
 
 
 
 
  

 

JUNI/JULI 2018 

Van de voorzitter 
Een kort voorwoord van de  
Voorzitter. De vakantie staat weer 
voor deur. We hopen dat iedereen  
mooi weer krijgt en kan  
genieten van deze zomerperiode. Na 

de vakantie gaan we weer met veel energie aan de 
slag voor een nieuw seizoen van de RPV Delft. De 
nieuwsbrief zal weer verschijnen en eind augustus 
of begin september op de mat vallen.  
Wanneer leden de nieuwsbrief liever digitaal krijgen 
dan kan dit natuurlijk altijd. Laat het mij dan even 
weten, wij zullen ervoor zorgen. 

Jan Polko 
 

 
 
 

 
Reumafonds heet voortaan ReumaNederland 

Het Reumafonds verandert van naam: voortaan 
heten wij ReumaNederland. Onze nieuwe naam 
past bij de koers die we een aantal jaren geleden 
hebben ingezet: van een traditioneel fonds dat 
vooral baanbrekend reumaonderzoek financiert 
naar een moderne patiëntenorganisatie die zich  
inzet voor meer dan 2 miljoen mensen met reuma 
in Nederland. 
Samen zorgen voor beweging 
ReumaNederland wil samen met mensen met  
reuma, artsen en onderzoekers, de politiek en het 
bedrijfsleven werken aan één doel: een betere  
kwaliteit van leven met reuma. Samen zorgen we 
voor beweging in onderzoek, in de behandeling van  
reuma en in de kennis over reuma. 
Sneller oplossingen 
ReumaNederland richt zich op oplossingen die het 
leven met reuma verbeteren. We willen dat  
resultaten uit reumaonderzoek nog sneller worden 
omgezet in betere behandelingen. We willen de  
politiek en de zorgsector beïnvloeden voor betere 
reumazorg. En we willen mensen met reuma sneller 
informeren over belangrijke ontwikkelingen en  
betrouwbare medische informatie geven. 
Jij bent ons vertrekpunt 
Als ervaringsdeskundige weet jij als geen ander wat 
er moet gebeuren om een beter leven met reuma 
dichterbij te brengen. Die kennis willen we optimaal 

inzetten. Bijvoorbeeld door regelmatig jouw  
ervaringen en behoeften te peilen en via  
meldpunten belangrijke signalen op te vangen die 
we gebruiken in onze belangenbehartiging. 
Wil je meer weten? 
Onze nieuwe naam gaan we geleidelijk introduce-
ren. Geen reclamecampagne, zodat de kosten laag 
blijven. Wil je meer weten over ReumaNederland 
of jouw vertrouwde informatie vinden? Kijk vanaf 
1 juli op www.reumanederland.nl. 

 
ReumaNederland. Samen zorgen voor beweging. 

Bron; ReumaNederland 

Genealogie 

Op donderdag 27 september is er een  

informatieavond over een heel ander onderwerp 
dan we gewend zijn. Deze keer niet over een reuma 
of een zorg gerelateerd onderwerp maar over de 
hobby van één van onze leden.  
 
Ron van Rooijen komt dan vertellen over zijn  
hobby Genealogie, oftewel Stamboomonderzoek. 
De meesten van u kennen het  
tv-programma  
‘Verborgen Verleden’ waarin je 
kunt zien wie de voorouders zijn 
van de hoofdpersoon. Hoe komen 
ze aan die gegevens, waar wordt 
dat bewaard en hoe kan je dat  
vinden.  
Ron zal vertellen hoe hij  
begonnen is, hoe hij met behulp van internet de 
gegevens over zijn voorouders heeft gevonden en 
wat hij zoal verder nog gevonden heeft. Hij zal ook 
veel tips geven hoe je zo'n onderzoek zelf kan uit-
voeren en laten zien hoe het via internet in zijn 
werk gaat.  

http://www.reumanederland.nl/


Paracetamol en vitamine D  
uit het basispakket 

VWS Minister Bruins (Medische Zorg) neemt 
het advies van het Zorginstituut Nederland over 
om Vitamine D, zware paracetamol en  

mineralen uit het basispakket te halen. Het  

Reumafonds vindt dit een zeer onverstandig en 
ongewenst besluit met grote nadelige  

consequenties voor mensen met een reumatische 
aandoening. Het is een kostenbesparing die  

volledig voor rekening komt van de chronische 
patiënt. 

 

Het Zorginstituut heeft in 
2016 een advies  

uitgebracht om een aantal 
geneesmiddelen uit het  

basispakket te halen om  

kosten te besparen. Het gaat daarbij om middelen die 
ook bij de drogist te koop zijn, zoals vitamine D,  

paracetamol 1000 mg, kalktabletten en foliumzuur. 
Voor mensen met reuma zijn deze middelen een 
noodzakelijk en essentieel onderdeel van hun behan-
deling. Het besluit van de minister om het advies van 
het Zorginstituut te volgen heeft voor mensen met 
reuma dan ook grote consequenties. 

