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 Gastvrouw
 Greet van Gessel
	 Informatie	en	voorlichting
	 Aanmelding	nieuwe	leden 

 							Aanmelding	activiteiten
 06 83 40 78 50

 
 
 Coördinator Hydrotherapie
 Ellen van Steenis
 Aanmeldingen 
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 040 211 65 58

	 Secretaris	-	Vicevoorzitter
 Lillian Korremans
	 Correspondentie
	 Vragen	voor	de	leden- 
	 administratie
	 Informatie	nieuwe	leden
	 Externe	contacten
 040 248 88 28

 Penningmeester
 José van der Velden
	 Informatie	financiële	zaken
	 Eigen	bijdrage
	 beweegactiviteiten
	 Contributie
 040 226 49 05
 

 Coördinator Tai Chi,  
 Nordic Walking
 Mary Brands
	 Aanmeldingen	
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 040 221 80 26
 

 
 

Informatiewijzer
Heeft	u	informatie	nodig?	Neem	dan	contact	op	met:

Wij	werken	samen	met:

info@rveindhoven.nl
j.vandervelden@hslnet.nl

ellen.van.steenis@iae.nl

info@rveindhoven.nl

info@rveindhoven.nl

 

Inhoudsopgave
Reumavereniging	Regio	Eindhoven

Reumavereniging Regio Eindhoven
Postbus	2222,	5600	CE	Eindhoven
Telefoon:	06	83	40	78	50
E-mail:	info@rveindhoven.nl
Internet:	www.rveindhoven.nl
Bankrekening	IBAN:	NL92INGB.0004.163.544
Inschrijfnummer	KvK:	40.23.53.12
Aangesloten	bij	het	Reumafonds,	de	NPCF	en	lid	van	Ieder(in)
voorheen	de	CG	Raad	(Chronisch	zieken	en	Gehandicapten)

 
Het	bestuur	aan	het	woord	 	 5
Van	de	redactie															 	 7
Dank	aan	Jeanne	Hendriks	-	Vrijsen		 	 9
Uit	het	bad,	naar	de	raad!		 	 11
Uitnodiging	thermaalbad	Arcen				 	 13
Voor	u	gelezen	7	tips	voor	kritische	patiënten			 	 14
Sfeerverslag	Algemene	Ledenvergadering	en	bingo																													18
Uitnodiging	jaarlijkse	busreis					 	 19
Sfeerverslag	voorjaarsfietstocht																										 	 20
Voor	u	gelezen	Fiets	je	blij		 	 21
Uitnodiging	inloopochtend	 	 23
Sfeerverslag	thema	avond	prednison	en	osteoporose			 	 24
Voor	u	gelezen	9	vragen	over	osteoporose								 	 26
Mijn	leven	met	reuma	-	Ina	van	Asseldonk	-	van	de	Moosdijk	 	 29
Voor	u	gelezen	Joepie!	Nooit	meer	prikken		 	 32
Tai	Chi	kan	helpen	bij	chronische	aandoeningen	 	 34
Voor	u	gelezen	De	beste	dorstlessers	 	 36
Uit	de	praktijk	van	dokter	Harry	E.	Lieveld	 	 38
Voor	u	gelezen	Krijg	meer	grip	op	uw	reuma	met	de	Reuma	App©	 40
Beweegactiviteiten	 	 43
Inschrijven	lidmaatschap	 	 45
Inschrijven	beweeggroep	 	 47
Afmelden	beweegactiviteiten	/	lidmaatschap	 	 49
Onze	vereniging	 	 51



4 5

Bron van gezondheid, weldaad en ontspanning

€ 25,- korting op  
een 10-badenkaart
(4 uur entree)

Klein Vink 11
5944 EX Arcen
T: 077 - 473 24 24
info@thermaalbad.nl

www.thermaalbad.nl

Tegen inlevering van deze  
bon ontvangt u de korting. 
Deze actie is geldig t/m  
31 augustus 2016. Maximaal  
2 kaarten per voucher. RV

E

Openingstijden ma - zo: 08.30 t/m 23.00 uur

 145,-

120,-

Ondanks	mijn	verhuizing	(en	ik	zeg	tegen	iedereen	die	het	wil	
horen,	overigens	ook	tegen	diegenen	die	het	niet	willen	horen,	
dat	ik	nooit	meer	ga	verhuizen),	heb	ik	toch	even	tijd	ingepland	om	met	u	
te	babbelen.

Jeanne,	heel	hartelijk	bedankt!
Heel	speciaal	wil	ik	even	stilstaan	bij	Jeanne	Hendriks.	25	jaar	is	zij	de	
hoofdcoördinator	geweest	van	onze	zwemgroepen.	Administratief	heeft	
zij	al	die	jaren	een	en	ander	in	goede	banen	geleid.	Per	30	juni	2016	houdt	
zij	hier	mee	op.	Ik	wil	haar	namens	het	hele	bestuur	van	harte	bedanken	
voor	haar	werkzaamheden	en	haar	inzet.	Zo’n	klein	zinnetje	dekt	nooit	de	
hele	lading	wat	betreft	de	hoeveelheid	aan	werkzaamheden	die	zij	als	vrij-
williger	voor	de	vereniging	heeft	verricht,	maar	Jeanne,	heel	heel	hartelijk	
bedankt.	Vanaf	1	juli	2016	worden	de	administratieve	werkzaamheden	
van	Jeanne	overgenomen	door	Ellen	van	Steenis.	

Hydrotherapie
Na	de	Algemene	Ledenvergadering	gaan	we	normaal	gesproken	een	
rustige	tijd	in.	Nu	echter,	zoals	u	al	heeft	begrepen,	hebben	we	weer	wat	
reuring	omtrent	de	Tongelreep.	Zoals	het	er	nu	uit	ziet	heeft	het,	gezien	
de	gehele	aanpak	in	deze,	de	functie	van	de	wethouder	gekost	en	is	er	
nog	geen	enkele	duidelijkheid	over	hoe	nu	verder.	Voorlopig	gaan	we	
gewoon	door	met	onze	hydrotherapie	zoals	we	gewend	zijn	en	zodra	er	

Nooit meer
verhuizen

Het bestuur aan het woord
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nieuws	is,	houd	ik	of	uw	zwemcoördinator	u	zeker	op	de	hoogte.
Verder	raad	ik	u	aan	dit	Contact	goed	te	lezen.	Er	staan	weer	interessante	
artikelen	en	interviews	in.	Het	wordt	met	veel	enthousiasme	en	liefde	
gemaakt	en	verdient	alleen	al	daardoor	dat	het	goed	gelezen	wordt.

Ik	wens	u	een	heerlijke	zomer	en	wij	zien	elkaar	tijdens	de	busreis	of	we	
spreken	elkaar	weer	in	het	volgende	Contact	in	september.

Inge Beekmans
voorzitter

GEWRICHTSKLACHTEN?
Nu is er de DORN-methode!

Een zachte correctie van wervelkolom en gewrichten 
ter behandeling van rug- en gewrichtsklachten. Ook bij 
alle vormen van reuma!

Verder kunt u bij Achaïa ook terecht voor klassieke 
homeopathie en/of voetreflexzonetherapie!

Bel voor een afspraak of vrijblijvende informatie: 
ACHAÏA, praktijk voor natuurgeneeskunde
Amerlaan 50  ◦  5626 BP  Eindhoven
Tel.: 040-8443035 of 06-11426308  
info@achaia.nl  ◦  www.achaia.nl
 (gedeeltelijke) vergoeding door zorgverzekeraars!

Vanwege	een	computerstoring	geen	overzicht	van	overleden	en	
nieuwe	leden	van	het	afgelopen	kwartaal.	
Dat	komt	in	het	volgende	Contact.		

Mededeling

Zon, zee en 
vitamine D

Ook	zo’n	zin	in	de	zomer?	Veel	mensen	met	reuma	ervaren	in	
de	zomer	minder	stijfheid	en	pijnklachten	dan	in	de	winter.	De	
warmte	van	de	zon	zorgt	voor	een	betere	doorbloeding	en	meer	ont-
spannen	spieren.	Daarnaast	zorgt	de	zon	voor	een	extra	portie	vitamine	
D.	En	hoe	belangrijk	die	vitamine	is,	kon	u	horen	van	reumatoloog	
dokter	Traksel	en	osteoporoseverpleegkundige	mevrouw	Osman	tijdens	
onze	thema	avond	osteoporose	en	prednison.	U	leest	het	op	pagina	24.	

Verbouwing Tongelreep
Grote	plannen	heeft	de	gemeente	met	zwembad	de	Tongelreep.	Het	
golfslagbad	sluit	per	6	september.	De	verwachting	is	dat	niet	alle	ver-
enigingen	én	de	recreatieve	zwemmers	terecht	kunnen	in	de	twee	25	
meter	baden.	Om	de	hydrotherapie	voor	vier	van	onze	beweeggroepen	
te	behouden,	toog	Marcia	Bakermans	naar	de	raadsvergadering	en	
vertelde	daar	luid	en	duidelijk	waarom	hydrotherapie	voor	ons	zo	be-
langrijk	is	(zie	pagina	11).	De	Reumavereniging	heeft	nog	een	contract	
met	de	Tongelreep	tot	31	december	2016.	Waarschijnlijk	gaat	tot	die	
tijd	de	hydrotherapie	gewoon	door.	

Haar verhaal
Voor	het	septembernummer	van	het	Contact	van	2015	mocht	ik	Jeanne	
Hendriks	–	Vrijsen	interviewen.	Nooit	eerder	was	ik	zo	onder	de	indruk	

Van	de	redactie
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van	iemand.	Met	hart	en	ziel	zet	zij	zich	al	25	jaar	in	voor	de	reumaver-
eniging	als	groepsleidster	en	coördinator	van	de	hydrotherapie.	Tijdens	
ons	gesprek	vertelde	ze	openhartig	over	haar	leven.	Mijn	bewondering	
groeide	met	de	minuut:	zoveel	tegenslag,	zoveel	pijn	en	toch	zo’n	actief	
en	rijk	gevuld	leven.	Bent	u	benieuwd	naar	haar	verhaal?	Lees	het	zelf	
maar.	Haar	verhaal	staat	ook	op	onze	website:	www.rveindhoven.nl/
ervaringsverhalen/jeanne-hendriks-vrijsen. 

Goed advies
Nu	u	toch	aan	het	lezen	gaat,	wil	ik	u	wijzen	op	een	nieuw	gratis	tijd-
schrift	van	ReumaZorg	Nederland.	Op	pagina	6	ziet	u	hoe	u	dit	blad	
kunt	aanvragen.	Lees	ook	het	verhaal	van	Ina	van	Asseldonk	–	van	de	
Moosdijk	op	pagina	29.	Zij	vond	de	liefde	van	haar	leven	in	het	zieken-
huis.	Ze	heeft	een	elegante	oplossing	voor	problemen:	Als	het	niet	op	
de	ene	manier	kan,	dan	moet	het	maar	op	een	andere	manier.	Maar	
ook	een	goed	advies	voor	de	lezer:	Blijf	positief	en	blijf	lachen.
Ik	wens	u	een	warme	en	vitamine-D-rijke	zomer.	

