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 Gastvrouw
 Greet van Gessel
	 Informatie	en	voorlichting
	 Aanmelding	nieuwe	leden 

 							Aanmelding	activiteiten
 06 83 40 78 50

 
 

   Gastvrouw
 Chantal van Dijke
	 Informatie	en	voorlichting
	 Aanmelding	nieuwe	leden

 						Aanmelding	activiteiten
 06 11 52 59 09
 

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

 Penningmeester
 Hans Martens
	 Informatie	financiële	zaken
	 Eigen	bijdrage
	 beweegactiviteiten
	 Contributie
 06 12 82 26 83
 

 Coördinator Hydrotherapie
 Jeanne Hendriks
 Aanmeldingen 
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 040 253 40 38
 

 
 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.martensrpv@gmail.com

aphendriksvrijsen@onsbrabantnet.nl
info@rveindhoven.nl

info@rveindhoven.nl

info@rveindhoven.nl
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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)
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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,-

Met	de	uitgave	van	dit	eerste	Contact	in	2016	komen	we
langzamerhand	weer	uit	de	winterslaap.	Binnen	de	vereniging	
hebben	we	de	handen	vol	gehad	aan	de	afsluiting	van	2015	en	de	
plannen	voor	2016.	Nu	gaan	we	weer	van	start. 

Activiteiten in maart
We	beginnen	10	maart	met	een	thema-avond	over	prednison	en	osteo-
porose	met	twee	gastsprekers.	Direct	daarna	gevolgd	op	14	maart	door	
de	Algemene	Ledenvergadering	waar	wij	u	over	het	wel	en	wee	van	
de	vereniging	gaan	bijpraten.	Na	alle	cijfers	en	teksten	te	hebben	be-
oordeeld,	gaan	we	over	tot	het	ontspannen	deel	van	de	avond.	Dit	jaar	
hebben	we	gekozen	voor	een	bingo.	Altijd	spannend	en	er	valt	vast	weer	
voldoende	te	lachen.

Inloopbijeenkomsten
Ook	starten	we	in	2016	met	enkele	inloopbijeenkomsten.	Gewoon	een	
ongedwongen	samenzijn	onder	lotgenoten.	Een	plaats	waar	u	met	elkaar	
van	gedachten	kunt	wisselen,	elkaar	wat	praktische	tips	aan	de	hand	kunt	
doen	en	te	ervaren	dat	de	ander	je	zonder	woorden	begrijpt.	Misschien	
dat	we	die	later	kunnen	uitbouwen	met	een	aantrekkelijke	workshop	
zoals	handmassage,	yoga	of	ademhalingsoefeningen.	Alles	staat	nog	in	de	
kinderschoenen	en	we	staan	open	voor	suggesties.

Tot ziens op 
onze bijeen-
komsten

Het bestuur aan het woord
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Cursus Reuma Uitgedaagd!
Het	hebben	van	reuma	betekent	vaak	keuzes	maken,	rekening	houden	
met	uw	lichaam	en	dat	365	dagen	per	jaar.	Om	u	daarbij	te	helpen	heeft	
het	Reumafonds	de	cursus	Reuma	Uitgedaagd!	ontwikkelt.	Daarin	komen	
de	volgende	vragen	aan	bod:	Wat	kan	ik	zelf	doen	om	mijn	kwaliteit	van	
leven	te	verbeteren?	Wat	heb	ik	te	kiezen?	Wat	is	goed	voor	mij?	De	
cursussen	starten	in	mei	en	worden	gegeven	in	het	Máxima	
Medisch	Centrum	in	Eindhoven.	Meer	informatie:	
www.reumauitgedaagd.nl.

Collecte Reumafonds
Graag	wil	ik	u	nog	even	wijzen	op	de	oproep	van	het	Reumafonds	om	
nieuwe	collectanten	te	werven.	Als	u	goed	ter	been	bent	en	het	Reuma-
fonds	een	warm	hart	toedraagt,	vraag	ik	u,	te	overwegen	om	een	middag	
of	avond	een	paar	uurtjes	in	uw	omgeving	te	collecteren.	Waar	u	zich	
kunt	melden,	staat	in	de	oproep.

