
���������������������������������

Patiënten 
Klankbord
Groep (PKG)
Reumatische 
Ziekten



De afdeling Reumatische Ziekten van 
het UMC St Radboud wil graag de kwa-
liteit van haar patiëntenzorg zo hoog 
mogelijk houden. Al jaren is de afdeling 
Best Practice in het onderzoek van de 
Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra, zie www.nfu.nl. 
Op de World Arthritis Day in oktober 
2006 heeft de afdeling Reumatische 
Ziekten het initiatief genomen om een 
Patiënten Klankbord Groep (PKG) op te 
richten. Hiervoor hebben zich meteen 
een aantal patiënten gemeld. Zij maken 
zich sterk voor mensen met reumati-
sche aandoeningen en hun omgeving.

Doel Patiënten Klankbord 
Groep?
De PKG behartigt de belangen van 
patiënten en hun familieleden. Alle 
patiënten zijn onder behandeling bij de 
afdeling Reumatische Ziekten van het 
UMC St Radboud.
De groep houdt regelmatig bijeenkom-
sten over patiëntenzorg, onderzoek en 
ingekomen vragen en opmerkingen.
Een paar maal per jaar vindt overleg 
plaats met een reumatoloog en twee 
van de verpleegkundig reumaconsu-
lenten om zaken te bespreken die 
van belang zijn voor patiëntenzorg en 
onderzoek. 

Voorbeelden van onderwerpen:
• Zijn de verschillende onderzoeken 

op elkaar af te stemmen?
• Bij wie kun je terecht als je een 

verschil van mening hebt?
• Is vanuit thuis online meedoen aan 

een onderzoek mogelijk?
• Kunnen er meer rolstoelen bij de 

ingang komen?

Contact 
De Patiënten Klankbord Groep heeft 
een postbus opgehangen in de wacht-
kamer van de polikliniek Reumatologie. 
Daar liggen formulieren waarop u uw 
suggesties, vragen en/of opmerkingen 
kwijt kunt. U kunt uw formulier zonder 
naam en adres inleveren. Maar als u 
een antwoord wilt, dan uiteraard graag 
uw naam en adres vermelden.

Uw Patiënten Klankbord 
Groep:
• Peter van Grinsven
• Theo Kouwenhoven
• Lia Oostdam
• Pieta van Santvoort
• Jos Verstappen
• Magda de Water
• Johanna de Wit



De Patiënten Klankbord Groep 
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Adres
Postadres
UMC St Radboud
PatiëntenKlankbordGroep
p/a secretariaat Reumatische Ziekten
470 Reumatische Ziekten
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

e-mail: 
reumapatientenklankbordgroep@
hetnetnl  


