zwakte bovenbeenspieren lijken hierbij een grote rol te spelen. 
Knoop onderzocht de effectiviteit van een programma dat naast de nor-
male spierversterkende en functionele oefeningen ook stabiliteitsoe-
feningen bevat. Hij testte het programma bij een groep van 159  
patiënten met knieartrose die werden behandeld bij Reade, centrum 
voor revalidatie en reumatologie.  
Het bleek dat stabiliteitstraining geen meerwaarde heeft, maar dat beide 
programma's wel voor grote verbeteringen in kniepijn, beperkingen in 
functioneren en kniestabiliteit zorgen.  
 
De oefentherapie blijkt ook te werken bij patiënten met een verge-
vorderd stadium van knieartrose. Hiermee kan mogelijk een knie 
vervangende operatie bij deze patiënten worden uitgesteld. 
 
Het onderzoek van Knoop suggereert ten slotte dat het versterken van 
de bovenbeenspieren erg belangrijk is bij de behandeling van knie-
artrose. Toekomstig onderzoek moet dit beter bestuderen om de oefen-
therapie te optimaliseren. 



    RPV Den Haag e.o. 35 jaar!        Contactblad  3e kwartaal 2014- 26     

 
 
 

 

Bestuursleden m/v 
In 2015 zijn er 2 bestuursleden aftredend en niet 

herkiesbaar! 

Ria Rodenrijs heeft te kennen gegeven om in 2015 definitief 
met  haar werkzaamheden voor de patiëntenvereniging te 
stoppen. Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter/vice 
voorzitter. 

In 2015 is  tevens de penningmeester aftredend. 
Elma van der Hoeven heeft te kennen gegeven dat zij  
definitief zal stoppen na 3 termijnen.  
Wij zijn dus ook op zoek naar een nieuwe penningmeester! 

Ook de functie van 2de penningmeester ( administratie van de 
hydrotherapie)  is  nog steeds vacant.  
Tevens zoeken wij iemand voor de ledenadministratie. 

Om een goede voortgang in de Vereniging te kunnen gar-
anderen is het  dringend noodzakelijk dat deze functies 
worden vervuld. Wie durft deze uitdaging(en ) aan!  
 

Voor meer informatie kunt u bellen naar één van de  
aftredende bestuursleden. Wij horen graag van u! 

   Ria Rodenrijs           Elma van der Hoeven 
Telefoon:   070 3293263(Ria),      0174 417 914 (Elma) 
E-mail:  r.rodenrijs@casema.nl  toelcath@kabelfoon.nl 
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Wat mag u verwachten van de apotheker bij de 
uitgifte van uw medicijn(en) en wat zijn de kosten? 
Als u een nieuw medicijn heeft gekregen, kunt u twee bedragen  
tegenkomen op de rekening, of op het kostenoverzicht van uw  
zorgverzekeraar. 

1. De prijs van het medicijn en de kosten voor de ‘uitgifte’ van het 
medicijn/geneesmiddel 

2. De kosten voor het eerste uitgiftegesprek 

Hieronder leest u wat het verschil is tussen de eerste uitgifte en het 
eerste uitgiftegesprek. 

DE EERSTE UITGIFTE 

Wat doet de apotheker bij de uitgifte van een medicijn. 

 

Als u een medicijn krijgt, ziet u op uw  

rekening kosten voor de uitgifte, of de 

‘terhandstelling’ van een medicijn of 

geneesmiddel. Verzekeraars en apothe-

kers hebben over deze dienstverlening 

prijsafspraken gemaakt. 

      De richtprijs is 6 euro. 