Wilma	Wijnen

Inleveren	kopij	Contact	september:	voor	1	augustus	2016 
Het	Contact	uitgelezen?	Gooi	het	niet	weg	maar	neem	het	mee	naar	
de	wachtkamer	van	uw	huisarts,	tandarts,	therapeut	of	specialist	en	
laat	het	daar	achter.	Anderen	kunnen	zo	ook	onze	verenging	leren	
kennen.	

Alvast	onze	hartelijke	dank!	

Redactieadres:	
Postbus	2222	
5600	CE	Eindhoven	
w.wijnenrpv@gmail.com

In de 
bloemetjes

Dank	aan	Jeanne	Hendriks	-	Vrijsen	
25	jaar	lang	vrijwilliger	voor	de	reumavereniging!

Jeanne	zet	zich	al	25	jaar	lang	met	veel	enthousiasme	en	zorgvuldig-
heid	in	als	groepsbegeleidster	van	de	vrijdaggroep	hydrotherapie	en	als	
coördinator	van	alle	groepen.	Ze	is	35	jaar	lid	van	de	reumavereniging.	
Tijd	om	haar	in	de	bloemetjes	te	zetten!	In	mei	hebben	Inge	Beekmans,	
onze	voorzitter	en	Lillian	Korremans,	secretaris,	haar	verrast	met	een	
bezoekje,	een	bloemetje	en	een	plechtig	dankwoordje	voor	haar	jaren-
lange	trouwe	inzet.		

Als	u	Jeanne	beter	wilt	leren	kennen,	dan	kunt	u	haar	verhaal	lezen	op	
onze	website:	www.rveindhoven.nl/ervaringsverhalen/jeanne-hendriks-
vrijsen.	In	het	Contact	van	september	2015	staat	ook	haar	ervarings-
verhaal.	Per	1	juli	neemt	Ellen	van	Steenis	het	stokje	over	van	Jeanne.

Als	u	een	bewijs	van	betaling	nodig	heeft	voor	de	zorgverzekeraar	
of	de	belastingdienst	kunt	u	dit	opvragen	bij	José	van	der	Velden,	
040	226	49	05	of	j.vandervelden@hslnet.nl.

Oproep
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persoonlijk • gastvrij • toegewijd

Herstelhotel Stefaan
Glorieuxlaan 8
5613 LN Eindhoven

T  040 303 13 13
E  info@herstelhotelstefaan.nl
I  www.herstelhotelstefaan.nl

Herstelhotel Stefaan is onderdeel van Sti chti ng Zorg & Wonen Glorieux

De zorg uit handen geven en in alle 
rust herstellen bij Herstelhotel Stefaan

50
96

Niet te 
missen

U	heeft	de	berichten	vast	gelezen.	De	gemeente	wil	het	golfslag-
bad	sluiten	en	daarvoor	in	de	plaats	een	familiebad	neerzetten.	
Het	stond	zo	maar	even	in	een	klein	berichtje	in	de	krant.	Gelukkig	voor	
ons	was	daar	een	oplettende	vrijwilliger	van	MEE	Zuidoost	Brabant	die	
door	had	dat	het	plan	van	de	gemeente	grote	consequenties	kan	heb-
ben	voor	onze	hydrotherapielessen	in	de	Tongelreep	waar	ongeveer	
120	van	onze	leden	aan	deelnemen.

Uiteraard	heeft	het	bestuur	direct	gevolg	gegeven	aan	de	oproep	om	
in	actie	te	komen.	Via	Facebook	en	Twitter	hebben	wij	gezamenlijk	met	
de	diverse	(kleinere)	verenigingen	de	gemeente	zover	gekregen	dat	zij	
een	inspraakavond	organiseerden.	Tijdens	deze	inspraakavond	heb	ik	
namens	u	allen	ons	standpunt	toegelicht	aan	de	gemeenteraad:
•	de	reumavereniging	wordt	graag	betrokken	bij	de	plannen	en	vraagt	
			om	meer	inspraak;
•	hydrotherapielessen	zijn	onontbeerlijk	voor	reumapatiënten	en	
			kunnen	tijdens	de	verbouwing	niet	9	maanden	stilliggen,	verplaatst	
			worden	naar	een	andere	locatie	of	zelfs	afgeschaft	worden.

We	wachten	op	een	uitnodiging	van	de	gemeente	om	mee	te	praten	
over	de	plannen	voor	de	Tongelreep	en	houden	u	op	de	hoogte!

Marcia Bakermans- von Piekartz PR-Externe	contacten

Uit	het	bad,	naar	de	raad!
Meepraten over de plannen met de Tongelreep
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HG BOUWTECHNIEK BV
Berkhaag 4, 5161 CC Sprang-Capelle
Tel:  0416 - 56 00 17

E-mail: info@hg-bouwtechniek.nl
Internet: www.hg-bouwtechniek.nl

Wanneer u door gezondheidsklachten en/of ouderdom niet meer (helemaal) zelfstandig kunt 
wonen, dan is een aangebouwde mantelzorgwoning een prima oplossing. Met een Prefab 
mantelzorgwoning van HG Bouwtechniek heeft u in één dag een extra woning aan (of 
geheel los van) uw eigen huis of het huis van uw kind. De woning zetten we in onze 
werkplaats in elkaar en wordt vervolgens snel en vakkundig bij u gemonteerd. Het is een 
oplossing die vele malen goedkoper is dan reguliere bouwmethoden. Ook al omdat veel 
gemeentes, in het kader van de WMO, subsidies geven op deze zorgwoningen. Graag 
bespreken we bij u thuis de mogelijkheden van uw Prefab mantelzorgwoning en maken 
we voor u een heldere offerte. Bel vandaag nog voor een afspraak: 0416 - 56 00 17. 
Of mail: info@hg-bouwtechniek.nl. Meer informatie: www.prefab-aanbouw-uitbouw.nl.

UW PREFAB MANTELZORGWONING 
IN ÉÉN DAG GEPLAATST!

Uw voordelen
+ zelfstandig wonen, met zorg van uw 
 kind(eren) ‘om de hoek’
+ beduidend goedkoper dan 
 regulier bouwen
+ subsidiemogelijkheden voor 
 fi nanciering 
+ zorgeloze, snelle plaatsing in één dag
+ deskundig advies vooraf
+ degelijke service en garantie
+ zowel particulier als zakelijk

Onze diensten
+ prefab aan- en uitbouw, waaronder 
 complete mantelzorgwoningen 
+ dakkapellen
+ vloeren 
+ kozijnen en deuren
+ totaalonderhoud

Wie	van	u	wil	zich	ook	ditmaal	weer	koesteren	in	de	weldadige	warmte	
van	de	baden?	Samen	positieve	energie	opdoen,	waarop	we	geruime	
tijd	zullen	kunnen	teren.	Gaat	u	ook	mee	naar:	

Thermaalbad Arcen
dinsdag 13 september

Programma:
10.30	uur:	Aanwezig	zijn	op	de	parking	van	de	Tongelreep	te	Eindhoven
10.45	uur:	Vertrek	met	de	bus	naar	Arcen
12.00	uur:	Lekker	ontspannen	zwemmen	en	koffie	drinken	in	het
																				badrestaurant
16.00	uur:	Vertrek	naar	Eindhoven
17.15	uur:	Verwachte	aankomst	op	de	parking	van	de	Tongelreep	te	
																				Eindhoven

Eigen	bijdrage:	leden	en	partnerleden:	€	21,75	
Eigen	bijdrage:	niet-leden	/	begeleiders:	€	24,50
Uw	eigen	bijdrage	wordt	automatisch	geïncasseerd.	U	hoeft	geen	geld	over	
te	maken.

Aanmelden:	vóór	maandag	5	september	bij	onze	gastvrouw:	Greet	van	
Gessel:	06	83	40	78	50	of	via	e-mailadres	info@rveindhoven.nl.

UitnodigingUitnodiging
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Durf te 
vragen

Hoe	zorg	je	ervoor	dat	jij	je	prettig	voelt	in	de	relatie	met	je	dokter	of	
specialist?	Deskundigen	Ellen	Smets	en	Rob	van	Marum	geven	zeven	tips	
om	een	mondige,	kritische	patiënt	te	worden.	

1. Wissel gerust van arts
Ellen	Smets:	“Patiënten	die	zich	veilig	voelen	bij	hun	dokter	durven	meer	
uitleg	te	vragen	wanneer	iets	niet	duidelijk	is.	Die	kennis	maakt	dat	ze	zich	
strikter	houden	aan	medicijn-	en	leefstijlvoorschriften.	Heb	je	geen	goed	
gevoel	bij	je	arts?	Vraag	je	dan	af	of	je	wel	wilt	blijven	en	wat	je	precies	
zoekt.	Veel	ervaring	bijvoorbeeld,	of	goede	communicatie.	Bespreek	met	
je	huisarts,	vrienden	en	kennissen	of	ze	zo’n	arts	kennen.	Mensen	voelen	
zich	vaak	bezwaard	om	te	wisselen	van	dokter,	maar	de	relatie	met	je	arts	
is	te	belangrijk	voor	je	welbevinden	en	gezondheid	om	dit	een	struikelblok	
te	laten	zijn.”

2. Durf te vragen
Rob	van	Marum:	“Stel:	je	slikt	verschillende	medicijnen	vanwege	een	hoge	
bloeddruk	en	hartproblemen.	En	dan	blijk	je	ook	suikerziekte	te	hebben.	
Automatisch	krijg	je	een	cholesterolverlager	voorgeschreven	om	het	risico	

7	tips	voor	kritische	patiënten
VOOR U GELEZEN   Over voorbereiding, regie en overzicht

op	een	hartinfarct	of	beroerte	te	verkleinen.	Alleen:	tachtig	mensen	
moeten	cholesterolverlagers	slikken	om	één	hartinfarct	te	voorkomen.	De	
kans	is	dus	groot	dat	je	die	pillen	voor	niets	slikt.	Wil	je	dat	risico	op	een	
hartinfarct	wel	op	die	manier	behandeld	hebben?	Misschien	word	je	moe	
van	die	medicijnen,	of	krijg	je	er	spierpijn	van.	Bespreek	dit	met	je	arts:	
‘Wat	gebeurt	er	als	ik	de	medicijnen	niet	ga	slikken?	Wat	zijn	mogelijke	
bijwerkingen	als	ik	ze	wél	slik?	Hoe	groot	is	dán	het	risico	op	een	hart-
infarct?’	Durf	te	vragen.	Ben	je	daar	niet	zo	goed	in,	neem	dan	iemand	
mee	die	er	wel	goed	in	is.”

