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Welkom !
De werkgroep reumaverpleegkundigen heet jullie van harte welkom op deze tweede nieuwsbrief !
Er beweegt veel in de reumatologie.
Het voorjaar heeft een druk programma om reuma meer bekendheid te geven.
In het najaar zijn er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar.
In deze nieuwsbrief lees je er alles over.
Het Belgisch Congres Reumatologie vindt plaats van
woensdag 24 september tot 26 september 2008 in de stad
Luik. Jullie, verpleegkundigen, worden uitgenodigd op
donderdag 25 september 2008. In de voormiddag krijgen
jullie ruim de tijd om de infostanden van de verschillende
bedrijven te bezoeken. In de namiddag nemen wij deel aan
een belangrijke CARE sessie samen met de
reumatologen.
Susan
Oliver,
gespecialiseerde

verpleegkundige
in
de
reumatologie,
neemt
het woord in deze Engelstalige sessie. Wil je meer lezen
over haar werk dan kan dit op www.susanoliver.com .
Echt de moeite waard om te komen luisteren.
Interesse
in
deze
studiedag,
mail
naar
karlien.claes@scarlet.be voor inschrijving en/of meer
informatie.

Fietsen tegen reuma: dit voorjaar 2 belangrijke acties:
Op maandag 9 juni 2008 vertrekt er een hele ploeg met de fiets naar de EULAR (Europees Congres van
Reumatologie ) te Parijs. Dit zal je kunnen volgen in de media.
De tweede actie: smeer je beentjes maar in want hier kan je actief aan deelnemen. Er wordt op
zondag 29 juni gefietst in Borgloon. Een grootse happening met als afsluiter een
barbecue.Surf snel naar www.fietsentegenreuma.be want inschrijven op voorhand is een must ! De
werkgroep reumaverpleegkundigen gaat er zijn, jullie komen toch ook ?

In het najaar komt er een nieuw medicijn voor reumatoïde artritis. Het medicijn
heet Orencia, met als wetenschappelijke benaming abatacept.
Orencia is beschikbaar in een witte poedervorm. Elke flacon bevat
250 mg poeder. Orencia wordt gegeven via een infusie met een duur van 30
minuten. De hoeveelheid Orencia
dat een patiënt krijgt toegediend is
afhankelijk van het lichaamsgewicht. Na de initiële dosering dient Orencia
opnieuw toegediend te worden na 2 en 4 weken en daarna elke 4 weken.

ReumaNet, CLAIR en de Koninklijke Belgische Vereniging
voor Reumatologie stellen een reuma-gezondheidspas ter
beschikking van de patiënten met een inflammatoire
reuma-aandoening. De pas is een nuttig hulpmiddel bij de
behandeling en de opvolging van de ziekte.
De gezondheidspas bestaat uit twee delen. Het eerste
bevat de medische voorgeschiedenis, het tweede is een
dagboek dat de patiënt gebruikt op tijdstippen wanneer dit
nodig blijkt. Dankzij de reuma-gezondheidspas, kan de
patiënt een actievere rol in de behandeling van zijn
aandoening spelen. De reuma-gezondheidspas kan
aangevraagd worden bij de reumatoloog, ReumaNet of
Wyeth.

Reuma Honderduit !’ Dit was de
titel van onze studiedag op
donderdag 13 maart 2008 tijdens
de week van verpleegkundigen en
vroedvrouwen te Oostende. Op een
zeer boeiende manier hebben
verschillende professionelen een
80 tal leergierige verpleegkundigen
de wereld van de reumatologie
laten verkennen. Het was een groot
succes !

De firma Novartis zal
binnenkort
Aclasta
(zoledroninezuur) 5 mg,
een bisfosfonaat, op de
markt brengen. Het is
een
kant-en-klare
oplossing voor een
infusie die 1 maal per
jaar wordt toegediend.

Stuur deze nieuwsbrief door naar collega’s indien zij deze nieuwsbrief nog niet ontvangen.
Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan via nvkvv@administratie.be met duidelijke vermelding van je naam en werkadres.

