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Voorwoord
Beste leden,
Alweer de tweede nieuwsbrief van 2019, waarin ik u
graag bij de hand neem om een aantal zaken rondom
onze vereniging met u te bespreken.
Met ons bestuur zijn we gehouden om een aantal
zaken goed te regelen, zoals de leden- en financiële
administratie, het onderhouden van contacten met de
diverse koepels en het opstellen van het jaarbeleid en de
toekomstvisie. Dit allemaal in het belang van onze leden.
Na een inventarisatie onder de leden, inmiddels 3 jaar
geleden, werd het duidelijk dat het vergroten van de
bekendheid van SCCH een belangrijk doel is. Ook vroegen
onze leden om betere informatie, via een nieuwsbrief

of via de website. Het bestuur heeft dit opgepakt door
voortaan 4 nieuwsbrieven per jaar uit te brengen en de
website te vernieuwen. Daarnaast zijn er plannen voor het
benaderen van specialisten met brieven en briefkaarten
in Nederland en België, om zo meer bekendheid voor
de aandoening te generen. Er zijn ook ideeën om de
sociale media nieuw leven in te blazen en een nieuw
verhalenboekje van en door patiënten uit te brengen, de
opvolger van “STERNO Wat?”. Het goede nieuws is dat
dit financieel allemaal mogelijk is.
Maar met ons kleine bestuur lopen we vast op de
betrokkenheid van onze leden. Na de vele verzoeken om
hulp bij het regelen van allerlei zaken is er slechts een
enkeling die gehoor heeft gegeven aan onze oproepen.
Wat zoeken we voor vrijwillige ondersteuning? Wat
betreft de nieuwsbrieven gaat het hierbij vooral om
het aanleveren van content. Denk aan berichten of
opmerkingen die u in uw dagelijkse leven tegenkomt
waarvan u denkt dat ze interessant kunnen zijn om te
vermelden in de nieuwsbrief. Maar het mag ook gewoon
een stukje van uzelf zijn, over uw dagelijkse ervaringen bij
het omgaan met de aandoening. Het hoeft geen lopend
verhaal te zijn, de redactie kan het voor u redigeren.
Ook zou het fijn zijn als iemand ons kwam helpen met
de administratieve last, bijvoorbeeld het bijhouden van
het ledenbestand. Dat is echt niet zoveel werk en het
kan gewoon vanuit uw eigen huis. We zoeken daarnaast
nog mensen die bereid zijn om uit te zoeken welke
zorgprofessionals in Nederland op de hoogte zijn van
SCCH of bereid zijn om mee te denken over hoe we meer
aandacht kunnen krijgen voor SCCH. à
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Verenigingsnieuws
Voorwoord

Door de geringe deelname van leden hebben we
uiteindelijk de ledendag van 25 mei moeten annuleren.
De leden die zich wel hadden aangemeld, heb ik
per telefoon persoonlijk benaderd voor uitleg. We
hadden voor 25 mei een workshop mindfulness op het
programma, dit naar aanleiding van wat in de laatste
ledendag van 2018 naar voren kwam.

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn, meld u dan
aan door een mail te sturen aan voorzitter@scch.nl. Het
zou fijn zijn als we met een grotere groep dan slechts het
bestuur kunnen nadenken over de toekomstige invulling
van de vereniging.

Wij zijn als bestuur enigszins teleurgesteld dat het
betrekken van de leden van onze vereniging zo moeizaam
gaat. Het lukt ons kennelijk niet om u te inspireren met
ons mee te doen. Deze zomer (24 juli) gaan we nadenken
over een andere invulling van de activiteiten, maar ook
over de toekomstige organisatie van de vereniging.

Gerrit Nijhoff

Met vriendelijke groet,

Weetjes
Een Maatje voor tijd en aandacht
Projecten in heel Nederland
Een Maatje maakt geregeld tijd en aandacht vrij voor iemand die dat nodig heeft. Het Oranje Fonds
organiseert Maatjesprojecten overal in Nederland, voor verschillende groepen: van kinderen tot ouderen.
Op zoek naar een Maatje? Kijk dan op www.maatjesgezocht.nl. Vind er een passend project, vul uw
gegevens in en de organisatie neemt contact op om een Maatje aan u voor te stellen.
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Kruimelnieuwtjes
Oproep