3.	Bereid	je	voor	op	het	gesprek
“Patiënten	die	goed	geïnformeerd	zijn	over	hun	ziekte	zijn	over	het	
algemeen	tevredener,	minder	angstig,	en	gaan	beter	om	met	de	gevolgen	
ervan.	Een	goede	voorbereiding	op	het	gesprek	met	je	arts	is	daarbij	
belangrijk.	De	beste	informatie	krijg	je	als	je	eerst	bedenkt	wat	je	wilt	
weten.	Het	is	niet	altijd	makkelijk	daar	achter	te	komen.	Voordat	je	in	
gesprek	gaat	met	je	arts,	kun	je	een	brochure	met	voorbeeldvragen	raad-
plegen,	bijvoorbeeld	‘In	gesprek	met	je	arts’	van	het	KWF.	Schrijf	je	vragen	
op,	vertel	aan	het	begin	van	het	gesprek	dat	je	daar	graag	antwoord	op	
wilt	en	hou	op	die	manier	de	regie	in	handen.	Je	hoeft	niet	bang	te	zijn	
dat	het	consult	hierdoor	uitloopt;	goed	voorbereide	gesprekken	verlopen	
vaak	efficiënter,”	aldus	Ellen	Smets.

4. Hou het overzicht
“De	ene	specialist	weet	veel	van	het	hart,	de	ander	van	de	nieren.	De	
huisarts	weet	meestal	meer	van	jou	als	geheel.	Krijg	je	een	nieuwe	aan-
doening,	bespreek	dan	met	je	huisarts	of	je	die	aandoening	wel	of	niet	
wilt	laten	behandelen.	Welke	gezondheidsklachten	heb	je	verder	nog,	hoe	
ziet	je	leven	eruit,	wat	vind	je	belangrijk?	En	als	je	al	meerdere	medicijnen	
slikt:	overleg	met	je	apotheker	wat	de	combinatie	van	al	die	middelen	met	
je	dóet.	Komen	je	huisarts	en	apotheker	er	samen	niet	uit,	vraag	dan	of	ze	
er	een	geriater	bij	betrekken.	Hij	of	zij	heeft	ervaring	met	de	combinatie	
van	aandoeningen,	geneesmiddelen	en	bijwerkingen,”	vertelt	Rob	van	
Marum.
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5. Doe de hoe-voel-ik-me-test
Ellen	Smets:	“Het	is	niet	altijd	makkelijk	om	bij	een	arts	onder	woorden	
te	brengen	hoe	je	je	voelt.	Wil	je	daar	vóór	een	consult	meer	inzicht	in	
krijgen,	dan	kun	je	de	lastmeter	invullen.	Bij	deze	test	geef	je	met
rapportcijfers	aan	hoe	het	onder	andere	lichamelijk	en	emotioneel	met	
je	gaat.	Wanneer	je	zelf	weet	hoe	je	ervoor	staat,	kun	je	dat	beter	
bespreken	met	je	arts.”

6. Neem de regie
Rob	van	Marum:	“Je	bent	zelf	het	deskundigst	waar	het	je	lijf	betreft.	
Misschien	heb	je	bijvoorbeeld	een	hoge	bloeddruk	én	ben	je	ook	iemand	
die	snel	het	evenwicht	verliest.	Wil	je	dan	de	rest	van	je	leven	bloeddruk-
verlagers	slikken?	Deze	middelen	vergroten	de	kans	dat	je	valt	en	dat	
je	daarbij	een	heup	breekt.	Per	jaar	breken	in	ons	land	17.000	55-plus-
sers	een	heup.	Bij	97	procent	komt	dat	door	een	val.	Een	kwart	van	de	
mensen	die	een	heup	breekt,	leeft	na	een	jaar	niet	meer.	Dan	heb	je	
dus	geprobeerd	om	te	voorkomen	dat	je	een	hartinfarct	krijgt,	maar	de	
bijwerkingen	kunnen	alsnog	je	leven	verpesten.	Neem	de	regie	en	zie	de	
dokter	als	de	adviseur	die	jou	helpt	beslissingen	te	nemen.”

7.	Hulp	bij	keuzestress
“Als	een	arts	zegt	dat	je	kunt	kiezen	welke	behandeling	je	gaat	krijgen,	
dan	zul	je	moeten	nadenken	over	wat	je	ermee	wilt	bereiken.	En	ook:	
wat	wil	je	ervoor	doen	en	laten?	Hoe	lastig	vind	je	het	om	medicijnen	
te	slikken?	Wat	zijn	de	bijwerkingen?	Stel	dat	je	een	tumor	hebt:	wat	is	
de	kans	dat	die	verdwijnt,	wat	zijn	de	overlevingskansen?	Zo	zijn	er	nog	
veel	meer	afwegingen.	Op	kiesbeter	van	Zorginstituut	Nederland	vind	je	
goede	keuzewijzers	voor	ziekten,	aandoeningen	en	operaties.”
Ellen	Smets	is	hoogleraar	medische	communicatie	aan	de	Universiteit	
van	Amsterdam.	Ze	doet	onderzoek	naar	communicatie	tussen	patiënten	
en	zorgverleners.	Zoals:	hoe	kan	een	arts	ervoor	zorgen	dat	de	patiënt	
zich	prettig	bij	hem	of	haar	voelt	en	de	beste	medische	behandeling	
krijgt?	En	wat	kan	de	patiënt	er	zelf	aan	doen?

Rob	van	Marum	is	geriater	in	het	Jeroen	Bosch	Ziekenhuis.	Hij	behandelt	
daar	onder	andere	oudere	patiënten	die	verschillende	soorten	
chronische	aandoeningen	hebben.	Daarnaast	is	hij	aan	het	VUmc	
hoogleraar	Farmacotherapie	bij	ouderen.

Bron: Gezondheidsnet

drukwerk
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Hoe meer
zielen

Algemene Ledenvergadering en bingo
SFEERVERSLAG

Op	de	Algemene	Ledenvergadering	geeft	het	bestuur	ieder	jaar	
openheid	van	zaken.	U,	als	lid,	kunt	volop	vragen	stellen	en	
suggesties	doen.	Na	afloop	drinken	we	samen	een	glas.	Dit	jaar	sloten	
we	het	officiële	gedeelte	af	met	een	gratis	bingo.	

Op koers
We	eindigen	2015	met	een	klein	positief	resultaat.	Door	flinke	
bezuinigingen	is	het	negatieve	eigen	vermogen	weer	een	beetje	kleiner	
geworden.	Toch	zijn	er	leuke	activiteiten	georganiseerd	die	door	veel	
leden	werden	gewaardeerd.	Het	aantal	deelnemers	aan	activiteiten	
was	hoger	dan	in	het	jaar	ervoor.	Dat	tempert	niet	onze	ambitie,	in	
tegendeel.	We	willen	nóg	meer	leden	actief	bij	de	vereniging	
betrekken.

Bingo!
Na	het	serieuze	deel	van	de	avond	was	het	tijd	voor	de	balletjes!	
Oftewel	een	ernstig	potje	bingo.	Het	licht	werd	hoger	gezet,	de	lees-
brillen	gepoetst,	consumpties	besteld	en	de	boekjes	en	pennen	uit-
gedeeld.	En	toen	werd	het	stil	in	de	zaal.	Alleen	de	stem	van	Lillian,	die	
de	getallen	omriep	en	zuchten	van	spanning	waren	nog	te	horen.	Echt,	
u	had	erbij	moeten	zijn.	

Wilma	Wijnen

Ontdek	de	trots	van	het	Klok	&	Peel	Museum:	‘Asten	klinkt	in	de	Notre	
Dame’.	De	tentoonstelling	brengt	u	terug	naar	de	sfeer	van	Parijs	waar	de	
Notre	Dame	staat.	De	Collectie	Peel	voert	u	door	de	tijd	vanaf	10	miljoen	
jaar	geleden	tot	het	heden.	U	ziet	de	landschappen	bij	deze	periodes	met	de	
bijbehorende	flora	en	fauna.

Klok & Peel Museum Asten
dinsdag	21	juni

 
Programma:
12.00	uur:	vertrek	parkeerplaats	Tongelreep.
12.30	uur:	ontvangst	in	Asten	met	koffie	of	thee	met	gebak
13.00	uur:	start	eerste	rondleiding	KLOK	of	PEEL	
14.00	uur:	bijeenkomst	museumcafé
14.30	uur:	start	tweede	rondleiding	PEEL	of	KLOK	
17.00	uur:	vertrek	naar	restaurant	de	Zwaan	in	Borkel	en	Schaft*
21.00	uur:	vertrek	naar	Eindhoven
21.30	uur:	aankomst	parkeerplaats	Tongelreep

Eigen	bijdrage:	leden	en	partnerleden:	€	32,50	
Eigen	bijdrage:	niet-leden	/	begeleiders:	€	42,50

Aanmelden:	vóór	dinsdag	14	juni	bij	onze	gastvrouw:	Greet	van	Gessel:	
																								06	83	40	78	50	of	via	info@rveindhoven.nl

*Restaurant	de	Zwaan,	Mgr.	Kuijpersplein	18,	5556	VS	Borkel	&	Schaft,	
  040 20 68 326

UitnodigingUitnodiging
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Gezellig
en	gezond!

Voorjaarsfietstocht	
SFEERVERSLAG

De	weergoden	waren	ons	goed	gezind.	De	regenbui	kwam	naar	be-
neden	toen	we	aan	de	broodjes	met	koffie	of	thee	zaten.	Verder	vielen	
er	wat	losse	spetters	maar	dat	mocht	geen	naam	hebben.	

Verrassende route
Meester-fietstocht-planner	Hans	had	weer	een	verrassende	en
prachtige	tocht	uitgekiend.	Genietend	van	het	Brabantse	landschap	
(wat	is	Eindhoven	toch	mooi)	en	de	frisse	buitenlucht	(écht	frisjes:	10	
graden)	werd	er	kennisgemaakt	en	nieuwtjes	uitgewisseld.	Ook	werden	
er	tips	gedeeld	over	een	natuurlijk	middel	tegen	artrose.	

Volgend	jaar	weer!
Tijdens	de	afsluitende	borrel	in	het	parkpaviljoen	van	het	Philips	de	
Jonghpark	bleek	het	niet	moeilijk	Hans	over	te	halen	om	volgend	jaar	
weer	de	voorjaarsfietstocht	uit	te	stippelen.	Hij	had	al	wel	een	idee…	

Wilma	Wijnen	

Nederlanders	zijn	fietsers.	En	dat	komt	goed	uit,	want	fietsen	is	
niet	alleen	leuk	en	ontspannend,	maar	ook	supergezond.	Wie	regelmatig	
de	pedalen	laat	ronddraaien,	is	net	zo	fit	als	mensen	die	tien	jaar	jonger	
zijn.

Geen	land	ter	wereld	is	zo	fietsvriendelijk	als	Nederland.	Nauwelijks	
bergen	en	dalen,	overal	fietspaden	en	wegwijzers	en	een	afwisselend	
landschap.	Nederlanders	zijn	fietsers	en	dat	moeten	we	vooral	zo	
houden.	Want	fietsen	is	supergezond.

