
 

 

 
 

 
 

Nationale Vereniging REUMAZORG NEDERLAND 
 

JAARVERSLAG 2014-2015 
 
 
2014 
Op 5 november 2014 werd de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) als rechtspersoon 
opgericht. De Vereniging RZN is gericht op de gezamenlijke belangenbehartiging van alle personen 
met een reumatische aandoening en de behartiging van de belangen van de leden van de lokale en 
regionale reumapatiëntenverenigingen en ziekte-specifieke patiëntenverenigingen en -organisaties. 
 
Het bestuur van de Nationale Vereniging Stichting ReumaZorg Nederland (RZN) bestond bij de 
oprichting uit mw. G. Willemsen – de Mey, mw. B. Kaarls- Ohms en mw. C. Vooijs. 
 
Van 6 tot en met 9 november 2014 woonde mw. Willemsen – de Mey de EULAR Annual European 
Conference of PARE in Zagreb, Kroatië, namens het bestuur van de Nationale Vereniging ReumaZorg 
Nederland, bij. Dit op uitnodiging van EULAR en PARE. PARE is de patiëntenpilaar van de EULAR. 
Onderwerp was ‘Healthy Ageing - growing up or growing older with a rheumatic or musculoskeletal 
disease’. 
 
2015 
Het bestuur van de Nationale Vereniging Stichting ReumaZorg Nederland (RZN) bestond bij de 
oprichting uit mw. G. Willemsen – de Mey, mw. B. Kaarls- Ohms en mw. C. Vooijs. Op de Algemene 
Ledenvergadering in 2015 werd het bestuur uitgebreid met mw. L. Beaart- van der Velde en mw. Y. 
van Eijk.  
 
Van 23 april tot en met 26 april 2015 woonde mw. Willemsen – de Mey de EULAR Annual European 
Conference of PARE in Dublin, Ierland, namens het bestuur van de Nationale Vereniging ReumaZorg 
Nederland, bij. Dit op uitnodiging van EULAR en PARE. PARE is de patiëntenpilaar van de EULAR. 
Onderwerp was ‘Patient Centred Care – ‘Taking Control’, wat het thema van versterking van de rol 
van de patiënt in de gezondheidszorg omspande.   
 
Van 9 juni tot en met 13 juni 2015 woonden mw. Willemsen – de Mey en mw. Vooijs het EULAR 
(= European League Against Rheumatism) congres bij in Rome. Op 10 juni 2015 werd de Nationale 
Vereniging ReumaZorg Nederland lid van Eular als nationale patiëntenvereniging voor Nederland. 
 
Op 15 augustus 2015 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. De vergadering ging onder meer 
akkoord met toelating van gewone leden en de verenigingen kregen rechten als buitengewone leden. 
Toestemming werd gegeven door de vergadering aan het bestuur om de Statuten aan te passen.  
 
Op Wereldreumadag 2015 was er een informatieavond in het Auditorium van Reade in Amsterdam 
door het Amsterdam Rheumatology and Immunology Center en ReumaZorg Nederland. Onderwerp 
op 12 oktober was: leven met reumatoïde artritis (RA). Deze informatieavond was bedoeld voor alle 
mensen met RA en hun naasten. Vragen waren: wat houdt het ziektebeeld RA in en welke  
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ondersteuning krijgt u bij het leven met deze chronische ziekte? Welke soorten medicatie worden 
ingezet en hoe ziet de behandeling er op lange termijn uit? Voor welke keuzes komt u te staan in het  
dagelijks leven? Wat betekent deze ziekte voor uw naasten? De avond werd goed bezocht door 
patiënten en familie. De informatieavond werd financiëel ondersteund door AbbVie m.b.t. de inzet 
van communicatiebureau Volle Maan. 
 
De lokale en regionale reumapatiëntenverenigingen ontplooiden eigen activiteiten op  
Wereldreumadag 2015. Wij steunden hen met informatiemateriaal, posters en pepermuntjes voor de 
bezoekers. 
 
Op 26 november 2015 overleed mw. B. Kaarls- Ohms, een zeer gewaardeerd lid van het bestuur en 
zeer actief als reumapatiënt in diverse projecten.  
 
Gedurende 2015 waren er kleinschalige themabijeenkomsten, werden reumapatiënten opgeleid tot 
onderzoekspartner (deelname vanuit patiënten perspectief aan onderzoeksprojecten) en overlegden 
we met onze leden en partners.   