  

 Dit zijn kosten die de apotheker maakt 

voor   de volgende zaken: 
  

 

• 
het medicijn registreren, invoeren en (het 

recept) checken 

• 
het etiket maken met uw gegevens erop 

• 
controleren of het medicijn  

geschikt voor u is, of u niet allergisch 

bent 

• 
nagaan of u andere medicijnen gebruikt, 

en of de combinatie met uw nieuwe 

medicijn veilig is 

• 
contact opnemen met uw arts als dat 

nodig is 

• 
schriftelijke uitleg van het medicijn mee-

geven, in ieder geval de bijsluiter 

• 
vastleggen van uw gegevens in het digi-

tale patiëntendossier 
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HET EERSTE UITGIFTEGESPREK 

Wat doet de apotheker bij een eerste uitgiftegesprek? 

Bij het eerste uitgiftegesprek is het de bedoeling dat u ook aan het woord 
komt. Een eerste uitgiftegesprek vindt plaats als u een nieuw medicijn 
krijgt, of als u na langer dan een jaar opnieuw een medicijn gaat ge-
bruiken. Verzekeraars en apothekers hebben over deze dienstverlening 
prijsafspraken gemaakt. De richtprijs voor het eerste uitgiftegesprek, of 
‘terhandstellingsgesprek’ is ongeveer 6 euro. 

Dit bedrag mag niet in rekening worden gebracht als er geen eerste uit-
giftegesprek heeft plaatsgevonden. Neem in dat geval contact op met uw 
zorgverzekeraar. U kunt er ook melding van doen bij patiëntenfederatie 
NPCF en contact opnemen met uw apotheek. 

1. De apotheker bespreekt met u wat u weet en verwacht over het 
medicijn:  
•  is dit de eerste keer dat u dit medicijn krijgt?  

          •   weet u waarom u dit medicijn gaat gebruiken? 
  •   wat weet u al van dit medicijn?  
  •   wat verwacht u van het nieuwe medicijn? 

2. De apotheker bespreekt met u de volgende onderwerpen die  
te maken hebben met het medicijn, voor zover ze voor uw situatie van 
toepassing zijn: 

• hoe en wanneer u het medicijn moet innemen 
• de dosering 
• de mogelijke bijwerkingen 
• hoe belangrijk het is dat u het medicijn volgens voorschrift  ge
 bruikt, en niet op eigen initiatief stopt (therapietrouw) 
• de mogelijke invloed op uw reactievermogen 
• bewaaradviezen  
• de combinatie met andere medicijnen die u eventueel gebruikt 

 

Lees verder op  pagina 29 



    RPV Den Haag e.o. 35 jaar!        Contactblad  3e kwartaal 2014- 29     

Het is de tegenwind  
die de vlieger doet stijgen. 
      Chinees spreekwoord   

Vervolg van  pagina 28 
 
Het is de bedoeling dat de apotheker:  
 
 

• uw medicatiestatus met u doorneemt 
• de tijd voor u neemt 
• vraagt of u de informatie goed begrepen heeft 
• vraagt of u nog vragen heeft 
• vraagt of er belemmeringen voor u zijn om het medicijn te 

(gaan) gebruiken.  
• u schriftelijke informatie meegeeft 
• aangeeft dat u altijd met de apotheek contact mag opnemen als 

u later nog vragen heeft 

 Kijk voor meer informatie op: www.npcf.nl 

 

  
  

 

 

 

 

 

Illustratie:  http://donviona.blogspot.nl/2010_10_31_archive.html 
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 40% van de reumapatiënten kiest voor  
alternatieve behandeling 

 
Van alle mensen die reuma hebben, geeft 40% aan ooit 
een alternatieve behandeling te hebben gedaan. De voor-
naamste reden om dit doen ligt in het zelf willen vermin-
deren van de klachten. Meer als de helft (54%) geeft dan 
ook aan tevreden te zijn met de resultaten van deze 
behandeling. Dit blijkt uit onderzoek van het Reuma-
fonds. 

 

Populaire behandelingen 
Aan het onderzoek deden 1735 mensen mee. Toen gevraagd werd naar 
de alternatieve behandelingen, bleken vooral acupunctuur (40%),  
voedingssupplementen/ vitaminen (35%) en homeopathie (25%)  
populair te zijn. 
 