Fietsen	maakt	jong	en	houd	je	fit.	Het	staat	zwart	op	wit	in	het	rapport	
‘Fietsen	is	groen,	gezond	en	voordelig’	van	TNO:	wie	elke	dag	tien	tot	
vijftien	minuten	fietst,	kan	zijn	conditie	met	liefst	dertien	procent	ver-
beteren.	Een	beetje	stevig	doortrappen,	met	een	gemiddelde	snelheid	
van	achttien	kilometer	per	uur,	is	wel	vereist.	Wie	regelmatig	de	pedalen	
laat	ronddraaien,	blijkt	net	zo	fit	te	zijn	als	mensen	die	tien	jaar	jonger	
zijn.	Regelmatig	bewegen	helpt	bovendien	de	bloeddruk,	bloedsuiker-
waardes	en	het	cholesterolgehalte	onder	controle	te	houden.
  
Minder ziek
Het	ene	na	het	andere	onderzoek	toont	aan	dat	fietsen	direct	veel	

Trap	je	
jong	en	fit

Fiets	je	blij
VOOR U GELEZEN   Leuk, ontspannend en gezond
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gunstige	effecten	heeft	op	de	gezondheid.	Zo	meldt	het	rapport	van	TNO	
ook	dat	fietsen	naar	het	werk	het	ziekteverzuim	vermindert.	Regelmatig	
fietsen	zou	zelfs	beginnende	diabetes	type	2	kunnen	terugdraaien.

Fietsen	helpt	bovendien	de	weegschaal	in	balans	te	houden.	Het	RIVM	
(Rijksinstituut	voor	Volksgezondheid	en	Milieu)	noemt	het	‘een	kansrijke	
maatregel	om	overgewicht	te	voorkomen’.	Juist	voor	mensen	die	kampen	
met	een	paar	of	veel	pondjes	extra,	is	fietsen	ideaal.	Genietend	van	de	
natuur	verbrand	je	vrijwel	ongemerkt	calorieën	en	verbeter	je	de	
conditie.

Muizenissen waaien weg
Regelmatig	de	pedalen	beroeren,	biedt	nog	veel	meer	voordelen.	Zoals	
ontspanning.	Bij	fietsen	in	de	buitenlucht	waait	je	hoofd	leeg.	Het	ver-
mindert	stress,	een	belangrijke	risicofactor	voor	hart-	en	vaatziekten.	
Beweging	stimuleert	bovendien	de	aanmaak	van	onder	meer	endorfinen	
in	de	hersenen.	Deze	stofjes	verbeteren	de	stemming	en	worden	daarom	
ook	wel	‘gelukshormonen’	genoemd.	Het	zijn	natuurlijke	antidepressiva,	
zonder	nare	bijwerkingen.

Geen	wonder	dat	je	het	gevoel	hebt	dat	alle	muizenissen	zijn	weggejaagd	
na	een	fietstocht.	En	dan	zijn	we	er	nog	niet,	want	uit	onderzoek	blijkt	
dat	fietsen	vermoeidheid	doet	afnemen,	de	nachtrust	bevordert	en	zorgt	
voor	meer	zelfvertrouwen.	Een	half	uurtje	bewegen	per	dag,	minstens	
vijf	dagen	per	week,	wordt	dan	ook	warm	aanbevolen	door	deskundigen.

Het bloed stroomt sneller
Met	elke	trap	op	de	pedalen	worden	de	beenspieren	aan	het	werk	gezet.	
De	spieren	in	de	armen	en	de	romp	helpen	mee	om	je	lijf	in	evenwicht	te	
houden	en	te	sturen.	En	als	de	ademhalingsspieren	wat	harder	gaan	
werken,	is	er	extra	bloed	nodig	voor	de	aanvoer	van	zuurstof,
waardoor	het	hart	harder	moet	werken.	Het	pompt	het	bloed	sneller	
door	de	bloedvaten,	en	dat	is	gezond.

Dat	mensen	die	regelmatig	fietsen	11	procent	minder	kans	hebben	op	
hart-	en	vaatziekten	is	dan	ook	niet	zo	verrassend.

Het	is	zo	makkelijk
Het	leuke	van	fietsen	is	dat	je	het	altijd	en	overal	kunt	doen.	Het	enige	
dat	je	nodig	hebt	is	een	goede	fiets.	Ons	land	is	gezegend	met	een	
geweldig	netwerk	van	fietspaden,	zodat	je	overal	een	leuke	route	kunt	
uitstippelen.	In	Vlaanderen	en	in	steeds	meer	delen	van	Nederland	be-
staat	er	een	Fietsroutenetwerk,	ook	wel	fietsknooppuntennetwerk	
genoemd.	De	plekken	waar	fietspaden	elkaar	kruisen,	hebben	een	
nummer:	de	fietsknooppunten.	Je	kunt	zelf	een	route	uitstippelen	van	
het	ene	naar	het	andere	genummerde	knooppunt.	Op	elk	knooppunt	
staat	een	informatiepaneel	met	een	overzichtskaart.

Gezellig	onder	elkaar	zijn,	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee	
praten	met	lotgenoten	of	genieten	van	een	gratis	voetmassage.	Er	zijn	al	
bijeenkomsten	geweest	met	een	handmassage	en	een	training	
ademhalingstechnieken.	Nieuwsgierig?	Loop	dan	eens	binnen	bij	onze:

Locatie:		’t	Slotje,	Kastelenplein	167,	Eindhoven
Activiteit:	gratis	voetmassage
Aanmelden:	niet	nodig.	U	mag	gewoon	binnenlopen.

Bron: Gezondheidsnet

UitnodigingUitnodiging

Inloopochtend 
maandag	27	juni	van	10.00	tot	12.00	uur
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Vragen staat
vrij

Thema avond prednison en osteoporose 
SFEERVERSLAG

“Een	dief	die	de	kalk	uit	je	botten	steelt,”	noemt	osteoporoseverpleeg-
kundige	mevrouw	Osman	deze	botaandoening.	Mevrouw	Osman	gaf	
een	presentatie	over	het	ontstaan	en	het	verloop	van	osteoporose	en	
drukte	haar	aandachtige	toehoorders	op	het	hart	toch	vooral	aandacht	
te	besteden	aan	leefstijl	om	osteoporose	zoveel	mogelijk	te	voor-
komen.		

Belang van vitamine D
Dokter	Traksel	vertelde	daarna	over	het	risico	op	osteoporose	bij	lang-
durig	gebruik	van	een	hoge	dosering	prednison.	Hij	begon	zijn	lezing	
met	de	vraag	wie	er	vroeger	levertraan	heeft	geslikt.	Tientallen	vingers	
gingen	de	lucht	in.	Hij	benadrukte	het	belang	van	vitamine	D	
(in	levertraan!)	en	herhaalde	het	advies	van	de	Gezondheidsraad:	
“Iedere	vrouw	boven	de	50	jaar	en	iedere	man	boven	de	70	jaar	moet	
elke	dag	van	het	jaar	vitamine	D	innemen.”	Vitamine	D	verkleint	niet	
alleen	het	risico	op	osteoporose;	het	heeft	ook	een	positief	effect	op	
het	immuunsysteem.

Het	is	uw	feestje
Beide	sprekers	gaven	vragenstellers	uit	het	publiek	volop	de	ruimte.	“We	
zijn	hier	voor	u.	Het	is	uw	feestje”,	aldus	dokter	Traksel.	Het	was	een	
bijzonder	informatieve	en	interessante	avond	en	toen	alle	vragen	uit	het	
publiek	naar	tevredenheid	waren	beantwoord,	keerde	iedereen	met	een	
goed	gevulde	goodiebag	weer	huiswaarts.	

Ook	zo’n	avond	bijwonen?
Dat	kan.	De	lezingen	zijn	openbaar	en	gratis	toegankelijk,	ook	voor	niet	
leden.	Bovendien	zoeken	we	onderwerpen	die	niet	alleen	voor	mensen	
met	reuma	interessant	zijn.	In	september	is	er	weer	een	lezing.	Meer	
informatie	vindt	u	in	het	Contact	van	september	of	op	de	website: www.
rveindhoven.nl/agenda. 

Wilma	Wijnen

U	kunt	zelf	het	risico	op	osteoporose	verkleinen	door:	
•	voldoende	calcium	te	nemen,	liefst	viermaal	per	dag	een	
			zuivelproduct
•	voldoende	zonlicht	en/of	vitamine	D	want	vitamine	D	zorgt	er	voor	
			dat	de	calcium	in	het	lichaam	wordt	opgenomen	
•	niet	roken,	matig	alcoholgebruik,	niet	meer	dan	3	glazen	per	dag
•	voldoende	beweging	want	door	de	trilling	in	je	botten	gaan	de	cellen	
			die	bot	aanmaken	aan	het	werk
•	voldoende	lichaamsgewicht,	minder	wegen	dan	60	kg	geeft	risico	op		
			osteoporose
•	voldoende	spiermassa	en	een	goed	evenwicht	zodat	de	kans	op	vallen	
			wordt	verkleind,	dat	kan	bijvoorbeeld	door	tai	chi	
•	opletten	bij	medicijngebruik,	metatrexaat	en	prednison	geven	risico
			op	osteoporose
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Je	voelt	het	niet,	tot	je	botten	té	broos	worden	en	‘krak’	zeggen.	
Gelukkig	kun	je	veel	zelf	doen	om	de	kans	op	osteoporose	te	verkleinen,	
of	aangerichte	schade	binnen	de	perken	te	houden.		

1.	Op	welke	leeftijd	begint	het?
Bot	is	zeer	levendig	weefsel.	Er	worden	continu	botcellen	afgebroken	
en	nieuwe	aangemaakt.	Tot	ongeveer	35	jaar	is	de	balans	in	het	voor-
deel	van	de	aanmaak	en	worden	botten	steeds	steviger.	Daarna	krijgt	
de	afbraak	de	overhand.	Langzaam	verliezen	botten	hun	sterkte.	Na	de	
overgang	kan	dit	bij	vrouwen	sneller	gaan.	Dan	neemt	de	hoeveelheid	
oestrogeen	(een	hormoon	dat	belangrijk	is	voor	botvorming)	sterk	af.	De	
kans	op	een	gebroken	heup	verdubbelt	hierdoor.

2.	Hebben	alleen	vrouwen	er	last	van?
Nee,	al	komt	het	bij	vrouwen	wel	meer	voor.	Boven	de	55	jaar	krijgt	één	
op	de	drie	vrouwen	osteoporose.	Van	de	mannen	krijgt	één	op	de	acht	
het.	Bij	oudere	mannen	neemt	de	hoeveelheid	mannelijk	geslachts-
hormoon	(testosteron)	af	en	dat	is	nadelig	voor	het	botgehalte.	Ook	kan	
langdurig	gebruik	van	corticosteroïden	leiden	tot	botafbraak.	Bij	de	helft	
van	de	mannen	is	er	geen	duidelijke	oorzaak.

