
Oproep deelname onderzoek van Vrije Universiteit en ReumaNederland 

Beste heer/mevrouw, 

Waar moet ReumaNederland zich in de komende 20 jaar op richten? Vanuit de Vrije Universiteit 
gaan we de komende maanden in gesprek met patiënten, hun naasten en andere stakeholders om 
voor ReumaNederland antwoord te krijgen op deze vraag. De stem van de patiënten en hun 
naasten is in dit traject essentieel.  

In de aankomende weken organiseren we een reeks online dialoogsessies. Daarin vertellen 
patiënten wat hun behoeften en toekomstdromen met betrekking tot leven met reumatische 
aandoeningen zijn en welke rol ReumaNederland hierin zou kunnen spelen. Jullie vereniging heeft 
een unieke toegang tot een belangrijke groep van patiënten en naasten. Zouden jullie de oproep 
voor deelname aan het onderzoek middels jullie website en/of social media kanalen willen 
verspreiden?  

Voor meer informatie vind u de informatieflyer en de oproep voor deelname in de bijlage. Mocht u 
nog vragen hebben dan kunt u ons ook e-mailen. 

Wij hopen van u te horen, 

Simone Harmsen (onderzoeker) & Joyce Nabuurs (onderzoeker) 

Simone Harmsen MSc 
Researcher & Lecturer  
Athena Institute Faculty of Science, VU Amsterdam 

de Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam 
Room: S-505, W&N Building 
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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 en hun naasten, 
onder leiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. 
 
Graag willen we in een reeks online dialoogbijeenkomsten in gesprek gaan met mensen met 
reumatische aandoeningen en naasten over  (onvervulde) behoeften. Tegen welke zaken loopt u in 
het dagelijks leven aan? Wat zijn uw wensen en dromen voor de toekomst met betrekking tot het 
leven met een reumatische aandoening? Welke behoeften hebben naasten? Welke rol kan 
ReumaNederland daarin spelen? 
 
Heeft u reumatische aandoening of iemand in uw directe omgeving en wilt u uw stem tijdens een 
van de dialoogsessies laten horen? De volgende online bijeenkomsten zullen plaatsvinden: 
 

• (Ontstekingsreuma: 8 juli, 15:00-17.00 uur) 
• (Artrose: 9 juli, 15:00-17.00) 
• Een gemixte groep: 16 juli 19:00-21:00 en 17 juli 15:00-17:00 
• Fybromyalgie op: 5 augustus 15:00-17:00 uur 
• Zeldzame(re) vormen van reuma: 6 augustus, 15:00-17:00 uur 
    

 
    • Iemand in uw directe omgeving heeft een reumatische aandoening: 14 juli, 9:00 – 11:00 
 
Zou u graag willen deelnemen? Vul dan een van onderstaande formulieren in: 
Sessies voor mensen met reumatische aandoening: https://forms.gle/PyZPusbqT1SmW9C66    
 
Sessie voor naasten: https://forms.gle/CiELP4g13DDxTj1D7      
 
Heeft u nog aanvullende vragen? Stuur ons een email: j.a.nabuurs@vu.nl 
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