Ik	adviseer	u:	lees	dit	boekje	goed	door,	het	is	weer	een	juweeltje	ge-
worden	met	serieuze	en	minder	serieuze	onderwerpen.	Graag	zien	wij	u	
terug	op	onze	bijeenkomsten	en	samen	proberen	wij	er	weer	een	mooi	
verenigingsjaar	van	te	maken.	Ik	wens	u	een	zonnig	en	warm	voorjaar.

Inge Beekmans
voorzitter

Mevr.	Diebels-Valks

In memoriam

Een nieuwe
lente, een 
nieuw begin

Wat	denkt	u:	bestaat	voorjaarsmoeheid?	Volgens	mij	alleen	als	
resultaat	van	de	voorjaarsschoonmaak.	Ik	kan	me	niet	voorstellen	
dat	je	moe	wordt	van	meer	zonlicht,	ontluikende	bloemknoppen,	
lammetjes	in	de	wei	en	die	zacht	zoete	geur	die	de	lente	aankondigt.	Bent	
u	toch	moe?	Dan	helpt	beweging,	blijkt	uit	onderzoek	van	het	
Radboudumc.	U	leest	het	op	pagina	34.

Voorjaarsfietstocht 
Die	bedwelmende	voorjaarslucht	maakt	dat	ik	op	zoek	ga	naar	mijn	
wandelschoenen	om	de	natuur	in	te	trekken.	En	behalve	dat	ik	daar	
heel	blij	van	word,	heeft	wandelen	nog	meer	voordelen.	Kijk	maar	op	
pagina	16.	Nóg	leuker	is	meedoen	aan	de	voorjaarsfietstocht.	Vorig	
jaar	een	groot	succes,	dankzij	de	uitgekiende	route	van	penningmees-
ter	Hans.	Vandaar	dat	hij	dit	jaar	deze	klus	weer	met	veel	plezier	heeft	
geklaard.	Ga	mee!	

Algemene Ledenvergadering
Het	is	maart	en	traditiegetrouw	de	maand	voor	de	Algemene	Leden-
vergadering.	Dit	jaar	met	aansluitend	gratis	bingo.	U	komt	toch	ook?	
Grote	kans	dat	u	met	een	mooi	prijsje	naar	huis	gaat!	Houdt	u	van	
spelletjes,	maar	verslaan	uw	(klein)kinderen	u	steeds	vaker	met	memory?	
Lees	dan	op	pagina	27	de	trucs	voor	een	beter	geheugen.	En	als	het	dan	

Van de redactie
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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

nog	niet	lukt,	bedenk	dan	er	veel	meer	in	uw	oude,	wijze	brein	zit	dan	in	
dat	jonge,	groene,	onervaren	koppie	van	die	kinderen.

Thermaalbad Arcen
Wist	u	dat	ook	relaxen	goed	is	voor	uw	geheugen?	In	thermaalbad	Arcen	
kunt	u	maar	liefst	4	uur	lang	ontspannen	dobberen	in	het	warme	water,	
slechts	onderbroken	door	koffie	of	thee	met	gebak.	Voor	degenen	die	
er	nog	nooit	waren:	thermaalbad	Arcen	dankt	zijn	naam	aan	baden	met	
thermaal	mineraalwater	van	35-36	ºC,	dat	opwelt	vanuit	een	892	meter	
diepe	bron.	Totale	ontspanning	voor	spieren	en	gewrichten.	Niet	voor	
niets	gaan	altijd	dezelfde	mensen	mee.	Gaat	u	één	keer	mee,	dan	slaat	u	
nooit	meer	over!

Collecte Reumafonds
Velen	onder	u	collecteren	in	de	week	van	21	tot	en	met	26	maart	voor	
het	Reumafonds.	Sommigen	gaan	van	deur	tot	deur,	anderen	staan	
overdag	een	paar	uur	in	een	winkelcentrum	of	bij	een	parkeermeter	
waar	mensen	toch	al	met	een	open	portemonnee	op	zoek	zijn	naar	
muntgeld.	Wat	doet	het	Reumafonds	met	die	opbrengst?	Een	deel	gaat	
naar	de	reumaverenigingen.	Wilt	u	weten	wat	uw	vereniging	doet	met	
het	geld?	Kom	dan	naar	de	Algemene	Ledenvergadering.	

