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NIEUWSBRIEF

Welkom !
De Werkgroep Reumaverpleegkundigen heet jullie van harte welkom
op deze eerste editie van onze nieuwsbrief !
Via deze weg zullen we jullie op de hoogte houden van nieuwtjes, nieuwigheden en veranderingen
binnen de wereld van de reumatologie.
Aan allen onze beste wensen voor het Nieuwe Jaar !
Wij hopen dat er een intensieve samenwerking groeit tussen alle verpleegkundigen en andere specialisten
die zich in zetten voor patiënten met reumatoïde aandoeningen.

Donderdag 13 maart 2008 vindt er tijdens de 34

ste

Week van verpleegkundigen in het Kursaal in Oostende een boeiende

studiedag plaats in het teken van reumatologie en specifiek gericht naar verpleegkundigen.
De titel van deze studiedag: “ Reuma Honderduit !” .
Meer informatie vind je op www.nvkvv.be en in de congreskrant van het NVKVV

De firma Wyeth bracht een nieuwe inspuitvorm van
Enbrel
op
de
markt:
de
SC
inspuiting
wordt vervangen door de kant-en-klare inspuiting van
50mg/week. Enkel de flacons van 25 mg met poeder
zullen nog beschikbaar zijn voor toepassingen in de
pediatrie.

De firma Shering-Plough stelde een
patiëntenfolder samen voor de
behandeling van patiënten met
Remicade. Deze folder kan door
elke hulpverlener gebruikt worden
en is opgemaakt in de vorm van
een flip-chart.

Op zondag 29 juni 2008 zal een nieuwe editie van de
benefietactie “ fietsen tegen reuma “ plaatsvinden in
Borgloon. Iedereen is van harte welkom !! Meer informatie
volgt nog.
Ook dit jaar wordt er gefietst naar de EULAR, het Europees
Congres voor Reumatologie deze keer in Parijs.

e

In samenwerking met de firma
Weyth wordt onder impuls van een
team van patiënten, artsen en
multidisciplinaire hulpverleners een
reumapatiëntenpaspoort
ontwikkeld.

Op 6 december 2007 is de 3 editie van de
specialisatieopleiding reumaverpleegkundigen van
start gegaan in het NVKVV te Brussel. Deze keer is
het een speciale editie omdat ook kinesitherapeuten
toetraden tot het programma. Een gezamenlijk en
nadien een specialistisch gericht programma wordt
voorzien. De ergotherapeuten zijn ook aan het werk
om volgend schooljaar in dit systeem te stappen.
Wordt vervolgd.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan via
nvkvv@administratie.be met duidelijke vermelding van je
naam en werkadres.

Deze nieuwsbrief zal verscheidene malen per jaar
verschijnen. Stuur deze nieuwsbrief door naar
collega’s indien zij
deze nieuwsbrief nog niet
ontvangen.

Tot slot willen we jullie nog enkele belangrijke website
adressen meegeven:
www.reumanet.be
www.kbvr.be

Lid worden van NVKVV heeft tal van voordelen, meer
informatie: www.nvkvv.be

Recent werd een nieuwe liga voor patiënten met
reumatoïde artritis opgericht: de RA-liga. Meer info:
http:/www.raliga.be

