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Doel
 ReumActief is de reumapatiënten vereniging voor en door mensen met reuma. De
vereniging streeft ernaar patiënten met elkaar in contact te brengen om hun
ervaringen te kunnen delen en sociale contacten te kunnen onderhouden.
 De vereniging streeft ernaar mensen met een reumatische aandoening, en in
enkele gevallen met aanverwante aandoeningen, op een verantwoord begeleide
wijze te laten sporten en bewegen.
 De vereniging streeft ernaar om informatie te verstrekken over alles wat te maken
heeft met reuma, sociale voorzieningen en hulp en ondersteuning in de regio.
 De vereniging streeft ernaar meer begrip te kweken voor reumapatiënten en hun
directe omgeving
 De vereniging streeft ernaar de belangen van reumapatiënten in de regio te
behartigen waar mogelijk

Voor wie?
 Alle leden van de vereniging
 Reumapatiënten in de regio (informatieverstrekking en advies)
 Netwerk rondom de reumapatiënt

www.reumctief.info
KvK: 55327141
Rabobank: 1114.28.254

Regio / werkgebied
 We focussen ons vooral op de regio gemeente Stadskanaal en Borger-Odoorn
 Kwaliteit boven kwantiteit

Visie en beleid
 We trachten het netwerk aan diensten, dienstverlening en organisaties rondom de
vereniging te creëren en vergroten. Te vaak blijkt dat de reumapatiënt
organisaties niet weet te vinden die ondersteuning kunnen bieden. Te vaak ook
zijn patiënten niet of onvoldoende op de hoogte van sociale voorzieningen en
mogelijkheden tot ondersteuning. We proberen daar verbetering in te brengen
door bovengenoemde meer samen te brengen
 Samen met artsen, fysiotherapie praktijken, Sociale Teams en anders
betrokkenen een Reuma zorgpad opzetten. De zorg, ondersteuning en
behandeling van de reumapatiënt wordt op deze manier sterk verbeterd en de
patiënt komt eerder in beeld bij instanties.
 Trachten enige invloed uit te oefenen op lokaal en regionaal beleid van
bijvoorbeeld gemeenten.
 Na ratificering van het VN Verdrag voor mensen met een beperking zien we toe op
naleving van het verdrag. Toegankelijkheid in de breedste zin van het woord is
hierbij belangrijk.
 Aandringen op goede participatie mogelijkheden van reumapatiënten en de
mensen om hen heen. Denk hierbij aan passende ondersteuning bij
minimasituaties, betere kansen op de arbeidsmarkt, toegang tot goed onderwijs,
passend vervoer en verbetering openbaar vervoer in de regio, verbetering
maatwerkvoorzieningen vanuit bijvoorbeeld de WMO.
 Meewerken aan verbetering reumazorg in de regio.
Door ons werkgebied klein te houden liggen er meer kansen om bovenstaande punten te
verwezenlijken. Beleid is per gemeente verschillend waardoor het onwerkbaar wordt als
we ons als vereniging richten op tal van verschillende gemeenten. We richten ons
daarom in eerste instantie vooral op de gemeenten Stadskanaal en Borger-Odoorn. Na
de herindeling kan daarin mogelijk wat veranderen en wordt het werkgebied automatisch
groter.
Belangrijk is dat de reumapatiënt meer centraal komt te staan in deze gemeenten en dat
de gemeenten meer reumavriendelijk beleid gaan voeren. Hierop hopen we enige invloed
uit te kunnen oefenen door periodiek met lokale bestuurders in gesprek te gaan.
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Beweegactiviteiten
 Het bieden van goed en verantwoord begeleide beweegactiviteiten is belangrijk.
Reumapatiënten dienen hiertoe de mogelijkheid krijgen deel te nemen. Dankzij
subsidie van het Reumafonds kunnen we het betaalbaar houden.
 Toezien op de kwaliteit van de begeleiding
 Toezien op de veiligheid
 Periodiek overleg en evaluatie met fysiotherapeuten
 Monitoren van de voortgang en kwaliteit samen met een klankbordgroep
 Zorgverzekeraars overtuigen van de noodzaak voor reumapatiënten om goed
begeleid en verantwoord te kunnen sporten en bewegen. Door screening, het
bijhouden van presentielijsten en overleg hopen we hen te overtuigen
beweegactiviteiten zoveel mogelijk te blijven vergoeden.
 Lokale bestuurders overtuigen van het nut van bewegen voor reuapatiënten.
 Werkgebied waarin we beweegactiviteiten aanbieden klein te houden. Dit zorgt
ervoor dat het werkbaar blijft, het overzicht bewaard kan worden en de kwaliteit
vergroot kan worden.
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