Goede dagen
Langzaam,	heel	langzaam	draaien	we	weer	naar	de	zon,	die	gulle	gever	
van	vitamine	D.	Op	goede,	zonnige	dagen	doen	we	voldoende	vitamine	D	
op,	mits	we	minimaal	een	half	uur	buiten	zijn	met	onbedekte	armen	en	
gezicht.	Ontdek	op	pagina	17	of	u	ook	op	minder	zonnige	dagen	voldoen-
de	vitamine	D	binnenkrijgt.	Diana	Basten	verstaat	de	kunst	om	in	elke	
slechte	dag	iets	goeds	te	ontdekken.	Haar	zonnige	kijk	op	het	leven	werkt	
aanstekelijk.	Na	het	lezen	van	haar	verhaal	zult	u	net	als	ik	alleen	maar	
bewondering	voelen	voor	deze	krachtige	en	positief	ingestelde	vrouw.
Ik	wens	u	een	zonovergoten	voorjaar.

Wilma Wijnen
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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

Wilt	u	weten	wat	er	speelt	in	uw	vereniging?	Heeft	u	suggesties,	op-	of	
aanmerkingen,	goede	ideeën	of	gewoon	zin	in	een	gezellige	bingo	avond?	
U	bent	van	harte	welkom	op	de:	

Algemene Ledenvergadering 
14 maart 2016 

Programma:
19:00	-	19:30	uur	 Ontvangst	met	koffie,	thee	en	koek	
19:30	-	20:45	uur	 Algemene	Ledenvergadering
20:45	-	22:30	uur	 Gratis	Bingo	met	loterij

Het	(financieel)	jaarverslag	is	vanaf	29	februari	2015	op	te	vragen	bij:
Lillian	Korremans,	040	24	88	82	of	info@rveindhoven.nl

Locatie:	Partycentrum	’t	Witven,	Run	20,	Veldhoven,	040-253	27	27

Openbaar vervoer:	vanaf	het	NS-station	Eindhoven	noordzijde	neemt	u:	
-	bus	174	(richting	Bergeijk	via	Veldhoven	Máxima	Medisch	Centrum)	
uitstappen	bij	bushalte	De	Run	6700,	Veldhoven.

Parkeren:	gratis	en	ruime	parkeerplaatsen	

Vragen?	Bel	onze	gastvrouw	Greet:	06	83	40	78	50	of	mail:	
info@rveindhoven.nl

UitnodigingUitnodiging
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Trek aan die
kuierlatten!

Dagelijks	minstens	een	half	uurtje	lopen,	daar	kan	geen	pil	tegenop.	Hart	
en	longen	worden	er	sterker	van,	je	geheugen	wordt	beter.	Bovendien	is	
het	heel	goed	voor	je	humeur.	Zeker	als	je	altijd	met	iemand	samen	loopt.
 
Wandelen	is	goed	voor	alles.	Je	hart,	bloedvaten,	bloeddruk,	cholesterol,	
botten	en	spieren,	gewicht	en	geheugen,	ze	gaan	er	allemaal	op	vooruit.	
En	niet	te	vergeten:	je	humeur	wordt	er	beter	van.	Dit	allemaal	door	heel	
simpel	elke	dag	minstens	een	half	uur	te	lopen.	Waarom	is	juist	wandelen	
zo	gezond	en	hoe	gezond	is	het	precies?	De	Amerikaanse	arts	Mike	Evans	
verzamelde	al	het	onderzoek	naar	deze	vragen	en	maakte	er	een	aan-
sprekend	filmpje	van	dat	je	kunt	vinden	op	YouTube	(ga	naar	www.you-
tube.com	en	zoek	op	‘Dr.	Mike	Evans’	en	‘23	and	½	hours’).	Zijn	conclusie:	
dagelijks	wandelen	levert	een	drastische	verbetering	van	de	gezondheid	
op.