Beste SCCH - ‘collega’,
Sinds kort heb ik de diagnose SCCH. Dit dankzij een
oplettende reumatoloog die heel toevallig het beeld
herkende. Na jaren van klachten was ik natuurlijk
opgelucht, helemaal toen ik erachter kwam dat er een
patiëntenvereniging is waar ik SCCH-’collega’s’ heb.
Ik heb veel vragen en wil nog veel meer te weten komen.
“STERNO Wat?” gaf mij en mijn omgeving zoveel meer
inzicht in het leven met SCCH, maar dat boekje is alweer
tien jaar oud.
Welke zes leden zouden het leuk vinden om door mij
geïnterviewd te worden voor een tweede boekje? Ik wil

graag iedere drie maanden iemand interviewen, zodat
we in de komende twee jaar tot zes verhalen komen.
Daarmee kunnen we zowel zorgprofessionals als onze
eigen SCCH-collega’s een inkijkje kunnen geven in wat
het betekent om te leven met SCCH.
Laat me weten of je interesse hebt via projecten@scch.nl.
In dat geval neem ik contact met je op. Ik hoop dat er zes
mensen bereid zijn om met mij, in gesprek te gaan.
Hartelijke groet,
Florine
(lid SCCH)

Weetjes
Mantelzorg en dichtbij wonen
Wat vragen en verwachten jullie van elkaar?
Bij het verlenen van mantelzorg aan een naaste,
kan verhuizen een belangrijke wens zijn. Zo
kunnen jullie elkaar regelmatig zien en voor
elkaar zorgen. Maar er zijn daarbij wel zaken
om rekening mee te houden. Wat de een wil,
kan voor de ander namelijk teveel gevraagd zijn.
Bespreek daarom wat jullie van elkaar vragen en
verwachten.
MantelzorgNL biedt een stappenplan om dit
gesprek aan te gaan. Een aantal punten die zij
aanreiken, zijn:
•B
 espreek wanneer jullie bij elkaar zijn. Eten jullie
gezamenlijk? Delen jullie de kamer en tuin? Of
juist niet?
•B
 reng in kaart welke hulp en zorg de
mantelzorger bereid is te verlenen. Welke zorg
wordt overgelaten aan een professional?
•K
 ijk of er anderen in de buurt zijn om sommige
taken over te nemen.
•O
 verleg hoe de zorg wordt geregeld tijdens
vakanties: wie neemt het dan over?
Kijk voor het hele stappenplan op mantelzorg.nl/
pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/mantelzorgen-wonen/stappenplan-mantelzorg-en-wonen.
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Artikel

Samen beslissen
begint met 3 goede
vragen
Een operatie of minder werken? Doorbehandelen of
stoppen? Als u naar de arts gaat voor onderzoek of
behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden
waaruit u kunt kiezen. Welke behandeling of welk
onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal
zaken af. Bijvoorbeeld van de risico’s en de bijwerkingen,
van uw leefstijl en omstandigheden, van uw beroep en
uw wensen.
Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op
een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen
te stellen:

hem of haar kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek
of behandeling het beste bij u past. U maakt zo een goed
geïnformeerde keuze, en dat maakt de kans van slagen
het grootst.

Andere tips voor tijdens het
gesprek
Naast de 3 goede vragen heeft u vast ook andere vragen.
Vragen die u thuis heeft bedacht, of vragen die tijdens het
gesprek opkomen. Stel deze ook altijd. Domme vragen
bestaan niet. Verder helpen de volgende tips u tijdens het
gesprek met uw arts:
• Geef aan als u iets niet helemaal begrijpt.
• Geef aan als u ergens over twijfelt.
• Neem uw vragen mee op papier en schrijf de
antwoorden op. U kunt dan thuis de antwoorden nog
even rustig nalezen.
• Vat het gesprek aan het einde in uw eigen woorden
samen. Zo kunt u samen met uw arts nagaan of u het
begrepen heeft.
Bron: www.3goedevragen/patienten

1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
Zet met uw arts op een rij welke mogelijkheden er zijn.
Dat zijn er altijd minstens twee, want even afwachten
is ook een mogelijkheid. Voorbeelden: Een lichamelijk
onderzoek of een scan? Fysiotherapie of een operatie?
Welk soort operatie? Direct behandelen of eerst
afwachten?

