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Onze missie 

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is belangenbehartiger voor mensen met 

reumatische aandoeningen op alle fronten, nationaal en internationaal. 

 

Onze visie 

Als onafhankelijke en samenwerkende landelijke patiëntenorganisatie zullen wij de 

belangen van mensen met reuma optimaal behartigen door te faciliteren, inspireren, 

verbinden en te informeren. 

 

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is opgericht in 2014 en ondersteunt 

en behartigt de belangen van alle reumapatiënten. Dit doet RZN door middel van het 

geven van voorlichting, belangenbehartiging op nationaal en internationaal vlak, 

organiseren van acties en evenementen, patiëntparticipatie, onderzoek en 

lotgenotencontact. De impact van reumatische aandoeningen op het dagelijkse leven is 

nog steeds groot. Uit onderzoek is bekend dat veel mensen met een vorm van reuma bijna 

dagelijks te maken hebben met pijn, vermoeidheid, onbegrip en beperkte mobiliteit. De 

sociale en maatschappelijke impact voor deze mensen is vaak groot, omdat men of zijn 

baan verliest of problemen heeft met werk en studie. Dat kan ook leiden tot eenzaamheid 

en buiten gesloten voelen. 

 

Het bestuur van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) bestond uit mw. G. 

Willemsen, mw. J. Vooijs, mw. D. Lewinski, dhr. C. Oostindie, mw. M. Walma, mw. S. 

Tjemkes. 

Afscheid namen mw. L. Beaart en mw. Y. van Eijk vanwege drukke werkzaamheden. 

 

ReumaZorg Nederland heeft de ANBI status, ontvangt een instellingssubsidie van het 

Ministerie van VWS, is lid van EULAR (European League Against Rheumatism) voor PARE, 

lid van het IOF en is aangesloten bij de Patiënten Federatie Nederland. 

 

Activiteiten waren onder meer: 

- De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) meldde zich aan als 

aspirant-lid van de Patientenfederatie Nederland.  

- We ontwikkelden onze huisstijl en website. 

- We lieten twee loopbaancoaches opleiden bij het CCWZ om mensen met reuma bij 

te staan bij problemen met werk, studie, enz. 

- We organiseerden twee bijeenkomsten, gericht op werk en vrijwilligers. 

- Wij namen deel aan de Huisartsbeurs 2016, die plaatsvond op 2 april 2016 in de 

Jaarbeurs te Utrecht.  

- Van 4-5 april 2016 woonde prof. dr. T. Abma met haar dochter de Systemic 

Juvenile Idiopathic Arthritis (SJIA) Patient Organisation Advisory Board van 

Novartis namens ons bij in Frankfurt, Duitsland.  

- Van 15-17 april 2016 woonden mw. Willemsen, mw. J. Vooijs en dhr. M 

Oudenhoven (PVN) de EULAR Annual European Conference of PARE in Sofia, 

Bulgarije, bij namens de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland. Onderwerp 

was ‘Patient Centred Care – ‘Taking Control’, wat het thema van versterking van 

de rol van de patiënt in de gezondheidszorg omspande.   

http://www.reumazorgnederland.nl/reumazorg-nederland/17-reumazorg-nederland/147-jaarverslag-2014-reumazorg-nederland


 

 

 

 

- Op 28 mei 2016 vond de Algemene Ledenvergadering plaats in Utrecht. De 

bestuursleden mw. D. Lewinski, dhr. C. Oostindie, mw. M. Walma, mw. S. Tjemkes 

werden benoemd.  

- Van 8-11 juni 2016 woonden mw. Willemsen en mw. Vooijs het EULAR 

(= European League Against Rheumatism) congres bij in Londen. 

- We waren actief met het onderwerp patiënten participatie en leven met reuma. 

- We werkten samen met andere organisaties aan twee campagnes over RA. 

- We verspreidden ons tijdschrift Aandacht over RA i.s.m. Abbvie. 

- Er is een medische adviesraad, die we konden consulteren. 

- We besteedden aandacht aan Wereldreumadag 2016. 

- Er werden themabijeenkomsten voor onderzoekpartners georganiseerd. 

- We organiseerden trainingen voor onderzoekers. 

- We namen op uitnodiging deel aan de NVR Najaarsdagen 2016 met een eigen 

stand. 

- We organiseerden de Edgar Steneprijs 2016-2017 met een eigen jury. 

 