Stap voor stap opbouwen
Wie	niet	zo’n	beste	conditie	heeft,	doet	er	goed	aan	het	wandelritme	
geleidelijk	op	te	bouwen.	Op	www.nwb-wandelen.nl	(de	site	van	de	
Nederlandse	Wandelsport	Bond)	en	www.wandeltraining.nl	(klik	onder	

Dáárom is wandelen zo gezond
VOOR U GELEZEN  Liever lang lopen dan kort sporten

‘schema’s’	op	‘wandelen	beginners’)	vind	je	schema’s	en	tips.	Kort	gezegd	
komt	het	erop	neer	dat	je	steeds	meer	minuten	stevig	doorloopt	en	dat	
afwisselt	met	twee	minuten	rustig	lopen.

Een	trainingsschema	voorkomt	spierpijn	en	pijnlijke	schenen.	Echte
blessures	ontstaan	niet	snel,	behalve	bij	wie	ongetraind	lange	tochten	
loopt.	Loop	rechtop	en	ontspannen,	in	een	tempo	dat	gemakkelijk	vol	te	
houden	is.	Maak	de	passen	niet	te	groot,	zet	je	voeten	goed	af	en	laat	je	
armen	soepel	mee	bewegen.	Het	is	niet	nodig	extra	stevig	met	de	armen	
te	zwaaien.

De	conditie	van	je	longen	en	hart	gaat	vooral	vooruit	bij	stevig	door-
wandelen.	Daarbij	loopt	de	hartslag	op	tot	170	slagen	per	minuut,	min	je	
leeftijd.	Voor	een	60-jarige	is	dat	bijvoorbeeld	een	hartslag	van	110.	
Wissel	sneller	wandelen	af	met	rustig	lopen,	bijvoorbeeld	een	minuut	snel	
en	dan	weer	twee	minuten	in	je	normale	tempo.

Liever lang lopen dan kort sporten
Hans	Savelberg	is	hoofddocent	bewegingswetenschappen	in	Maastricht.	
Hij	legt	uit	dat	veel	zitten	heel	ongezond	is.	Uit	onderzoek	bleek	dat	al	na	
vier	dagen	zitten	de	concentratievetten	in	het	bloed	toe-	en	de	insuline-
gevoeligheid	juist	afneemt.	Dat	zijn	risicofactoren	voor	respectievelijk	
hoge	bloeddruk	en	diabetes.	In	dit	onderzoek	bleek	de	groep	die	kort	
maar	intensief	sportte,	gezonder	dan	de	zittende	groep.	Maar	het	ging	
nóg	beter	met	de	groep	die	vijf	uur	per	dag	rustig	rondslenterde.	Veel	
wandelen	is	dus	gezonder	dan	kort,	intensief	bewegen.

Wandelen helpt...
...voor spieren en botten
Wandelen	versterkt	de	spieren	en	botten	en	vermindert	daardoor	de	kans	
op	osteoporose	(botontkalking).	Door	botten	regelmatig	te	belasten	
worden	ze	niet	alleen	sterker,	wie	veel	loopt	bouwt	zelfs	nieuwe	botmassa	
op.	Wandelen	is	ook	goed	voor	het	kraakbeen,	het	elastische	weefsel
tussen	de	botten.	Veel	ouderen	merken	dat	ze	pijn	hebben	als	ze	hun	
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gewrichten	draaien,	bijvoorbeeld	bij	het	dansen.	Door	weinig	te	be-
wegen	is	het	kraakbeen	in	de	gewrichten	dunner	geworden.	Wandelen	
helpt	het	kraakbeen	op	te	bouwen	en	daardoor	soepeler	te	bewegen.

...voor hart en bloedvaten
Dagelijks	minstens	een	half	uur	wandelen	verlaagt	de	bloeddruk	en	het	
cholesterolgehalte	in	het	bloed.	Ook	verbetert	het	de	conditie	van	hart	
en	bloedvaten.	Het	risico	op	hartproblemen	daalt	al	met	50	procent	als	
mensen	één	uur	per	week	actief	zijn.