 

Onveilig gebruik medicatie en zorgmijding 
Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen  

Reumafonds: “Dit besluit werkt onveilig gebruik van 
medicijnen in de hand, omdat medicatiebewaking 
zoals controle op bijwerkingen en interacties met  

andere medicijnen door de apotheek vervalt met deze  

maatregel. Deze middelen zijn voor mensen met  

reuma geen zelfhulpmiddelen maar effectieve  

geneesmiddelen die onderdeel zijn van een  

behandeling. Daar moet controle op zijn.” 

Ook ontstaat door dit besluit het risico dat mensen 
met reuma de middelen niet meer of minder gaan 
gebruiken. “Het niet meer nemen van vitamine D en 
kalktabletten bij osteoporose kan leiden tot  

botbreuken. Het niet meer nemen van foliumzuur bij 
methotrexaat kan leiden tot stoornissen in de  

leverfunctie of bloedaanmaak. Situaties die ernstige 
invloed hebben op de kwaliteit van leven van mensen 
met reuma”, aldus De Jong. 

 

Kostenbesparing voor rekening van chronische 
patiënt 
Het niet meer vergoeden van deze middelen,  

betekent ook weer een extra kostenpost van € 80 tot 
bijna € 150 per jaar voor mensen die afhankelijk zijn 

van medicatie. Naast de maximaal € 250 eigen  

bijdrage voor medicijnen die ze per jaar al kwijt zijn. 

Het kabinet heeft de ambitie om de stapeling van 
zorgkosten tegen te gaan maar dit is toch weer een 
extra stapeling van de kosten voor de chronische 
patiënt. In de brief van de minister staat dat hij  

geprobeerd heeft om een uitzondering te maken 
voor chronische patiënten, maar deze 

kostenbesparing komt nu juist helemaal voor  

rekening van de patiënt. 

Bezwaren ingebracht 
Het Reumafonds heeft het afgelopen jaar haar be-
zwaren kenbaar gemaakt aan het ministerie van VWS 
en Kamerleden. De patiëntenorganisatie vindt het 

zeer onbegrijpelijk dat deze 
argumenten niet de doorslag 
hebben gegeven om deze  

middelen in het verzekerde 
pakket te houden. Het Reumafonds blijft zich hard 
maken voor het behoud van deze middelen in het 
pakket.     

Bron; reumafonds 
 

Plaatsen vrij op de  
oefengroepen 

 
 

 
Bij de reuma vereniging Delft hebben we  
verschillende oefengroepen namelijk; Bechterew 
groepen, Hydro groepen en Yoga. Voor deze  
groepen zijn nog enkele plaatsen vrij en wel op:  
 
Hydro oefengroep:   Plaatsen vrij 
Maandagavond   17.00 t/m 17.30 uur  2 
Woensdagavond 18.30 t//m 19.00 uur 2 
Vrijdagavond   18.00 t/m 18.30 uur  2 
Vrijdagavond 20.00 t/m 20.30 uur  1 
 
Bechterew oefengroep: 
Vrijdagavond 17.30 t/m 19.00 uur  4 
Vrijdagavond 18.30 t/m 20.00 uur  1 
 
Yoga: 
Donderdagavond 19.30 t/m 20.30 uur  1 
 
Heeft u interesse?  
Voor inlichtingen bel of mail naar: 
 
Marja Hagman 
Coördinator bewegingsgroepen 
RPV Delft 
015-2572558/06-19193599 
 



Recept van de Maand 
Crostini van de barbeque 

Ingrediënten 
2 tenen knoflook 
2 Roma tomaten in stukjes 
4 el olijfolie 
1 blikje atisjokharten (400g, 

uitgelekt en in stukken) 
2 tl balsamicoazijn 
2 takjes fijngesneden peterselieblad 
1 ciabatta afbakbrood 
6 blaadjes basilicum in reepjes 
4 plakken Prosciutto di Parma  
 (ham, pakje van 75gr) 
 

Bereiden 
Pers 1 teen knoflook. Meng de helft ervan met de 
tomaten en 1 el olie in een kom. Breng op smaak 
met peper en zout. Meng de artisjokharten, 2 el 
olie, de rest van de geperste teen knoflook, de azijn 
en de peterselie in een andere kom. Breng op 
smaak met peper en zout. 
 
Snijd de ciabatta in 16 schuine plakken. Besprenkel 
met de rest van de olie. Snijd de tweede teen 
knoflook doormidden en wrijf het brood ermee in. 
Gril het brood op de barbecue in 4-5 min. 
goudbruin tot crostini's. Keer halverwege. 
 
Verdeel het tomatenmengsel over 4 crostini's en 
bestrooi met het basilicum. Verdeel het 
artisjokmengsel over 8 crostini's. Beleg de laatste 
crostini's met een plak ham. Serveer direct. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Er het afgelopen jaar hard gewerkt aan de  
vernieuwing van onze website?  

