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Jaargang 20 nr.8 september 2018

MAGAZINE
website: www.rpvbaarnsoest.nl
e-mail:
rpvbaarnsoesteo@gmail.com
SNS bank iban rek nr.
NL41SNSB094.43.67.461
te Soest
oefengroepen:
Aangepast wandelen iedere dinsdagmiddag van 14.00
uur tot 15.00 uur, daarna gezamenlijk koffietheedrinken, voor info: 035-6025768
Hydrotherapie iedere vrijdagmorgen van 12.00 uur tot
13.00 uur in het zwembad van de Amerpoort in Baarn,
voor info 035-6025768

Dinsdagavond 18 september2018

INFORMATIEBIJEENKOMST
REUMACONSULENTEN en MEE
Overige onderwerpen: Reumafonds is nu ReumaNederland Kom naar bijeenkomst Route23 in Amersfoort- Protocol
bescherming persoonsgegevens - Beperkte beschikbaarheid
Naproxen.
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BOEIENDE INFORMATIE
BIJEENKOMST OP
DINSDAG 18 SEPTEMBER

Vorig jaar besloot het bestuur om
tenminste één keer per jaar een bijeenkomst te organiseren in
de (vroege) avonduren. De reden hiervoor is om mensen die
nog werkzaam zijn ook de kans te bieden om naar een
informatiebijeenkomst te komen.
Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd om achtergrond
informatie te krijgen over o.a. Biologicals. De afgelopen jaren zijn
er diverse biologicals (therapeutische eiwitten) op de markt
verschenen.
De reumaconsulenten Margriet Huijgen en Wilma Blonk van het
ziekenhuis Meander nemen u mee in uitleg over hun functie als
reumaconsulent en uitleg over deze Biologicals.
Het tweede deel van de avond zal worden verzorgd door MEE, er
zal informatie gegeven worden over onafhankelijke cliënt
ondersteuning. Waar kun je terecht als je het allemaal niet meer
zelf kunt en hulp nodig hebt ? Wat is MEE en wat doen zij ?








Programma:
Inloop vanaf 18.30 uur met kopje koffie, thee en een kleine
traktatie.
19.00
welkom
19.05
Reumaconsulenten Margriet Huigen en
Wilma Blonk : over o.a. Biologicals.
19.50
korte pauze en tweede kopje koffie
20.00
Mevrouw Lieuwke Vlasma over MEE
20.45
vragenronde
21.00
sluiting
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De avond is voor alle belangstellenden gratis toegankelijk. Na
afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een
drankje.

REUMANEDERLAND, SAMEN ZORGEN VOOR
BEWEGING,
Reuma beperkt je-thuis, op school, op het werk. Door
pijn,vermoeidheid en spieren en gewrichten die moeilijk
gewegen. ReumaNederland ondersteunt jou met betrouwbare
informatie, belangenbehartiging en financiering van
baanbrekende initiatieven en wetenschappelijk onderzoek.
Alles met een doel: een beter leven met reuma voor jouw
LEES ER ALLES OVER OP DE WEBSITE
WWW.REUMANDERLAND.NL
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UITNODIGING VAN REUMANEDERLAND
Route23: samen op weg naar een beter leven met reuma
ReumaNederland heeft jouw inbreng nodig! Kom op donderdag
20 september naar Amersfoort
Heb jij een vorm van reuma? Zoals artrose, reumatoïde artritis
(RA), Axiale SpA, fibromyalgie of een andere reumatische
aandoening? Of ben je op een andere manier betrokken bij reuma
of ReumaNederland? Loop jij in je dagelijkse leven tegen
knelpunten aan of zie jij kansen om het leven met reuma verder te
verbeteren? Om te weten waar ReumaNederland zich de komende
4 jaar hard voor moet maken, hebben we jouw ervaring en inbreng
nodig. Geef je op, dan stippelen we samen de route uit naar 2023!
Kom naar onze bijeenkomst ‘Route23′ in Amersfoort.
Wanneer: donderdag 20 september 2018
Tijd: van 16:00 tot 20:00 uur – voor eten en drinken wordt
gezorgd
Waar: Amersfoort, Het Oude Magazijn – Soesterweg 310F

Meld je aan via de website www.ReumaNederland.nl
Vul in bij zoeken………… Route 23
U kunt zich dan direct opgeven
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PROTOCOL BESCHERMING
PERSOONSGEGEVENS