3. Wat betekent dat in mijn situatie?
Uw persoonlijke situatie is belangrijk voor de keuze. Hoe
is uw thuissituatie, wat is uw beroep, hoe oud bent u,
wat zijn uw wensen en uw doelen? Ook voor uw arts is
het belangrijk om dit te weten. Zodat hij/zij het medische
advies hierop kan aanpassen.
Deze vragen nodigen uw arts uit goede informatie te
geven en een open gesprek met u te voeren. Samen met
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2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die
mogelijkheden?
Iedere behandeling heeft voor- en nadelen. Zo kan een
operatie uw klachten snel verhelpen, maar er zijn ook
risico’s aan verbonden. Vraag uw arts naar resultaten
van de verschillende behandelingen. Wat kan een
behandeling u opleveren? Kunt u na de operatie weer
sporten, verhoogt de behandeling uw overlevingskans
of vermindert het de pijn? Bespreek per mogelijke
behandeling de herstelperiode, risico’s, gevolgen en
bijwerkingen.

Kruimelnieuwtjes
Artikel

Kiezen in de zorg: een
goede voorbereiding
helpt!

5 Zoek uit wat de eventuele kosten zijn
Je hebt het recht om zelf een zorgverlener of ziekenhuis
te kiezen, maar zorgverzekeraars sluiten contracten met
zorgverleners en maken hierbij steeds vaker afspraken.
Zoek van tevoren uit of je (deels) moet betalen voor de
zorg waarvoor je gekozen hebt.
6 Maak waar mogelijk eerst kennis
Het is belangrijk dat jij je op je gemak voelt bij de
zorgverlener, en in de kliniek of het ziekenhuis. Bespreek
in het eerste gesprek altijd de dingen die je belangrijk
vindt. Maak gerust aantekeningen of neem iemand
mee. Als je weer thuis bent, kun je alles nog eens rustig
nalezen. Als het eerste contact niet prettig verloopt, kun
je om een andere zorgverlener vragen.

Als je ziek bent (of je kind is ziek) en er is een
behandeling nodig, dan wil je een ziekenhuis
of kliniek en een zorgverlener vinden die
bij je wensen past. Maar hoe doe je dat?
Patiëntenfederatie Nederland geeft 7 tips om je op
weg te helpen.
1 Bepaal wat je belangrijk vindt
Je wilt bijvoorbeeld niet te ver reizen, dat het klikt met
de zorgverlener, dat hij of zij veel ervaring heeft en dat
er een korte wachttijd is. Zet daarom voor jezelf op
een rijtje welke eisen je stelt aan een zorgverlener en
ziekenhuis.

7 Second opinion
Heb je al een zorgverlener, maar twijfel je over de
diagnose of behandeling die hij of zij voorstelt? Je
kunt dan om de mening van een andere zorgverlener
vragen. Misschien vind je het lastig om je zorgverlener
te vertellen dat je een second opinion wilt, maar bedenk
dat zo’n gesprek voor zorgverleners heel gewoon is.
Meer tips
Ter voorbereiding van je bezoek aan een arts kun je nog
meer tips lezen op www.begineengoedgesprek.nl. Deel
ook je ervaring via www.zorgkaartnederland.nl nadat je
bent behandeld door een zorgverlener. Daarmee help je
anderen met het maken van hun keuze.

2 Zoek naar betrouwbare, objectieve informatie
Op de websites van ziekenhuizen vind je informatie over
actuele wachttijden, keurmerken en sterftecijfers. Deze
informatie vind je ook op www.zorgkaartnederland.nl.
3 Lees ervaringen van anderen
Wil je weten wat andere patiënten voor ervaringen
hebben met een bepaalde zorgverlener of instelling?
Kijk op www.zorgkaartnederland.nl. Daar vind je meer
dan 126.000 zorgaanbieders en er staan ruim 660.000
ervaringen online. De ervaringen van andere mensen
kunnen je helpen om een beeld te krijgen van waar je
aanklopt met je zorgvraag.
4 Bespreek met je huisarts wat voor jou telt
Geef bij je huisarts aan dat je wilt meedenken over de
beste zorgverleners en het beste ziekenhuis voor jou of
je kind. Voordat je huisarts je doorverwijst, besluit je zo
samen welke specialist goed bij je past.
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Over ZorgkaartNederland
Met ruim 126.000 zorgaanbieders en ruim 660.000
waarderingen is ZorgkaartNederland voor patiënten
een betrouwbare, onafhankelijke en toegankelijke
website voor het zoeken, vinden en waarderen van
zorgverleners en instellingen. Per maand wordt
de website meer dan 1 miljoen keer bezocht.
Op de site staat ook praktische informatie over
patiëntenorganisaties, aandoeningen, keuzehulp
en wachttijden. In blogs vertellen patiënten hun
persoonlijke ervaringen met de zorg.
Voor Patiëntenfederatie Nederland is
ZorgkaartNederland een manier om patiënten
een stem en daarmee ook invloed te geven.
Het is daarbij van belang dat er zoveel mogelijk
ervaringen van patiënten op ZorgkaartNederland