Behoefte aan goed voorlichting 
Ook bleken de reumapatiënten behoefte te hebben aan een goede voor-
lichting over deze behandelingen. Het Reumafonds geeft daarom nu 
een naslagwerk uit over reuma en alternatieve behandelmethoden. In 
dit boek beschrijven prof. dr. Hans Rasker en dr. Bart van den Bemt 
wat er wetenschappelijk bekend is over vrijwel alle alternatieve en 
complementaire behandelingen. Directeur van het Reumafonds Lode-
wijk Ridderbos zegt: "Het blijft natuurlijk een zaak van patiënt en reu-
matoloog over welke behandeling gekozen wordt".  

 Bron: Reumafonds 
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Redactioneel 
 

De redactiecommissie heeft zich tot doel gesteld om het contact- 
blad te maken met een volwassen en beschaafde inhoud. 
 
De redactiecommissie houdt zich, te allen tijde, het recht voor 
 om ingezonden artikelen zonder opgaaf van redenen te weigeren, om 
wijzigingen aan te brengen of om spelling- of grammaticale fouten te 
corrigeren. 
 
De redactiecommissie is niet verantwoordelijk voor de inhoud  
van de advertenties. Advertenties in het Contactblad houden geen 
aanbeveling van de betreffende artikelen in door de Reumapatiënten-
vereniging Den Haag e.o. 

 

Patiënt krijgt niet beste medicijn 
Patiënten krijgen niet altijd het medicijn dat door hun arts 
voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen kiezen soms zelf voor 
een goedkopere variant. Dat geldt vooral voor reuma- en 
kankerpatiënten en ook mensen die behandeld worden met 

groeihormonen krijgen niet altijd het juiste middel. 

Dat blijkt uit een onderzoek van de Stichting Eerlijke Geneesmiddelen-
verdeling (EGV) in opdracht van minister Schippers. Sinds 1 januari 
vorig jaar moeten ziekenhuizen sommige medicijnen zelf betalen en 
gaat dat niet meer via de apotheken. Ze krijgen daarvoor wel extra geld, 
maar het nieuwe systeem leidt ertoe dat ze op zoek gaan naar goedko-
pere alternatieven. 
Minister Schippers is geschrokken van de uitkomst van het onderzoek 
en laat de medicijnen voorlopig weer door de apotheken betalen. 
 

Laatste stand 
Een arts moet altijd volgens de laatste stand van de wetenschap 
medicijnen kunnen voorschrijven, vindt Schippers. "Duur waar het 
moet, goedkoop waar het kan", zegt de minister. 
 

Heeft u ook zo’n ervaring? Meld het bij de NPCF  
 www.npcf.nl 
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Patiënten mijden ziekenhuis vanwege eigen risico 
 

Als patiënten door de huisarts 
worden door verwezen naar een 
specialist in het ziekenhuis, slaan zij 
dit advies vaak in de wind. Reden: 
het hoge eigen risico waaruit de 
ziekenhuiskosten eerst uitbetaald 
moet worden. Dit constateert de 
Landelijke Huisartsen Vereniging 
(de LHV) na een onderzoek onder 
duizend huisartsen.  

94 procent van de huisartsen krijgt patiënten in de praktijk die zeggen 
geen geld te hebben om het doktersadvies op te volgen. 71 procent heeft 
hier eens per week of vaker mee te maken en 15 procent van de 
huisartsen meerdere keren per dag. Het percentage ligt nu een stuk 
hoger dan vorig jaar, toen eenzelfde onderzoek werd uitgevoerd. 

Laboratoriumonderzoek 
Patiënten bezuinigingen vooral op laboratoriumonderzoek. Ook halen 
ze medicijnen vaak niet af. In de top vijf van adviezen die niet worden 
opgevolgd staan verder bezoeken aan een psycholoog, aanvullend 
onderzoek zoals röntgenfoto’s en bezoeken aan een eerstelijns zorgver-
lener, zoals een fysiotherapeut. 