Neem 
elke dag 
vitamine D

9 vragen over osteoporose
VOOR U GELEZEN   Verklein zelf het risico op osteoporose

3.	Doet	het	pijn?
Het	kan	gepaard	gaan	met	pijn,	maar	het	hoeft	niet.	Een	rugwervel	kan	
zelfs	ongemerkt	gebroken	zijn.	In	Nederland	hebben	meer	dan	800.000	
mensen	osteoporose,	maar	meer	dan	de	helft	weet	het	niet.	De	kwaal	
wordt	meestal	pas	opgemerkt	als	iemand	een	heup	of	arm	breekt.

4.	Kun	je	echt	zware	botten	hebben?
Ja,	want	het	gewicht	van	botten	hangt	samen	met	de	botdichtheid.	
Erfelijke	factoren,	bijvoorbeeld	hoe	goed	het	lichaam	calcium	kan	
opnemen,	spelen	hierbij	een	belangrijke	rol.	Hoe	minder	calcium	je	
opneemt	–	en	dus	hoe	minder	zwaar	je	botten	zijn	–	hoe	groter	de	kans	
op	osteoporose.

5.	Wordt	het	wel	eens	over	het	hoofd	gezien?
Helaas	gebeurt	dat	erg	vaak.	Meer	dan	driekwart	van	de	patiënten	met	
een	botbreuk	door	osteoporose	krijgt	geen	of	onvoldoende	behandeling	
voor	de	botafbraak,	blijkt	uit	onderzoek.	Reden:	als	je	met	een	botbreuk	
in	het	ziekenhuis	komt,	wordt	meestal	niet	onderzocht	of	ook	sprake	is	
van	osteoporose.	Ben	je	50	jaar	of	ouder	en	heb	je	een	bot	gebroken?	
Vraag	dan	de	behandeld	arts	van	de	spoedeisende	hulp	of	hij	je	kan	laten	
controleren	op	osteoporose.

6.	Zijn	commerciële	botmetingen	zinvol?
Hoe	sterk	iemands	botten	zijn,	is	te	zien	met	een	röntgenfoto.	De	meest	
betrouwbare	methode	is	de	zogeheten	DXA-meting,	met	een	lage	dosis	
röntgenstraling.	Er	zijn	ook	apparaten	die	de	botdichtheid	meten	met	
echo	(ultrasound).	Deze	hiel-	of	vingermeting	wordt	vaak	aangeboden	
door	nagelstudio’s.	De	Osteoporosestichting	waarschuwt	hiervoor.	
Volgens	de	stichting	is	meestal	niet	wetenschappelijk	bewezen	of	de	
uitslag	wel	echt	klopt.
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7.	Wat	kan	ik	zelf	doen?
Bewegen!	Wandelen,	joggen,	tennissen,	dansen,	touwtje	springen	en	
traplopen	zijn	goed	voor	de	botten.	De	druk	van	het	eigen	lichaams-
gewicht	stimuleert	de	aanmaak	van	bot.	Fietsen,	roeien	en	zwemmen	
stimulerende	botgroei	minder,	maar	zijn	nog	altijd	beter	dan	niets	doen.	
Een	kwartiertje	bewegen	per	dag	heeft	al	zin.

8.	Is	calcium	en	vitamine	D	slikken	een	goed	idee?
Botten	bestaan	voor	een	groot	deel	uit	kalk.	Daarom	is	het	belangrijk	om	
genoeg	calcium	binnen	te	krijgen.	Voor	volwassenen	is	het	advies	1000	
milligram	per	dag.	Boven	de	50	jaar	is	het	advies	1100	mg,	en	boven	
de	70	jaar	1200	mg.	Drie	à	vier	porties	zuivel	(glas	melk,	bakje	yoghurt,	
boterham	met	kaas)	per	dag	is	voldoende.	Tabletten	slikken	is	dan	niet	
nodig,	kom	je	niet	aan	deze	hoeveelheden	dan	kan	suppletie	verstandig	
zijn.	Vitamine	D	zorgt	ervoor	dat	calcium	goed	door	het	lichaam	wordt	
opgenomen.	We	maken	deze	vitamine	zelf	aan	met	behulp	van	zonlicht.	
Het	Voedingscentrum	adviseert	een	vitamine	D	supplement	voor	
vrouwen	vanaf	50	jaar	en	voor	mannen	vanaf	60	jaar,	omdat	zij	iets	meer	
vitamine	D	via	hun	voeding	binnen	krijgen.	Met	het	toenemen	van	de	
leeftijd	neemt	ook	de	geadviseerde	dosering	vitamine	D	in	het	supple-
ment	toe:	voor	vrouwen	van	50	tot	60	jaar	2,5	mcg/dag,	van	60	tot	70	
jaar	7,5	mcg/dag	en	vanaf	70	jaar	10	mcg/dag.	Voor	mensen	die	amper	
buiten	komen	of	die	een	donkere	huidskleur	hebben	(waardoor	van	
nature	minder	vitamine	D	wordt	aangemaakt),	komt	hier	nog	zo’n	2,5	
mcg/dag	bij.

9.	Welke	gewoontes	kunnen	osteoporose	verergeren?
Roken,	overmatig	zout	eten	en	veel	alcohol	drinken	(gemiddeld	meer	dan	
drie	glazen	per	dag),	is	slecht	voor	de	botten.	Te	veel	koffie	(meer	dan	
drie	koppen	per	dag)	is	waarschijnlijk	ook	niet	goed.	Er	zijn	overigens	ook	
onderzoeken	die	laten	zien	dat	koffiedrinkers	minder	snel	een	botbreuk	
oplopen	–	dat	troost	weer.

Bron: Gezondheidsnet

Ina	van	Asseldonk	(52)	werd	in	Uden	geboren	en	groeide	op	in	een	gezin	
met	een	oudere	broer	en	een	jongere	zus.	Toen	ze	8	jaar	was	verhuisde	
het	gezin	naar	Valkenswaard	in	verband	met	vaders	werk	bij	Philips.	
Eigenlijk	had	ze	vanaf	haar	11de	al	pijnklachten	maar	niemand	wist	toen	
wat	het	was.	Ik	word	door	Ina	hartelijk	verwelkomd	maar	meer	nog	door	
haar	twee	piepkleine	hondjes	die	net	zoveel	kabaal	maken	als	één	grote.	
Maar	ja,	zij	moeten	tenslotte	het	huis	bewaken.	

Liever geen pubers 
“Na	de	havo	ging	ik	naar	de	lerarenopleiding	en	op	kamers	in	Tilburg.	In	
het	derde	jaar	moesten	we	stage	lopen	en	pas	toen	kwam	ik	erachter	
dat	het	niets	voor	mij	was.	Lesgeven	aan	een	klas	met	pubers	zag	ik	echt	
niet	zitten.	Ik	ben	weer	thuis	gaan	wonen	en	heb	twee	jaar	vwo	in	één	
jaar	gedaan.	Met	het	vwo	diploma	op	zak	ben	ik	biologie	gaan	studeren	
in	Nijmegen.	Ik	wilde	graag	als	milieukundig	medewerker	aan	de	slag,	
bijvoorbeeld	bij	de	gemeente.	Na	mijn	studie,	ik	was	toen	26	jaar,	kon	ik	
geen	werk	vinden.	Een	jaar	later	ben	ik	getrouwd	en	begon	ik	met	een	
cursus	milieurecht.	

Blijf	positief
en	blijf
lachen!

Mijn	leven	met	reuma
Tai	Chi	houdt	mij	in	beweging
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Toen	ik	zwanger	was	van	onze	eerste	dochter	stopte	ik	er	weer	mee	
omdat	ik	veel	klachten	had.	We	hebben	2	dochters	van	19	en	22	jaar.	
Ze	wonen	allebei	nog	thuis.”

Romantiek	in	het	ziekenhuis
“Ik	had	al	klachten	vanaf	mijn	11de	jaar.	Toen	ik	18	jaar	was	zijn	mijn	
enkelbanden	ingekort	tijdens	een	operatie	omdat	mijn	enkels	steeds	om-
zwikten.	Een	jaar	later,	toen	ik	voor	de	tweede	enkel	in	het	ziekenhuis	lag,	
heb	ik	daar	mijn	man	leren	kennen.	Hij	had	een	motorongeluk	gehad	en	
zijn	voeten	en	arm	waren	kapot.	Het	was	liefde	op	het	eerste	gezicht.	We	
ontmoetten	elkaar	in	de	recreatieruimte	waar	we	aan	de	praat	raakten.	
Toen	lagen	mannen	en	vrouwen	nog	niet	bij	elkaar	op	de	kamer.	Hij	lag	
meer	dan	drie	maanden	in	het	ziekenhuis	en	ik	maar	tien	dagen.	Maar	ik	
ging	hem	natuurlijk	zo	vaak	opzoeken	als	ik	kon.	En	zo	is	het	begonnen.	In	
juni	zijn	we	25	jaar	getrouwd.”

Hypermobiliteitssyndroom 
Pas	op	mijn	35ste,	toen	ik	aan	mijn	schouders	was	geopereerd	en	ik	reva-
lideerde	in	Blixembosch,	stelde	de	revalidatiearts	daar	de	diagnose
hypermobiliteitssyndroom.	Het	betekent	dat	mijn	bindweefsel,	ge-
wrichtsbanden	en	pezen	te	los	zitten	waardoor	alles	veel	meer	moeite	
kost.	Je	krijgt	ook	eerder	artrose	met	deze	aandoening.	Later	stelde	
dokter	de	Nijs	in	het	Máxima	Medisch	Centrum	in	Eindhoven	vast	dat	ik	
ook	een	bindweefselafwijking	heb.	Hij	noemde	het	een	neefje	van	fybro-
myalgie.	Tijdens	mijn	zwangerschappen	had	ik	meer	klachten.	Er	zijn	niet	
echt	medicijnen	voor,	ik	heb	twee	pijnstillers:	arthrotec	en	morfinepleis-
ters.	Door	het	hypermobiliteitssyndroom	werkt	narcose	minder	en	dus	
heb	ik	bijvoorbeeld	bij	de	tandarts	extra	verdoving	nodig.”

Op goed advies
“Bij	Blixembosch	gaven	ze	goede	adviezen	op	het	gebied	van	fysio-
therapie,	ergotherapie,	hulpmiddelen	en	semi-orthopedische	schoenen.	
Sinds	die	tijd	loop	ik	ook	met	een	rollator.	Dat	vond	ik	in	het	begin	wel	
moeilijk.	Maar	toen	ik	op	het	schoolplein	stond	met	mijn	rollator	om	

mijn	dochter	van	vier	op	te	halen	en	ik	van	de	andere	moeders	positieve	
reacties	kreeg,	ja,	toen	was	ik	er	overheen.	Sinds	drie	jaar	heb	ik	een	
chronische	dikke	darmontsteking,	lymfocytaire	colitis.	De	oorzaak	kan	het	
bindweefsel	zijn	maar	ook	de	medicijnen.	Ik	houd	me	aan	een	glutenvrij	
dieet	en	sindsdien	heb	ik	minder	klachten.	Daarnaast	heb	ik	een	trage	
schildklier,	te	hoge	bloeddruk	en	diabetes.”

