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projecten of activiteiten En die subsidie is hard nodig! We hebben het er graag voor over om 
daarvoor nieuwe siatuten en een huishoudelijk reglement te maken. 
Of ze iets mist binnen de vereniging? "Ik zou het niet weten Er is zoveel. We kunnen hooguit 
proberen meer mensen bij de vereniging te betrekken. De beste promotie is een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende uitnodiging om mensen  kennis te laten  maken  met onze  
activiteiten. De vergrijzing gaat snel en jongeren zijn individueler; daar moeten we tegenaan 
werken." 

Lysette Verwegen 

Wie zal ik de volgende keer bezoeken? 
Interviewer Rob de Leeuw, voorzitter van de RPV Utrecht 

Nogmaals: Mia van der Schueren, "Muiterij in mijn lijf" 

In het vorige nummer heb ik een stukje tekst over dit boek van Mia van der Schueren opgenomen 
Daarna heb ik het zelf aangeschaft en gelezen en ik kan een ieder die wil weten wat er zich afspeelt in 
de gezondheidszorg in België, aanbevelen om het boek te kopen bij Bol.com. 

Het is een indrukwekkend boek,dat niet alleen gaat over de gezondheidszorg in België maar ook veel 
vertelt over een zieke vrouw, die heel sterk is en terugvecht zoveel als ze kan en waar ze maar kan. Ik 
heb het boek met veel respect voor Mia van der Schueren gelezen 

Naar aanleiding daarvan heb ik haar een e-mail gestuurd met o.a. de onderstaande tekst: 

In de afgelopen weken (rond de kerstdagen) heb ik mij van mijn taak (!) verwittigd en jouw boekje 
bijna in verschillende rukken gelezen. Een boekje waarmee ik maar niet kan stoppen, hoewel je met 
deze feestdagen ook een beetje sociaal moet zijn. Ik ben diep onder de indruk van je geschiedenis en 
je moed. Het is ongelooflijk als ik je verhaal lees. En dan die doktoren. In het verleden ben ik zelf ook 
bij een reumatoloog weggegaan omdat hij zo'n gebrekkige informatie gaf over de medicijnen. Maar 
nu ben ik er gelukkig mee dat deze arts zo gereageerd heeft, want daarom ben ik verder gaan zoeken 
en heb de informatie over het kuren in Jachymov gevonden. 
Door dat kuren gebruik ik geen medicijnen voor Bechterew en ondervind niet de nadelige 
effecten daarvan. Daar ben ik blij om Zo kan uit iets onzinnigs toch iets goeds voorkomen 

De regelingen zijn soms belachelijk en slaan echt nergens op, dat is in Nederland 
niet anders. 
Vooral niet als je voor een zware operatie besluit om je euthanasie verzoek voor te 
bereiden en in te dienen. Ik vond het heel moedig en realistisch. En dan weer de 
bureaucratie, die het beter weet en de politiek die je in de steek laat. Niet te geloven. 
En dan die arts!!!! Allen wijzen het verzoek af en willen het niet eens in overweging 
nemen. Ongelooflijk! 
Mia, bedankt voor het boeiende boek en dat je ons jouw ervaringen laat delen' 
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