Verder verhoging 
Minister Schippers van Volkgezondheid heeft voor volgend jaar een 
verdere verhoging van het eigen risico op de rol staan. LVH-voorzitter 
Steven van Eijck vreest dat daardoor de problemen alleen maar groter 
worden. “Ik houd mijn hart vast voor de becijferde verhoging naar 405 
euro in 2015.”  
                                                                     Bron: Nationale Zorggids 
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Als het geluk langskomt, 
zorg dan dat er een stoel klaarstaat. 

Motto Werkplaats Willemien 

 
Vergoeding medicijnen: Hoe 
weet ik of mijn medicijnen 
worden vergoed? 
 
Je hebt er vast wel eens mee te maken 

gehad: je had een medicijn nodig en kreeg dit wel of niet vergoed 
vanuit de basisdekking van je zorgverzekering. Om niet voor ver-
rassingen komen te staan is het handig om van te voren te weten 
voor welke medicijnen er een vergoeding is. Maar hoe weet je dat 
eigenlijk? En wie bepaalt welke medicijnen standaard vergoed 
worden? En wil dat dan ook zeggen dat alle zorgverzekeraars het 
medicijn vergoeden?  

Dat én meer lees je in het volledig dossier!   

Dit kunt u lezen op onze website  www.rpvdenhaag.nl   
of opvragen bij het secretariaat. 
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Als praten niet meer helpt... 
waarom dan niet eens luisteren? 
Gino Dekeyzer  

 PERSBERICHT 
 

Vierde koninklijke opening 
Sophia Revalidatie 
 
Prinses Margriet heeft op dinsdag 17 
juni het nieuwe gebouw van Sophia 
Revalidatie Den Haag aan de Vrede-
rustlaan officieel geopend. De officiële opening maakte deel uit van 
een openingsweek, die bestond uit twee open dagen, een koninklijke 
opening en  twee symposia. 
 

Op dinsdag 17 juni, de geboortedag van Koningin Sophia, vond de of-
ficiële opening plaats. Het was de vierde keer dat Sophia Revalidatie 
een koninklijke opening mocht ervaren. Eerder gingen Koningin Juli-
ana, Prinses Beatrix en in 1991 Prinses Juliana voor. Ditmaal was de eer 
aan Prinses Margriet. Voorzitter Raad van Bestuur Marien van der Meer 
gaf aan zeer verblijd te zijn met de komst van Prinses Margriet. U 
toont grote betrokkenheid bij de gezondheidszorg, onder meer bent u 
beschermvrouwe van het Revalidatiefonds, erevoorzitter van het Rode 
Kruis en hebt u veel affiniteit met de paralympische sporters.” Architect 
Joost Berger van MAS Architectuur legde de zaal iets uit over het on-
twerp van het nieuwe gebouw.  “Voor u staat een trots man, een blij 
man”, vertelde hij aan de zaal. “Het is geen confectie, maar maatwerk. 
Met de identiteit van Sophia Revalidatie.”  
 
Prinses Margriet kreeg het nieuwe magazine Pure Kracht van Sophia 
Revalidatie overhandigd. Amina Jibriel (4), die op de cover staat, mocht 
samen met de Prinses de openingshandeling verrichten.  
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Belangrijke websites  
 
www.bigregister.nl 
In het BIG-register kun je zien of aan de hulpverlener, die BIG-
geregistreerd is, een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd. 
  
www.consumentendezorg.nl 
Heb je een vraag over de zorg? Wil je een ervaring kwijt over een 
zorginstelling? Of ben je op zoek naar informatie over zorginstellingen? 
Op ConsumentendeZorg.nl kun je meedoen met meldacties over knel-
punten in de zorg. Je vindt er ook ervaringen van patiënten, 
adresgegevens van zorginstellingen en voorbeelden van goede zorg. 
 