Dan maar een poppenhuis
“Ik	sta	positief	in	het	leven.	Als	het	op	de	ene	manier	niet	kan,	dan	moet	
het	maar	op	een	andere.	Ik	wil	graag	doen	wat	anderen	ook	doen.	Zo	
normaal	mogelijk	leven.	Dat	gaat	soms	ten	koste	van	mezelf.	Zo	gingen	
we	tijdens	mijn	studie	biologie	op	excursie	naar	Oostenrijk	om	onderzoek	
te	doen	naar	de	vegetatie	daar.	Mijn	vriendin	is	’s	avonds	naar	de	
professor	gegaan	om	te	vertellen	dat	ik	de	volgende	ochtend	echt	niet	
mee	kon.	En	ik	kon	het	ook	niet,	maar	zelf	zou	ik	dat	nooit	verteld	heb-
ben.	Ik	ben	toen	met	een	begeleider	in	het	hotel	gebleven.	Mijn	hulp	
vertelde	laatst	dat	ze	in	het	weekend	de	kozijnen	had	geschilderd.	Daar	
hoef	ik	niet	eens	aan	te	denken.	Als	ik	geen	huis	kan	schilderen,	dan	maar	
een	poppenhuis.	Het	poppenhuis	van	mijn	zus	en	mij	van	vroeger	ga	
ik	helemaal	opknappen.	Ook	maak	ik	accessoires	voor	poppenhuizen.”	
En	dat	doet	ze	erg	goed.	Ze	staat	ermee	op	de	poppenhuizenbeurs,	die	
tweemaal	per	jaar	in	Eindhoven	wordt	gehouden.

Voor de gezelligheid
“Mijn	gezin	komt	op	de	eerste	plaats.	Zij	zijn	het	gewend	dat	ik	op	tijd	
rust	moet	nemen.	Als	we	ergens	naartoe	gaan,	de	Efteling	bijvoorbeeld,	
kan	ik	mijn	rollator	ombouwen	tot	een	rolstoel.	Boodschappen	doe	ik	op	
mijn	elektrische	fiets	en	als	ik	veel	nodig	heb,	gaat	mijn	man	mee.	Maar	
verder	ga	ik	niet	gemakkelijk	ergens	alleen	naar	toe.	In	je	eentje	met	
het	openbaar	vervoer	is	erg	onhandig	met	de	rollator.	Ik	ben	lid	van	de	
scootmobielvereniging,	samen	met	mijn	ouders.	Voor	de	gezelligheid,	
want	ik	heb	geen	scootmobiel.	Elke	twee	weken	komen	we	bij	elkaar.	Er	
zijn	activiteiten	zoals	een	kerstbrunch,	bingo	enzovoort.	Heel	gezellig.	In	
de	zomer	trekken	ze	er	regelmatig	op	uit.	Een	rit	van	20	tot	30	km	naar	
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museum	Bevrijdende	Vleugels	in	Son	bijvoorbeeld,	dan	ga	ik	met	de	auto	
mee.”

Goed geregeld
“Ik	ben	lid	geworden	van	de	reumavereniging	omdat	mijn	ouders	ook	
lid	zijn.	Ze	zijn	82	en	81	jaar.	Op	dinsdag	ga	ik	altijd	naar	mijn	ouders	en	
dan	ga	ik	samen	met	mijn	moeder	naar	tai	chi.	We	hebben	er	veel	baat	
bij.	Het	is	belangrijk	om	te	blijven	bewegen.	Ook	om	te	blijven	lopen,	
ondanks	de	pijn.	De	tai	chi	bevalt	goed,	als	het	even	niet	lukt,	kan	ik	een	
tandje	lager	zetten	of	even	gaan	zitten.	Samen	gingen	we	ook	naar	Arcen	
en	samen	met	mijn	vader	gaan	we	nog	steeds	naar	de	bingo.	Zonder	hen	
vind	ik	het	niet	zo	gezellig.	We	zijn	ook	mee	geweest	naar	de	Floriade.	
Dat	was	goed	geregeld!	Bij	aankomst	stonden	de	scootmobiels	al	voor	
ons	klaar.		Wat	ik	de	lezer	wil	aanbevelen?	Blijf	positief	en	blijf	lachen!”

Wilma	Wijnen

Het	Reumafonds	steunt	het	project	‘Nooit	meer	prikken,’	dat	
onderzoekt	of	de	nu	gebruikelijke	pijnlijke	injecties	bij	kinderen	
met	jeugdreuma	vervangen	kunnen	worden	door	het	zogenaamde	
Stick2me	apparaat,	een	pijnloze	methode	om	geneesmiddelen	toe	te	
dienen.	

Het	apparaatje	brengt	via	micronaaldjes	medicijnen	pijnloos	in	de
bovenste	laag	van	de	huid.	Pijnloos,	omdat	de	huid	daar	geen	pijn-
zenuwen	heeft.	Kinderreumatoloog	Rebecca	ten	Cate	onderzoekt	de	
beste	techniek	en	hoe	de	medicijnen	goed	in	het	bloed	terechtkomen.	
Daarna	kan	de	Stick2me	landelijk	worden	uitgerold.

Uitnodiging

Bron: Reumafonds

VOOR U GELEZEN

Joepie!	
Nooit meer prikken

Uw voeten zijn onze zorg! 
Wij leveren al al bijna 40 jaar 
(semi)-  orthopedische 
schoenen en zijn 
gespecialiseerd in het maken van 
schoenen op maat voor mensen 
met reuma. Ook kunt U bij ons 
terecht voor elastische kousen, 
bandages en steunzolen. 
De Run 4212 • 5503 LL Veld  hoven 
Telefoon: 040 254 11 44 
Wij werken uitsluitend op afspraak.

!

De zekerheid van goede zorg 

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor 
goede reumazorg 

www.fysiovisie.nl 

U kunt bij de Zuidzorg Winkel terecht voor 
hulpmiddelen die u hulp kunnen bieden bij 
dagelijkse handelingen zoals wassen en aankleden, 
opstaan en naar bed gaan. Samen met u kijken we 
naar oplossingen voor praktische problemen.

Hier vindt u de Zuidzorg Winkel van ZuidZorg:
Kastelenplein 168
5653 LX Eindhoven
Telefoon: 040 - 250 38 38
www.zuidzorg.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

De ZuidZorg Winkel staat 
voor u klaar!

ZuidZorg Winkel
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Rustig	en	
zacht 
tegen	pijn	
en	stijfheid

De	langzame,	vloeiende	bewegingen	van	tai	chi,	een	Chinese	bewe-
gingsleer,	lijken	ouderen	met	chronische	aandoeningen	te	kunnen	
helpen.	Dat	blijkt	uit	een	onderzoek	van	de	University	of	British	Co-
lumbia.	De	onderzoekers	keken	naar	gegevens	uit	33	eerdere	studies	
waaraan	in	ruim	1500	senioren	meededen.	Gemiddeld	volgden	zij	12	
weken	lang	een	cursus	tai	chi,	waarbij	ze	2	à	3	keer	per	week	een	uur	
oefenden.	De	deelnemers	kampten	met	chronische	ziekten	als	kanker,	
artrose,	COPD	en	hartfalen.

Vooruitgang
Tai	chi	zorgde	voor	vooruitgang	op	het	gebied	van	kwaliteit	van	leven,	
lopen,	balans,	spierkracht	en	de	tijd	die	het	kost	om	op	te	staan	en	in	
beweging	te	komen.	Bovendien	hielp	het	tegen	pijn	en	stijfheid	als	ge-
volg	van	artrose	en	kortademigheid	bij	COPD.	Eventuele	pijn	verergerde	
niet	en	de	deelnemers	raakten	niet	buiten	adem.

Tai chi kan helpen 
VOOR U GELEZEN  Verbeter kwaliteit van leven, balans en spierkracht 

Thermaalbad Arcen 
Zowel voor ontspanning als voor meer medische doeleinden 
weten onze gasten ons te vinden. De unieke samenstelling van 
het thermaal water van 36°C, dat opwelt vanuit een 892 meter 
diepe bron, heeft een heilzame en vaak pijnverzachtende 
werking. Thermaalbad biedt naast de binnen- en buitenbaden 
ook diverse sauna’s, Kneippbaden, stoomcabines, 
infraroodcabines, kruidenbaden en een beautysalon. 

Kuren
Thermaalbad Arcen organiseert jaarlijks voor veel patiënten 
met klachten zoals reumatoïde atritis, artrose, Bechterew en 
fi bromyalgie diverse één, twee en drie-weekse kuur programma’s. 
Een kuurprogramma geeft baat bij de vermindering van de pijn, 
verhoging van de mobiliteit en verbetering van de conditie. 

Parkhotel Bad Arcen
In de zomer van 2014 heeft Parkhotel Bad Arcen haar deuren 
geopend. Dit splinternieuwe hotel heeft een directe toegang tot 
Thermaalbad Arcen. Het hotel biedt haar gasten rust, ruimte 
en lekker eten. Met de opening van Parkhotel Bad Arcen en de 
uitgebreide faciliteiten van Thermaalbad Arcen bieden wij u een 
compleet onbezorgd wellness-weekend of kuurweek!

BRON VAN GEZONDHEID, WELDAAD EN ONTSPANNING

Klein Vink 11
5944 EX Arcen
T: 077 - 473 24 24
info@thermaalbad.nl

www.thermaalbad.nl

Voordelen tai chi
“Als	je	ouder	bent	en	een	van	de	in	de	studie	genoemde	aandoeningen	
hebt,	kan	tai	chi	een	alternatief	zijn	om	je	fitheid	te	verbeteren”,	zegt	
onderzoeker	Darlene	Reid.	Je	kunt	het	op	allerlei	plaatsen	beoefenen,	
alleen	of	in	een	groep	en	je	hebt	er	niets	voor	nodig.	Het	is	ook	geschikt	
voor	ouderen	die	heel	intensief	bewegen	niet	zo	aantrekkelijk	vinden.	
De	resultaten	van	het	onderzoek	zijn	gepubliceerd	in	het	British	Journal	
of	Sports	Medicine.

Bron: Gezondheidsnet
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Wist	je	dat	we	wel	voor	60	tot	70	procent	uit	water	bestaan?	
Van	al	dat	vocht	verliezen	we	dagelijks	behoorlijk	wat:	via	de	urine,	door	
te	ademen	en	te	zweten.	In	ons	eten	zit	ook	veel	water,	maar	om	de	
vochtbalans	op	peil	te	houden,	moet	je	dagelijks	één	tot	anderhalve	liter	
vocht	drinken.	Heb	jij	moeite	voldoende	te	drinken	op	een	dag?	Zo	lukt	
het	misschien	wel.

