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Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over
onze activiteiten. Lees hem aandachtig door,
zodat u weer volledig op de hoogte bent.
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin
Jan. 2019. De nieuwsbrieven kunt u ook
terugvinden op onze website.

Vitamine D, mineralen en
Paracetamol 1000mg uit
pakket

Onnodig wisselen medicijnen

Samen met ervaringsdeskundigen, apothekers,
reumatologen, Patiëntenfederatie en
seniorenorganisaties hebben we hard gestreden
om het besluit van minister Bruins tegen te
houden. Alle oppositiepartijen in de Tweede
Kamer staan aan onze kant. Helaas blijft de
minister bij zijn besluit: vanaf januari 2019
Medicijnwisselingen als gevolg van het

verdwijnen foliumzuur, calcium, vitamine D en

inkoopbeleid van zorgverzekeraars en

paracetamol 1000mg uit het basispakket.

apothekers zorgen voor onnodige

Het afgelopen jaar hebben wij via diverse

gezondheidsklachten en onrust bij mensen die

gesprekken, brieven, publiciteit in de media,

afhankelijk zijn van hun medicatie. Dat blijkt uit

filmpjes en social media aandacht gevraagd voor

onderzoek dat wij met 13 andere

de gevolgen van dit besluit voor mensen met

patiëntenorganisaties hebben gedaan.

reuma. We blijven ons inzetten voor de mensen

Wij vinden dat dit wisselen zoveel mogelijk

die deze medicijnen langdurig nodig hebben. De

beperkt moet worden. Met minister Bruins en

minister gaat in 2019 monitoren wat het betekent

met veel politieke partijen in de Tweede Kamer

voor patiënten dat deze medicijnen niet langer

hebben wij gesproken over aanbevelingen uit

worden vergoed. Als ReumaNederland willen wij

ons rapport.

erop toezien dat deze monitor goed wordt

In oktober organiseert de minister - op verzoek

opgezet zodat gevolgen van deze maatregel

van ons en andere patiëntenorganisaties - een

duidelijk worden. Mochten de gevolgen zeer

ronde tafel bijeenkomst waarin de drie

negatief uitpakken, dan kan de minister besluiten

belangrijkste aanbevelingen worden besproken

de maatregel terug te draaien.

met zorgverzekeraars, apothekers, artsen en een
vertegenwoordiging van patiënten.

Na de welverdiende vakantie met bijzonder mooi weer
zijn wij in september gestart met een
voorlichtingsavond over QI-Gong en in oktober hadden
wij onze kien-avond.

Agenda
15 nov. Oudhollandse spelen
6 dec. Kerstcreatie
20 dec. Kerstviering in het KERKEBÖSKE

Dit jaar hebben wij weer gekozen voor het
“Kerkeböske”. De catering is in handen van
de zelfde cateraar als bij ons jubileums
feest.
Wij feliciteren…….
Onze leden , die in nov. en dec.
hun verjaardag vieren en wensen hen een
hele fijne dag.

Begeleider meebrengen.
Tijdens onze activiteiten kunt u altijd een
begeleider meebrengen, zodat u nooit alleen
hoeft te komen wanneer dit voor u moeilijk is.
Bij sommige activiteiten betalen zij dan wel
een (hogere) bijdrage. Zij kunnen natuurlijk
ook altijd lid worden van onze vereniging.

Ziekenbezoek
Wanneer u weet dat iemand ziek is
binnen de vereniging en daardoor
langere tijd niet aan onze
activiteiten kan deelnemen,
laat het dan weten aan het Bestuur.
Men onderneemt dan actie. Dat kan zijn: een
kaartje voor de zieke, een bezoek aan huis of
een telefonisch gesprek.
Ook een bijzondere, blijde of droevige,
gebeurtenis kunt u aan ons doorgeven.

Bijlagen:
Uitnodigingen voor
15 nov.- 6 dec. – 20 dec.

Als je ouder bent
Als je ouder bent, moet je sterker in je schoenen
staan dan ooit, want….
Als de jeugd moe is, zijn ze aan vakantie toe.
Als oude mensen moe zijn, zegt men: “Ze takelen
wel af he…”
Als de jeugd bezwaren maakt, hebben ze een
uitgesproken mening.
Als oude mensen bezwaren maken hebben zij het
niet goed begrepen.
Als de jeugd verliefd is, voelt men zich jong.
Als oude mensen verliefd zijn, vind men dat
kinderachtig.
Als de jeugd iets mislukt, zegt men: “volgende
keer beter, we gaan er weer keihard tegenaan “.
Als oude mensen dat gebeurt, zegt men :”Laat
maar, dat heeft toch geen zin meer.”
Als de jeugd iets vergeet, zegt men :”Ik heb het
ook zo waanzinnig druk “.
Als oude mensen iets vergeten, zeggen we :”Hij
wordt dement “.
Als de jeugd depressief is, hebben ze problemen.
Als oude mensen depressief zijn, moeten ze niet
zeuren!
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Zo als jullie intussen weten, zijn we
nog altijd op zoek na bestuursleden.
Ieder der zich geroepen voelt kan
zich aanmelden.
GOEDE RAAD!
Als je vlijtig bent als een bij,
Zo sterk als een beer,
Werkt als een paard
En naar huis gaat, zo moe als een hond,

Dan moet je eens naar de dierenarts gaan;

Misschien ben je wel een ezel !
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