www.iederin.nl       
Iederin.nl is de nieuwe website van de nieuwe koepelorganisatie Ieder
(in). Ieder(in) is ontstaan uit de fusie tussen Platform VG en de Chronisch 
zieken en Gehandicapten Raad. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij 
Ieder(in) aangesloten. Ze behartigen de belangen van meer dan twee 
miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte.                             
 
www.Kiesbeter.nl 
Op kiesBeter.nl (een website van de overheid) vind je informatie over 
zorgverleners en over kwaliteit van zorg. Er staan meer dan 30 soorten 
zorgverleners op de site. De site toont kwaliteitsinformatie (zoals wacht-
lijsten, welke specialismen aanwezig zijn en hoe vaak per jaar een 
behandeling is uitgevoerd) van onder meer ziekenhuizen en medisch 
diagnostische centra. Door de kwaliteit te vergelijken kun je kiezen voor 
de zorg, die het beste bij je past. 
  
www.lareb.nl/ 
De stichting Lareb is een onafhankelijke organisatie die de veiligheid 
bewaakt van geneesmiddelen en vaccins door onder meer het analyseren 
van bijwerkingen. 
  
www.mijnmedicijn.nl  
Vermeldt bijwerkingen van medicijnen vanuit patiëntervaringen. 
 

Lees verder op pagina 36 
 



 
 

Vandaag is de dag 
 

Vandaag is de dag; 
hij komt maar één keer. 

 

Morgen dan is het 
vandaag al niet meer. 

 

Niet zeuren, geniet 
van het leven, het mag!. 

 

Maar doe het vandaag 
want vandaag is dé dag! 
 

Toon Hermans 
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Telefooncontacten met de RPV 
 

Het komt regelmatig voor dat onze leden naar bestuursleden en 
contactpersonen bellen, daar zijn we ook voor!  
Helaas wordt er ook vaak op tijden gebeld dat men normaal  
gesproken “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  
verplichtingen hebben.   
Dus gaarne niet bellen in de avonduren ná 20.00 uur en in de 
weekends, Spoedgevallen uitgezonderd.  
 
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 

Vervolg van pagina 35. 

www.mijnzorgveilig.nl/ : bevordert de veiligheid in de zorg 
MijnZorgVeilig.nl is een website met patiëntveiligheidskaarten. Een 
patiëntveiligheidskaart is een hulpmiddel voor zowel patiënten als 
zorgverleners om patiënten meer te betrekken bij hun eigen veiligheid. 
  
www.npcf.nl : Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie 
De NPCF is een samenwerkingsverband van patiënten- en consumente-
norganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig heb-
ben, nu of in de toekomst. Op deze website kun je allerlei tips vinden 
zoals: wat vraag ik aan mijn arts, tips voor in de spreekkamer. Samen 
beslissen: tips om een dokter te kiezen die bij je past, een behandeling te 
kiezen die bij je past e.d. 
De NPCF heeft ook een overzicht van alle patiëntenorganisaties. 
  
 www.patiënt1.nl 
Met een eigen Persoonlijk GezondheidsDossier krijg je de regie over eig-
en gezondheid. Alle informatie over jouw gezondheid, leefstijl en per-
soonlijke metingen kan je overzichtelijk beheren in het Persoonlijk Ge-
zondheidsDossier. Ook kan je het dossier van de 
huisarts digitaal ophalen en beheren. Deel deze 
gegevens met je partner, familie, huisarts,  
zorgverleners en anderen, die voor jou belangrijk zijn. 
 



 
 
 
 
 

 
 

Vandaag is de dag 
 

Vandaag is de dag; 
hij komt maar één keer. 

 

Morgen dan is het 
vandaag al niet meer. 

 

Niet zeuren, geniet 
van het leven, het mag!. 

 

Maar doe het vandaag 
want vandaag is dé dag! 
 

Toon Hermans 
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