Gekneusde munt
Fleur	je	kraanwater	eens	op	met	een	schijfje	citroen	of	wat	gekneusde	
muntblaadjes.	Of	maak	ijsthee	van	afgekoelde,	sterke	(vruchten)thee.	En	
binnenkort	bloeit	de	vlierbloesem	waar	je	lekkere	siroop	van	kan	maken.	
Liever	kant-en-klaar	uit	de	winkel?	Kies	dan	voor	een	caloriearme	drank.

Neem mini
Sommige	dranken	drink	je	vooral	voor	‘de	lekker’.	Zoals	frisdrank	of	die	
hippe	koffiedrankjes	met	lange	namen	met	veel	slagroom	en	chocolade.	
Geen	dagelijkse	kost,	dus.	Toch	zin	in	een	traktatie?	Bestel	een	kleine	
beker	van	die	koffie	en	koop	mini-blikjes	frisdrank.

Water
Veruit	de	beste	dorstlesser	is	water.	Het	kost	bijna	niks,	het	is	duurzaam	

Doe	mij	nog
een	rondje!

De beste dorstlessers
VOOR U GELEZEN   Neem water, geen sap

en	bevat	geen	calorieën.	Ook	light-(fris)dranken,	thee	en	koffie	zonder	
suiker	zijn	een	goede	keuze.	Vruchtensap	met	vruchtvlees	is	prima,	maar	
energierijk.	Drink	niet	meer	dan	1	glas	per	dag	of	leng	het	aan	met	
(bruisend)	water.

Drinkalarm
Het	overkomt	ons	allemaal	wel	eens:	je	bent	de	hele	dag	druk	bezig	en	
pas	als	je	neerploft	besef	je	dat	je	ontzettende	dorst	hebt.	Zorg	dat	je	
altijd	water	bij	de	hand	hebt.	Zet	een	karaf	op	tafel	en	neem	een	flesje	
mee.	Plan	vaste	drinkmomenten	en	zet	desnoods	een	alarmpje	om	je	te	
herinneren.

Pot thee
Al	dat	sap	en	gezoete	(zuivel)drankjes	zijn	niet	zo	gezond,	en	slecht	voor	
de	tanden	bovendien.	Wen	je	kind	aan	om	bij	dorst	water	te	drinken,	
eventueel	met	een	beetje	ranja.	Zet	een	ouderwets	gezellige	pot	thee	
(zonder	suiker)	na	schooltijd	en	drink	met	de	kinderen	thee	terwijl	zij	
over	hun	dag	vertellen.

Bron: Gezondheidsnet in samenwerking met het Voedingscentrum
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Uit	de	praktijk	van	dokter	Harry	E.	Lieveld

Mevrouw Bode en haar spierreuma

Mevrouw Hanneke Bode (gefingeerde naam) was 37 jaar toen ze spierreu-
ma kreeg. Ze was hoofdverpleegkundige en had een man en twee kinderen 
van 11 en 13 jaar. Samen hadden ze ook nog eens twee konijnen, een poes 
en een hond: een druk leven dus. 
Spierreuma is  een aandoening van de spieren. Je hebt dan last van heel 
pijnlijke ontstekingen, vooral in de spieren van de schouders, de boven-
armen, het bekken en de bovenbenen. De officiële, medische naam voor 
spierreuma is polymyalgia rheumatica. Als spierreuma goed behandeld 
wordt, is het een nare, pijnlijke ziekte, maar bij de meeste mensen is het na 
twee of drie jaar wel over. Zo niet, dan is er iets anders aan de hand. 

Spierreuma komt voornamelijk voor bij mensen boven de 50 jaar en veel 
vaker bij vrouwen dan bij mannen. Hanneke Bode was nog geen 40 toen ze 
spierreuma kreeg. Dat is vrij zeldzaam. Om de spierreuma te behandelen 
kreeg Hanneke het medicijn prednison. Als prednison helpt, dan is eigenlijk 

de diagnose gesteld: spierreuma. Helaas hebben nogal wat prednison-
gebruikers last van bijwerkingen, zoals hoge bloeddruk, botontkalking en 
dikker worden. 

Ook Hanneke reageerde slecht op de prednison. Ze sliep nog slechter dan 
eerder, ze kwam enorm aan en ontwikkelde hoge bloeddruk. Op aanraden 
van een vriendin en ten einde raad wendde ze zich tot mij. Ze vroeg of ik 
iets voor haar kon doen. Ik vertelde haar dat wetenschappelijk is aange-
toond dat acupunctuur pijnstillend,  ontstekingsremmend en stemming 
verbeterend werkt. Als bepaalde acupunctuurpunten zachtjes gestimuleerd 
worden, gaat ons lichaam pijnstillende, ontstekingsremmende en humeur 
verbeterende stoffen aanmaken. Stoffen zoals endorfinen die lichaamsei-
gen zijn. 

Mocht dat nodig zijn, dan is acupunctuur prima te combineren met gang-
bare medicatie. Maar bij Hanneke bouwden we de dosering prednison 
natuurlijk af: uiteraard in samenspraak met haar huisarts. Ik behandelde 
Hanneke voor de pijn, de ontstekingen en de slapeloosheid. Al snel sliep 
Hanneke beter en werden de pijnen minder. Uiteindelijk waren er 10 we-
kelijkse behandelingen nodig. Toen kon ze haar werk weer normaal doen 
en haar sporten als vanouds beoefenen: de pijnen en ontstekingen waren 
weg. In het jaar daarna is ze nog een paar keer langs geweest voor wat 
onderhoudsbehandelingen. Het bleef goed met haar gaan.  

Dokter Lieveld	is	arts	voor	medische	acupunctuur	en	
accupressuur	(ook	zonder	naaldjes.)	De	WHO	adviseert	
acupunctuur	bij	meer	dan	100	aandoeningen	oa.	bij	RA,	
artrose	en	fibromyalgie.	
Belt	u	voor	informatie	of	een	afspraak:	040	283	76	12

www.acupunctuur-lieveld.nl
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Als	u	reuma	heeft,	is	het	fijn	om	uw	leven	te	kunnen	leiden	zoals	
u	dat	wilt.	Daarom	introduceert	de	afdeling	Reumatologie	van	het	
Erasmus	MC	de	Reuma	App.	De	Reuma	App	stelt	u	vragen	over	allerlei	
onderwerpen,	die	op	uzelf	van	toepassing	zijn.	Het	logboek	maakt	uw	
ziektebeeld	inzichtelijk.	U	kunt	bijhouden	hoe	u	zich	per	dag	voelt.	De	
agendafunctie	van	de	Reuma	App	helpt	u	herinneren	welke	medicijnen	
u	op	welk	moment	moet	innemen	en	wanneer	u	een	afspraak	heeft	met	
uw	reumatoloog.

Video’s	van	verschillende	oefeningen	voor	het	hele	lichaam,	bevorderen	
de	soepelheid	van	uw	gewrichten.	Praktische	tips	over	hoe	u	dingen	op	
een	andere	manier	makkelijker	kunt	doen,	bijvoorbeeld	het	wringen	van	
een	doekje.	Een	game	legt	u	spelenderwijs	uit	hoe	ontstekingsreuma	
werkt.	Ook	biedt	de	Reuma	App	vragenlijsten	waarmee	u	kunt	meten	en	
vergelijken	in	de	tijd	hoe	het	gesteld	is	met	uw	reuma.

Download	de	gratis	Reuma	App	op:	www.reumaapp.nl	met	informatie	en	
een	handig	instructiefilmpje.
Mocht	u	op-	en	aanmerkingen	hebben	over	de	Reuma	App,	dan	kunt	u	
mailen	naar:	reumaconsulenten@erasmusmc.nl.

Download 
gratis	de	
Reuma App

Krijg	meer	grip	met	de	Reuma	App©
VOOR U GELEZEN   Hulpmiddel	met	informatie	en	praktische	tips	

Bron: Erasmus MC

MEDISCH PEDICURE / ONCOLOGISCH VOETZORG VERLENER
LILLIAN KORREMANS

Gespecialiseerd in voetproblemen o.a.:
- Reumatische aandoeningen;
- Diabetisch mellitus;
- Voeten van ouderen;
- Spastische verlammingen;
- Oncologische voeten.

Gotthardpas 16 • 5624 NE • Eindhoven
040 248 88 28 • www.korremans.nl

Praktijk op de begane grond

Behandeling op afspraak • Mogelijke vergoeding door uw zorgverzekeraar.

 

www.scootmobielspecialist.nl 
(040) 256 77 00 

 
Wist u dat de 
Scootmobielspecialist: 

 Dealer is van uitsluitend A-merken 
 Er ook is voor al uw reparatie, onderhoud en accessoires 
 365 dagen per jaar bereikbaar is 
 Ook gebruikte scootmobielen in- en verkoopt 

 
Onze showroom is te bezoeken van: 

Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur. 
Op afspraak is altijd mogeli jk. Parkeren voor de deur is gratis. 
Ook voor onderhoud en accessoires. 

Showroom: Industrieweg 3 (ind.terr. Achtse Barrier), 5627 BS Eindhoven  
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Voor	alle	beweeggroepen	geldt:	u	hoeft	zich	niet	af	te	melden	als	u	een	of	
meerdere	keren	niet	kunt	deelnemen	aan	een	beweeggroep.	
De	betalingen	gaan	dan	gewoon	door.	Wel	kunt	u	deze	gemiste	lessen	
eventueel	inhalen	in	een	andere	groep.	Als	u	weet	dat	u	langdurig	afwezig	
zult	zijn	door	bijvoorbeeld	een	operatie	of	langdurige	ziekte,	kunt	u	zich	
afmelden	voor	een	beweeggroep.	Dit	dient	u	te	doen	bij	Lillian	
Korremans,	liefst	per	e-mail:	info@rveindhoven.nl.	Het	is	prettig	als	u	dit	
ook	even	bij	de	betreffende		groepsleidster	of	coördinator	meldt.

