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aan verenigingen
Beste RPV en BPV besturen,
De laatste nieuwsbrief van het jaar 2018 alweer! Graag voorzien wij u nog van extra leesvoer
voor de feestdagen. De nieuwsbrief is dit keer namelijk weer goed gevuld! De volgende
nieuwsbrief kunt u rondom donderdag 17 januari verwachten. ReumaZorg Nederland wenst u
fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Bekijk hier onze kerstkaart speciaal voor u. Tot
volgend jaar!

Berichten Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
1. Edgar Stene schrijfwedstrijd, inleverdatum verlengt tot 1 januari 2019!

We nodigen jullie van harte uit om een verhaal te schrijven voor onze jaarlijkse
schrijfwedstrijd. Dit jaar is het thema ‘Mijn ideale werkgever’: Waar loop je of ben je
met reuma tegenaan gelopen in je (vrijwilligers)werk? Wat zorgt ervoor dat je kunt
(blijven) werken of voor je gezin kunt (blijven) zorgen? Alle verhalen zijn welkom, het
maakt niet uit hoeveel schrijverservaring je hebt, als het verhaal maar uit het
hartkomt. Je kunt je verhaal indienen vóór 1 januari 2019 (deze datum is verlengd!).
Er vallen mooie prijzen te winnen. Alle inzenders worden uitgenodigd voor
deprijsuitreiking en een lekkere lunch na afloop. Lees hier alles over de
schrijfwedstrijd.
2. Feestdagen; pfff of jippie?

Is de maand december voor jou een feestje of kruip je het liefst de hele maand weg?
In de (sociale) media wordt, zoals altijd, volop aandacht besteed aan de feestdagen.
Alles draait om gezelligheid, samenzijn, diners waarvoor je uren in de keuken moet
staan en drukke oudejaarsvieringen. Zo worden allerlei verwachtingen gecreëerd,
waar we met zijn allen aan denken te moeten voldoen. Maar is dat wel zo? Margret
Arts vertelt erhier over!
3. Werkgroep gestart met lijst niet te wisselen medicijnen

In de praktijk is er regelmatig verwarring en ontevredenheid over het wisselen van
medicijnen. Patiënten geven aan dat vooral frequent wisselen zorgt voor onnodige
(gezondheids-) klachten. Deze week is daarom in opdracht van het ministerie van
VWS een werkgroep van start gegaan om te komen tot een zo breed mogelijk
gedragen lijst van medicijnen die bij voorkeur niet meer gewisseld worden. Ook
ReumaZorg Nederland denkt mee in deze werkgroep! Lees hier meer informatie.
4. Verslag symposium ‘zinvol gebruik van PROM’s’

Medio november organiseerde ISOQOL-NL een symposium over wijzer en zinvol
gebruik van PROM’s. PROM’s zijn de vragenlijsten waarmee Patiënt-Reported
Outcomes (PROs) zoals pijn, vermoeidheid, dagelijks functioneren en kwaliteit van
leven worden gemeten. De vragenlijsten zeggen iets over de zorgbeleving van een

patiënt. Een zorgbeleving die niet objectief waarneembaar is voor een zorgverlener
en daarom ook alleen aangegeven kan worden door de patiënt die hierover vragen
beantwoordt. Zijn alle vragen die patiënten krijgen over hun zorgbeleving echter
altijdzinvol? Wordt de patiënt anno 2018 niet een beetje moe van al die
vragenlijsten? Zijn er nieuwe methoden in ontwikkeling om patiënten te vragen naar
hun zorgbeleving? Tijdens het symposium gingen ruim 120 zorgprofessionals,
beleidsmedewerkers, docenten, studenten, onderzoekers en ondernemers hierover
met elkaar in gesprek.Hier vindt u een impressie van ISOQOL-NL.
5. EMA komt naar Nederland

In 2019 verhuist de European Medicines Agency (EMA) van Engeland naar Nederland.
Dit biedt kansen voor patiëntenorganisaties. Het heeft immers zo z’n voordelen om
‘om de hoek te wonen’ wanneer je vanuit patiëntperspectief mee kan praten in
processen rondom de toelating van geneesmiddelen. Op donderdag 13 december
organiseerde PGO-support en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
een bijeenkomst speciaal voor patiëntenorganisaties. Lees hier het hele artikel.
6. Vragenlijst: Gevolgen niet vergoeden 2019

Gebruikt u middelen die uit het pakket gaan in 2019, zoals vitamine D, kalktabletten
of paracetamol 1000mg? Doe mee aan de monitor van Nivel! Graag nodigen wij u uit
om deel te nemen aan een vragenlijst over het gebruik van deze middelen. Het Nivel,
een onafhankelijk onderzoeksinstituut, voert dit onderzoek uit met subsidie van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vind hier alle informatie
over deze vragenlijst.
7. Deelnemers gezocht éénmalige brainstormsessie

De inhoud van het
zelfmanagementprogramma ReumaUitgedaagd (www.reumauitgedaagd.nl) is in
samenspraak met een grote groep patiënten enzorgverleners tot stand
gekomen. Mogelijk kan het raamwerk van de onderwerpen waarop
ReumaUitgedaagd is gebaseerd patiënten en reumaverpleegkundigen helpenbij het
inventariseren van de behoefte
aan zelfmanagementondersteuning. Hetraamwerk zal dan dus dienen als
signaleringsinstrument. Wilt u mee brainstormen over dit raamwerk? Lees hier alle
informatie over de brainstormsessie.
Als bestuur kunt u de nieuwsberichten kopiëren en gebruiken op uw eigen website of in uw
ledenblad, zodat de nieuwsberichten door nog meer mensen gelezen kunnen worden. Heeft
u nieuws over uw eigen activiteiten dat u graag wilt delen met anderen? Stuur dit dan door
naard.lewinski@reumazorgnederland.nl. Wij zorgen er dan voor dat dit nieuws bekend
wordt gemaakt via onze Facebookpagina.
Heeft u al wel eens op de Facebookpagina van ReumaZorg Nederland gekeken? Benieuwd
naar de informatie die wij hier met jullie delen?
Volg ons dan via deze link: www.facebook.com/reumazorgnederland
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur en team ReumaZorg Nederland

L. Roelofs