Vanaf 25 mei 2018 is de
aangescherpte privacywetgeving vanuit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een van de eisen die de
AVG stelt is dat er afspraken moeten worden gemaakt over de
verwerking van persoonsgegevens, dit geldt ook voor onze
vereniging.
Graag informeren we je hierbij over welke acties wij ondernemen
in het kader van de AVG.
Welke persoonsgegevens bewaren wij?
Naam-Achternaam-Meisjesnaam_Adres-Postcode-Plaats
Geboortedatum - Geslacht - E-mailadres - Telefoonnummer
Met welk doel bewaren wij deze gegevens?
Deze gegevens worden gevraagd en bewaard t.b.v.
- verwerking van de ledenadministratie,
- innen van de contributie
- informatieverstrekking
- uitnodigingen voor bijeenkomsten
-versturen van interne post
-informeren van onze leden over nieuwe ontwikkelingen
in de markt.
Hoe onze vereniging omgaat met de persoonsgegevens van de
leden staat beschreven in een zogenaamde Bescherming
Persoonsgegevens . Deze Bescherming Persoonsgegevens is terug
te vinden op onze website.
In deze Bescherming Persoonsgegevens staat
- welke gegevens wij bewaren;
- met welk doel wij deze gegevens bewaren; - hoe en hoe lang we deze gegevens bewaren; -
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- in welke situatie er gegevens doorgegeven worden
aan derden;
- beschrijving van de rechten van de leden m.b.t. hun
- persoonsgegevens.
Waar moeten leden die met persoonsgegevens van de leden
werken aan denken en voldoen?
Geheimhoudingsverklaring tekenen.
Iedereen die met persoonsgegevens van leden werkt, in welke
vorm dan ook, moet een geheimhoudingsverklaring tekenen.
Hiermee verplicht degene zich strikte geheimhouding te
betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge zijn/haar
activiteiten bij de R.P.V. bekend wordt en waarvan hij/zij weet of
kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.
Foto’s Indien je foto’s maakt tijdens bijeenkomsten of R.P.V.
gerelateerde evenementen dien je van te voren toestemming te
vragen aan degene, voor publicatie op bijvoorbeeld de website of
social media.
Mail
Indien je een mail verstuurt naar meerdere personen dien je deze
in BCC (blind copy) te versturen. Dit wil zeggen dat de emailadressen die jij hebt ingevuld bij BCC, niet te zien zijn door
de andere ontvangers.
Ledenlijsten.
Indien je in het bezit bent
van een ledenlijst (digitaal
of op papier) dien je hier
zorgvuldig mee om te gaan.
Ga na met welk doel je
deze gegevens hebt en of
het noodzakelijk is dat je
deze gegevens hebt. Berg
een papieren ledenlijst goed
op en laat deze vooral niet
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voor iedereen zichtbaar liggen. Digitaal opgeslagen gegevens Ga
zorgvuldig om met gegevens die je digitaal opgeslagen hebt. Zorg
voor een wachtwoord op je telefoon, laptop, pc etc.
Mocht je vragen hebben over de AVG en hoe onze vereniging
hiermee omgaat stuur dan een mail naar
rpvbaarnsoesteo@gmail.com.
BEPERKTE
BESCHIKBAARHEID
MEDICIJN NAPROXEN
ReumaNederland ontvangt de
afgelopen periode diverse
signalen over beperkte beschikbaarheid van de
ontstekingsremmende pijnstiller naproxen. Wij hebben dit
probleem aangekaart bij de brancheorganisatie voor apothekers
(KNMP) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
(CBG). Op dit moment is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak
is en hoe lang het tekort nog duurt.
Wat kun je doen als je naproxen gebruikt?
Wij raden je aan om eerst bij jouw apotheek na te gaan of er een
tekort is voor jouw middel. Is dat het geval, bespreek dan met
jouw arts of reumaverpleegkundige of je kunt overstappen op een
ander NSAID (totdat het tekort is opgelost). Heb je nog voldoende
voorraad naproxen? Dan is het wellicht niet nodig om nu actie te
ondernemen. Op de website farmanco.knmp.nl kun je zien wat de
verwachte leveringstijden zijn.
Meldpunt
Heb je te maken met leveringsproblemen van medicijnen zoals
naproxen, laat het ons weten via het Meldpunt Reumamedicijnen.
ReumaNederland houdt de ontwikkelingen rond het tekort in de
gaten. Zodra er een update is, laten we het weten.
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Wat is naproxen?
Naproxen is een ontstekingsremmende pijnstiller die behoort
tot klassieke NSAID’s (Non Steroid Anti Inflammatory
Drugs). NSAID’s worden voorgeschreven bij diverse
reumatische aandoeningen (zoals reumatoïde artritis, artritis
psoriatica, jicht, axiale spondyloartritis en artrose) als
eenvoudige pijnstillers onvoldoende helpen.

AGENDA
Dinsdagavond 18 september 2018 (19.00 uur - 21.00 uur)
Informatiebijeenkomst. m.m.v. MEE en de reumaconsulenten Margriet Huijgen en Wilma Blonk in
Donderdag 11 oktober 2018
Workshop kaarten maken en/of herfstbloemstukjes maken.
(aanvang 14.00 uur)
Bovenstaande activiteiten vinden plaats in "het Brandpunt"
Oude Utrechtseweg 4a,Baarn
bestuur
Anneke Maarleveld-Krommendijk, voorzitter tel. 035-5416416
adres secretariaat Vincent van Goghstraat 10a, 3741TJ Baarn
functie secretaris……… vacant!!
Ad Meijer, penningmeester tel. 035 6025768
Nelie Breunesse, algemeen bestuurslid tel. 035-5418551
Ria Koops, algemeen bestuurslid tel 06 10482573
Gerrit Jan de Vos, algemeen bestuurslid tel. 035-5231210
meewerkend lid
Gerda Merks tel 035- 6011436 coördinatie aangepast wandelen
Drukwerk verzorgd door:
Drukkerij Esed bv
Dieselweg 20-22
3752 LB BunschotenSpakenburg