Afwezigheid	bij	beweeggroepen
 

Zwemtijden	De	Tongelreep
te	Eindhoven:
•	Woensdag	van	20.00	uur
				tot	21.00	uur
Groepsleidster:		Ellen	van	Steenis
 040  211 65 58
•	Vrijdag	van	13.00	uur
				tot	14.00	uur
Groepsleidster:	Yvonne	Arts-Boer
 040 257 53 70
•	Vrijdag	van	19.00	uur
				tot	20.00	uur
Groepsleidster:	Nellie	Merkies
 040 212 50 46
•	Zaterdag	van	11.30	uur
				tot	12.30	uur
Groepsleidster:	Ellen	van	Steenis
 040 211 65 58

Zwemtijd	Ir.	Ottenbad	 
te	Eindhoven:
•	Donderdag	van	14.15	uur
			tot	15.15	uur
Groepsleidster:	Adry	Rovers
 040 262 43 08
•	Woensdag	van	11.00	uur
				tot	12.00	uur
Groepsleidster: Eline	Merk
 040 242 59 21
Bij	verhindering	de	groepsleiding
bellen.	Nieuwe	leden	die	zich	
op	willen	geven	voor	een	van	de	
zwemgroepen	kunnen	zich	aan-
melden	bij	Ellen	van	Steenis.
 040 211 65 58
 info@rveindhoven.nl

Eigen	bijdrage:	
€ 47,- per 
kwartaal

Voor	elke	activiteit	bieden	wij	u	een	gratis	proefles	aan.
Beëindiging	van	uw	deelname	aan	een	sport/bewegingsactiviteit
dient	u	altijd	schriftelijk,	1	maand	vóór	het	begin	van	een	nieuw	kwartaal
te	melden	bij	het	secretariaat,	Postbus	2222,	5600	CE	Eindhoven	of	via	 
e-mail	 info@rveindhoven.nl

Beweegactiviteiten
HYDROTHERAPIE  De gemiddelde temperatuur van het water is 32° C
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Tai Chi is	een	oude	en	ook	mooie	Chinese	bewegingskunst.	Door
	gestroomlijnde,	langzame	bewegingen	worden	lichaam	en	geest
	in	een	zeer	ontspannen	staat	gebracht.	De	aandacht	wordt	van	pijnlijke	
zones	afgehaald	waarvoor	een	gevoel	van	welbehagen	in	de	plaats	komt.

Nordic Walking	is	een	wandelsport	waarbij	stokken	(poles)	worden
gebruikt.	Je	lichaam	beweegt	hierdoor	intensiever.	Regelmatig	
organiseren	wij	start-	en	opfriscursussen.	

Eigen	bijdrage:	
€ 45,- per 
kwartaal

Eigen	bijdrage:	
€ 6,- per 
jaar

•	Dinsdag:	11:30	-	12:30	uur	
			Wijkcentrum	De	Mortel	
			Coördinator:	Tineke	den	Hoed
   040 242 42 08

•	Maandag:	14:00	-	15.00
			Coördinator:	Mary	Brands
   040 221 80 26 
•	Donderdag	11:00	-	12:00
			Coördinator:	Willy	Klappe
  06 18 22 52 56

•	Dinsdag:	13:30	-	15:00	uur	in		
			Buurtcentrum	De	Rondweg
   Coördinator:	Mary	Brands
   040 221 80 26

•	Zaterdag:	11:00	-	12:	00
			Coördinator:	Inge	Beekmans
   049 233 06 27

Beweegactiviteiten
TAI CHI  EN NORDIC WALKING                    

Inschrijven	lidmaatschap	
Reumavereniging Regio Eindhoven
Naam:	
Voornaam:	  Man  Vrouw
Straat:	 Huisnummer:
Woonplaats:	 Postcode:
Geboortedatum:	 Telefoon:
IBANnummer:	
E-mailadres:

Alleen invullen als uw partner ook lid wordt
Naam	partner:	
Voornaam:	  Man  Vrouw
Geboortedatum:

Voor	meer	informatie	zie	onze	website:	www.rveindhoven.nl
of	bel	06	83	40	78	50

Het lidmaatschap kost	€	22,50	per	jaar.	
Het	partnerlidmaatschap	kost	€	16,00	per	jaar.	
Wijze	van	betalen:	per	automatische	incasso.

Reumavereniging
Regio Eindhoven


Datum:	 Handtekening:

Stuur	het	inschrijfformulier	in	een	gefrankeerde	enveloppe	naar:	
Secretariaat	Reumavereniging	Regio	Eindhoven,	Postbus	2222,	
5600	CE	Eindhoven
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Reumalijn
Maandag	t/m	vrijdag	10	-14	uur
Voor	al	uw	vragen	over	reuma
Telefoon:	0900	203	03	00	 
(€	0,03	cent	pm)
info@reumafonds.nl

Reumafonds
Telefoon:	020	589	64	64
info@reumafonds.nl
www.reumafonds.nl

Regionaal Reumacentrum,  
Máxima Medisch Centrum,  
locatie	Eindhoven
Ds.	Theodor	Fliednerstraat	1
5600	PD	Eindhoven	
Telefoon:	040		888	56	76
www.reumacentrum.nl

Revalidatiecentrum	Blixembosch
Toledostraat	2,	5629	CC	Eindhoven	
Telefoon:	040	264	27	42
www.blixembosch.nl.	

Informatie	over	diverse	reuma-
soorten,	voor	patiënten	en	 
betrokkenen:	
www.reuma.startpagina.nl	

Meer over reuma en alles wat  
met	reuma	te	maken	heeft:
www.reuma.uwpagina.nl

Máxima Medisch Centrum,  
locatie	Veldhoven
Run	4600,	5504	DB	Veldhoven	
Telefoon:	040		888	00	00
www.mmc.nl

Sint Annaziekenhuis Geldrop
Telefoon:	040	286	40	40
www.st-anna.nl

Wmo Loket / Zorgloket
Stadskantoor,	Stadhuisplein	10
Postbus	90151,	5600	RC	Eindhoven
Telefoon:	14	040
www.eindhoven.nl

ZuidZorg
24	uur	per	dag,	7	dagen	in	de	week	
De	Run	5601,	5504	DK		Veldhoven	
Telefoon:	040	230	84	08	
info@zuidzorg.nl
www.zuidzorg.nl

Sint Catharinaziekenhuis
Michelangelostraat	2,	 
Postbus	1350,	5602	EJ	Eindhoven
Telefoon:	040		239	91	11
www.catharinaziekenhuis.nl

Handige adressen Inschrijven	
beweeggroep

Voor	elke	beweegactiviteit	krijgt	u	eerst	een	gratis	proefles.

Hydrotherapie 
ingangsdatum:	
De Tongelreep, Antoon Coolenlaan 1, Eindhoven
	woensdag	 van	20.00	tot	21.00	uur
	vrijdag	 van	13.00	tot	14.00	uur
	vrijdag		 van	19.00	tot	20.00	uur
	zaterdag	 van	11.30	tot	12.30	uur

Het	Ir.	Ottenbad,	Vijfkampenlaan	12,	Eindhoven
	woensdag	 van	11.00	tot	12.00	uur	
	donderdag	 van	14.15	tot	15.15	uur

Kosten:	€	47	per	kwartaal	


Prijzen	voor	leden	
Wijze	van	betalen:	
per	automatische	incasso

Meer	informatie	
www.rveindhoven.nl		
Telefoon:	06	83	40	78	50

Naam:	
Voornaam:	  Man  Vrouw
Straat:	 Huisnummer:
Woonplaats:	 Postcode:
Geboortedatum:	 Telefoon:
IBANnummer:	
E-mailadres:
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Nordic Walking 
ingangsdatum:	
	maandag	 van	14.00	tot	15.00	uur,	locatie	in	overleg
	donderdag	 van	11.00	tot	12.00	uur,	locatie	in	overleg
	zaterdag	 van	11.00	tot	12.00	uur,	Woensel	en	omgeving
 
Kosten:	€	6	per	jaar	

Tai Chi 
ingangsdatum:	
Wijkcentrum	de	Mortel,	Savoiepad	14,	Eindhoven
	dinsdag	 van	11.30	tot	12.30	uur

Buurthuis de Rondweg, Camphuysenstraat 1, Eindhoven
	dinsdag	 van	13.30	tot	15.00	uur

Kosten:	€	45	per	kwartaal	

Datum:	 Handtekening:

Stuur	het	inschrijfformulier	in	een	gefrankeerde	enveloppe	naar:	
Secretariaat	Reumavereniging	Regio	Eindhoven,	Postbus	2222,	
5600	CE	Eindhoven

43

secretariaatrveindhoven@gmail.cominfo@rveindhoven.nl
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AFMELDING LIDMAATSCHAP REUMAVERENIGING REGIO EINDHOVEN

Naam		 :	............................................................................		 Voornaam		 :	.....................................................................

 Man 	Vrouw

Straat		 :	............................................................................		 Huisnummer	:	.....................................................................

Woonplaats		 :	............................................................................		 Postcode		 :	.....................................................................

Geboortedatum		:	............................................................................		 Telefoon	 :	.....................................................................

Naam	partner	 :	............................................................................		 Voornaam	 :	.....................................................................

 Man 	Vrouw

Geboortedatum	 :	............................................................................

AFMELDING	LIDMAATSCHAP:	UITERLIJK 30 NOVEMBER

Stuur	het	afmeldingsformulier	in	een	gefrankeerde	enveloppe	naar:

Secretariaat	Reumavereniging	Regio	Eindhoven,	Postbus	2222,	5600	CE	Eindhoven
E-mailadres:info@rveindhoven.nl

Onze vereniging

Voorzitter
Inge	Beekmans
049 233 06 27
cjbeekmansrpv@gmail.com

Secretaris	–	Vicevoorzitter
Lillian	Korremans
040 248 88 28
info@rveindhoven.nl

2e secretaris
Miranda	Engelen	
06 11 08 59 35
Mirandaengelen@hotmail.com

Penningmeester
José	van	der	Velden	
040 226 49 05
j.vandervelden@hslnet.nl

Ledenadministratie
Joost	Korremans
040 248 88 28
info@rveindhoven.nl

Interne contacten
Yvonne	Arts	–	Boer
040 257 53 70
Yvonne	arts@outlook	com

Public	Relations
Marcia	Bakermans
MBakermans.rveindhoven@gmail.com

Redactie	
Wilma	Wijnen
040 244 73 33
wwijnenrpv@gmail.com

Gastvrouwen
Greet	van	Gessel
06 83 40 78 50
info@rveindhoven.nl

Contactpersoon	advertenties
Corry	Huffenreuter
d.huffenreuter@upcmail.nl

Coördinator Hydrotherapie 
Ellen	van	Steenis
040 211 65 58
ellen.van.steenis@iae.nl

Coördinatoren
Yvonne		Arts	–	Boer		040	257	53	70
Nellie	Merkies	040	212	50	46
Ellen	van	Steenis	040	211	65	58
Adry	Rovers	040	262	43	08
Eline	Merk	040	242	59	21

Coördinatoren Tai Chi, Nordic Walking
Mary	Brands	
040 221 80 26
info@rveindhoven.nl

Tineke	den	Hoed	
040 242 42 08 
tinekeenkees@hotmail.com

Willy	Klappe
06 18 22 52 56
willklappe@live.nl
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Contact
Verenigingsblad

Reumavereniging Regio Eindhoven
Postbus	2222,	5600	CE	Eindhoven
Telefoon:	06	83	40	78	50
E-mail:		info@rveindhoven.nl
www.rveindhoven.nl

Aangesloten	bij	het	Reumafonds,	de	NPCF	 
en	lid	van	Ieder	(in)	voorheen	de	CG	Raad	 
(chronisch	zieken	en	gehandicapten)

De vereniging is van 
ons allemaal
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Reumavereniging
Regio Eindhoven