Ga gerust eens een kijkje nemen. 

www.rpvdelft.nl 
 

Een bloemetje voor de   
bestuursleden die het 

afgelopen jaar hier hard 

aan hebben gewerkt.  
 

Feit van de FES website 

Het weer beïnvloedt de klachten van fibromyalgie. 
Bij het merendeel verergert koud /nat weer de 
klachten, maar bij een klein  
percentage zorgt het warme weer 
van de afgelopen dagen juist voor 
een toename van o.a. pijn en  
vermoeidheid. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is elke maand weer een uitdaging om de  
nieuwsbrief te voorzien van actuele informatie.  
Wanneer u een artikel wilt schrijven schroom dan 
niet dit te doen en het artikel te mailen naar  
Jan Polko ( com).  

 

     Patiëntenfolders  
Iedereen heeft de foldertjes met in-
formatie over allerlei kwaaltjes wel 
eens zien liggen in de wachtkamer 
van de huisartsenpraktijk. Maar  
binnenkort zal dat niet meer het  

geval zijn, want de patiëntenfolders gaan  
plaatsmaken voor internet. 
 
Het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) 
stelt patiëntenfolders samen voor meer dan 12.000 
leden. De vereniging zag dat huisartsen de folders 
steeds minder gebruiken en besluit daarom om er-
mee te stoppen. Voortaan kunnen mensen 
Thuisarts.nl bezoeken voor meer informatie.  
Tot 31 augustus stelt de NHG de actuele folders 
voor huisartsen nog beschikbaar. De  
patiëntenfolders worden vanaf nu al niet meer  
bijgewerkt met actuele informatie. Mensen die  
digitaal niet vaardig zijn, kunnen aan hun huisarts 
vragen om de informatie uit te printen. 
NHG meldt dat 95 procent van de huisartsen al  
gebruikmaakt van de site. Ook is het NHG met een 
aantal partijen in gesprek om het mogelijk te maken 
dat beeldschermen met informatie in de  
wachtkamers komen te staan.                 Bron: nos.nl 

http://www.nhg.org/actueel/nieuws/thuisartsnl-vervangt-nhg-patientenfolders


penningmeesterrpvdelft@gmail.com 

betty.rpvdelft@gmail.com
kathinkarpvdelft@gmail.com  

Monique Trompert  lid Telefoon monique.rpvdelft@gmail.com 
2572558

AGENDA 2018 
1. Di 25 sept.; 08.45 -  17.30 uur  Dagje uit met de bus naar Avifauna  
2. Do 27 sept.; 20.00 -  22.00 uur Ron van Rooijen, Genealogie 
3. Do 18 okt.; 20.00 -  22.00 uur  Power patiënt 
4. Do 29 nov.; 20.00 -  22.00 uur Sinterklaasviering 
5. Za 15  dec.; Tijd volgt nog  Kerstbrunch bij “Onder Ons” 
 
 
De thema-avonden worden gehouden in Woonzorgcentrum Lindenhof,  Cort van der Lindenstraat 245, Delft 
De uitgave van deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële  
ondersteuning door het Reumafonds (www.reumafonds.nl) 

 

Graag van te voren geld overmaken naar  

NL49 RABO 01707 33335  

t.n.v. Reumapatiëntenvereniging Regio Delft 
 
 
 
 
 
 

 
 Dat er geen lessen van de  
 oefengroepen kunnen worden ingehaald!!!!!! 
 
 Dat de Sophia revalidatie gesloten is van 23 

juli t/m zondag 19 augustus 2018  
 
 Dat de RPV ook een Twitter account heeft? 
 
 Dat wanneer u de Facebook pagina van de 

RPV volgt u heel veel informatie krijgt 
 
 Het Reumafonds vanaf 1 juli  
   ReumaNederland heet 
 
 Op de website van het reumafonds ook  
     heel veel informatie is te vinden 

Dagje uit op  dinsdag 25-09-2018 
 

Dit jaar gaan we niet erg ver weg……., maar het 
wordt vast en zeker weer een hele gezellige dag! 
 

We worden om uiterlijk 
08.45 uur verwacht op de  
Aart van Leeuwenlaan en 
komen pas weer  om 
ongeveer 17.30 uur terug 
op de Aart van  

Leeuwenlaan.. 
We gaan naar het vogelpark Avifauna in Alphen 
aan de Rijn, zullen daar een volledige dag door-
brengen, misschien een boottochtje maken???? 
Uiteraard wordt er weer gezorgd voor een kopje  
koffie/thee en een heerlijke lunch. De kosten zijn 
30 euro per persoon (leden en introducé).  
 
Opgeven kan i.v.m. vakantie vanaf 6 juli bij  
Nelleke telefonisch 06-50992339  
per mail: nelleke.rpvdelft@gmail.com.  
Voor vragen kunt u tot 6 juli terecht bij Betty  
telefoon.: 06-15147959 of per mail:  
betty.rpvdelft@gmail.com 
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