
 

Bestuur V&VN Reumatologie 

Beste leden, 

Zie de onderstaande oproep van ReumaNederland: 

Op welke onderwerpen moet ReumaNederland zich de komende 20 jaar richten om het leven met 
een reumatische aandoening te verbeteren? Om deze vraag te beantwoorden gaat ReumaNederland 
het gesprek aan met mensen met reumatische aandoeningen, hun naasten en zorgverleners onder 
leiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. 
  
Graag willen we u uitnodigen voor een online dialoogbijeenkomst met tweedelijns zorgleners van 
mensen met reumatische aandoeningen. Samen met reuma consulenten, andere betrokken 
verpleegkundigen, pijnbestrijders, orthopeden en reumatologen welke onvervulde behoeften er zijn 
in de zorg voor reuma. willen we onvervulde behoeften in de zorg. Welke kansen zijn er om de zorg 
voor deze groep te verbeteren? Welke rol kan ReumaNederland daarin spelen?  
  
Zou u uw expertise willen delen tijdens een van de volgende bijeenkomsten? Er zal 1 bijeenkomst 
worden georganiseerd op de datum met de meeste deelnemers.  
– 25 augustus, 15:00 – 17:00 
– 27 augustus, 19:00 – 21:00 
  
Vul voor deelname onderstaand formulier in:  
Eerstelijns zorgverleners: https://forms.gle/ZBgrEQ3w4zzA6Hvx7   
Tweedelijns zorgverleners: https://forms.gle/A96t3i4BMYf2JTR28    
 

Aanmelden kan rechtstreeks via een van de bovenstaande links. 

Met vriendelijke groet, 

Berry van Bruchem 

 

 

 

V&VN Reumatologie 

Orteliuslaan 1000, 3528 BD, Utrecht 

Postbus 8212, 3503 RE, Utrecht 

T. (030) 291 90 50 

www: pijn.venvn.nl 
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Samen op weg naar 2040 - 
strategische speerpunten ReumaNederland 
Waar moet ReumaNederland zich in de periode tot 2040 op richten? Om deze vraag te beantwoorden 
brengt ReumaNederland in de komende maanden verschillende stakeholders samen. Onder 
begeleiding van het Athena Instituut (Vrije Universiteit Amsterdam) start in mei 2020 een traject, met 
als einddoel een set strategische speerpunten voor het beleid van ReumaNederland. Tijdens dit 
traject staan diversiteit en dialoog centraal: het ontwikkelen van speerpunten doen we samen. 
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Behoeften, kansen en visie komen samen 

In de speerpunten staan de onvervulde behoeften 
van patiënten centraal, komen deze samen met 
de kansen die de verschillende stakeholders zien, 
en worden deze verbonden met visionaire 
ontwikkelingen.  

Deze strategische speerpunten maken we samen 
met alle stakeholders. Onder andere patiënten, 
zorgprofessionals, donateurs, investeerders, 
onderzoeksinstellingen, overheid, internationale 
organisaties, gezondheidsfondsen en het 
bedrijfsleven, et cetera. 

Hoe	zit	dit	traject	eruit?	
stap	1	 Mei	2020:	Het	traject	begint	met	het	identificeren	

van	stakeholders,	o.a.	door	middel	van	interviews.			

stap	2	 Stakeholders	gaan	in	discussie	in	focusgroepen.	
Belangrijke	thema’s	en	mogelijke	speerpunten	van	
iedere	stakeholdergroep	komen	naar	voren.	

stap	3	 Thema’s	van	verschillende	stakeholders	worden	
geïntegreerd	en	vertaald	in	strategische	
speerpunten.	Hierbij	staat	dialoog	centraal.	In	het	
najaar	zal	hier	voor	o.a.	een	dialoogbijeenkomst	
voor	alle	stakeholders	worden	georganiseerd.	

	 Najaar	2020:	Het	resultaat	is	een	set	strategische	
speerpunten,	waarbij	de	onvervulde	behoeften	van	
patiënten	centraal	staan	en	ontwikkelkansen	
optimaal	benut	worden.	

	

strategische speerpunten  

 
Athena (VU): Carina Pitters, onderzoeker 

Frank Kuppers, onderzoeker 
Simone Harmsen, onderzoeker 
Joyce Nabuurs, onderzoeker 
 

Het projectteam 
ReumaNederland: Jan-Willem Förch, directeur  

Pim van den Dungen, adviseur 
 

Heeft u vragen of opmerkingen? 
 Pim van den Dungen 
 T: 020 589 64 54 

E:  P.vandenDungen@reumanederland.nl 
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