komen te staan. Want ervaringen van patiënten
bevatten heel veel nuttige informatie. Hiervan
kunnen zorginstellingen gebruikmaken om zo hun
zorg of diensten te verbeteren. ZorgkaartNederland
heeft geen commerciële doelstelling. De
website wordt voor een groot deel betaald uit
de algemene middelen van Patiëntenfederatie
Nederland. Een deel van de inkomsten krijgen we
door pakketten aan te bieden aan organisaties
en praktijken. Daarnaast krijgen we geld op
projectbasis. Bijvoorbeeld om waarderingen te
verzamelen van bewoners van verpleeghuizen.
Voor al deze samenwerkingsverbanden geldt:
ZorgkaartNederland verstrekt nooit informatie over
de inzenders van waarderingen aan derden. Ook
staan we geen enkele inmenging of invloed op ons
redactionele beleid toe.

Samen naar
een beter leven
met reuma

ReumaNederland brengt iedereen in beweging met één doel:
een betere kwaliteit van leven met reuma. Samen gaan we voor
betrouwbare informatie, onderzoek naar betere behandelingen
en aandacht voor de belangen van mensen met reuma.
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief RondReuma (8 x per jaar). Praat mee op
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• betrouwbare medische informatie
• informatie die je helpt in het
dagelijks leven
• nieuws en activiteiten
• ervaringen uitwisselen

Artikel

LEDENDAG – ALV
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019

Zaterdag 9 november 2019 organiseren we een ledendag. Deze
vindt plaats in het Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg
91, 3621 LK Breukelen. Vanuit het LUMC zal Natasha Appelman
(internist-endocrinoloog) of Liesbeth Winter aanwezig zijn. De inloop
is vanaf 10.00 uur. We starten om 10.30 uur en we verwachten te
eindigen om 15.00 uur. In nieuwsbrief nummer 3 informeren wij u
over het programma.

Weetjes
Niet-reanimeren-penning
Verkrijgbaar via Patiëntenfederatie Nederland
Wie niet gereanimeerd wil worden na bijvoorbeeld een hartstilstand,
kan dit aangeven met een niet-reanimeren-penning. Dit is een
draagbare wilsverklaring die zorg- en hulpverleners officieel
erkennen. De penning verbiedt iedereen om u, ongeacht de situatie,
op welke manier dan ook te reanimeren. Deze penning heeft dus
invloed op uw medische behandeling. De niet-reanimeren-penning
is te bestellen via www.patientenfederatie.nl/producten/nietreanimerenpenning/de-niet-reanimerenpenning.

Weetjes
Begeleider mee met de trein
De OV-Begeleiderskaart
Ook een treinkaartje kopen voor uw begeleider? Dat is niet nodig
met de OV-Begeleiderskaart. Deze wordt op uw naam gezet en
hiermee mag één begeleider gratis met u meereizen – dit hoeft dus
niet iedere rit dezelfde begeleider te zijn. De OV-Begeleiderskaart
is verkrijgbaar met een geldigheidsduur van 1 of van 5 jaar en kan
in vrijwel iedere trein, bus, tram of metro gebruikt worden. Sinds
20 maart 2017 worden kaarten uitgegeven met een chip voor het
openen van de poortjes op trein- en metrostations van GVB en RET.
Een OV-Begeleiderskaart is telefonisch aan te vragen via Argonaut:
030-2354661
Meer informatie is te vinden op www.ns.nl/reisinformatie/reizen-meteen-functiebeperking/ov-begeleiderskaart.html.
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Het bestuur van de SCCH wenst u
een mooie en zonnige zomer.

Colofon
Redactie
Angelique van Dam (AKnet)
projecten@scch.nl
MEO
Met medewerking van:
Florine Kerkmeer
Bestuur: SCCH
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Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van deze nieuwsbrief
en de artikelen. Fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd
voorkomen worden. De beweringen en meningen die zijn geuit in de artikelen,
vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs. De redactie is niet
verantwoordelijk voor enig product of enige dienst besproken of geadverteerd
in deze uitgave. Noch staat zij garant voor gemaakte beweringen binnen de
nieuwsbrief of artikelen. Aan zelfmedicatie of het aanpassen van uw dieet en/
of bewegingspatronen zijn risico’s verbonden.Raadpleeg daarom altijd eerst een
arts of professional.
meer informatie over SCCH of onze vereniging:
kijk op onze website
www.scch.nl of mail
info@scch.nl