...voor de longen
Wie	veel	wandelt,	vergroot	het	vermogen	van	de	longen	om	zuurstof	op	
te	nemen.

...tegen diabetes
Dagelijks	wandelen	verlaagt	het	risico	op	diabetes	type	2	met	maar	liefst	
58	procent.

...voor de hersenen
Bij	mensen	die	hun	hele	leven	lichamelijk	(en	geestelijk)	actief	blijven,	
vermindert	de	kans	op	alzheimer	met	20	tot	50	procent.	Ook	voor	wie	
al	dementeert,	is	wandelen	gezond.	Wandelaars	zijn	opgewekter	en	hun	
geheugen	functioneert	beter.

...tegen depressie
Wandelen	werkt	tegen	stress	en	depressieve	gevoelens.	Angst-	
stoornissen	nemen	met	bijna	de	helft	af.

...voor de nachtrust
Wandelen	is	ook	goed	voor	de	biologische	klok,	waardoor	in-	en	
doorslapen	beter	lukken.	Ook	de	kwaliteit	van	de	slaap	verbetert.

...tegen overgewicht
Een	uur	stevig	doorlopen	(5	kilometer	per	uur)	kost	ongeveer	240	kilo
calorieën.	Wie	dagelijks	een	half	uur	wandelt,	kan	dus	flink	afvallen:	
één	kilo	in	twee	maanden	en	zes	kilo	in	een	jaar.

...voor de darmen
Dagelijks	wandelen	stimuleert	de	stofwisseling	en	is	goed	tegen	darmver-
stopping.

...tegen (bepaalde soorten) kanker
Veel	wandelen	verkleint	de	kans	op	bijvoorbeeld	darm-,	borst-	en	baar-
moederkanker.	De	overlevingskansen	van	mensen	met	darmkanker	ver-
dubbelen	als	ze	elke	dag	een	uur	of	meer	wandelen.	Voor	andere	soorten	
kanker	is	dit	verband	(nog)	niet	aangetoond.	Veel	van	de	genoemde	
gezondheidseffecten	treden	pas	op	als	je	langere	tijd	elke	dag	blijft	wan-
delen.	Maar	wie	vandaag	begint,	voelt	zich	meteen	meer	ontspannen	
en	krijgt	een	beter	humeur.	Na	een	week	zul	je	al	merken	dat	je	conditie	
verbetert.

Bron: Gezondheidsnet

drukwerk

printwerk

afwerking

De Run 8321  5504 EN Veldhoven 
040 230 1988  info@jomadruk.nl  www.jomadruk.nl
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Genietend	van	de	gezonde	buitenlucht	peddelen	we	door	het	Brabantse	
landschap.	De	tocht	is	in	totaal	zo’n	17	kilometer	lang.	We	fietsen	in	een	
rustig	tempo	zodat	iedereen	het	kan	bijbenen.	De	fietstocht	is	ook	veilig	
voor	de	scootmobiel.	Op	de	helft	pauzeren	we	voor	koffie	of	thee	met
een	broodje.	Ga	mee	met	onze:

Voorjaarsfietstocht
zaterdag 23 april 2016 

Programma:
13.00	uur:	Ontvangst	met	thee	of	koffie	bij	het	parkpaviljoen	in	het	Philips																					
																				de	Jongpark*
13.30	uur:	Vertrek,	eerste	helft	lekker	rustig	fietsen	door	het	Brabantse	land
14.15	uur:	Pauze	bij	de	Mispelhoef**	met	koffie	of	thee	en	een	broodje
15.00	uur:	Start	tweede	helft	van	de	fietsroute	
16.00	uur:	Verwachte	aankomst	bij	het	vertrekpunt

Aanmelden:
Vóór	31	maart	bij	onze	gastvrouw:		Greet	van	Gessel:	06	83	40	78	50	of	
via:	info@rveindhoven.nl.

*Parkpaviljoen	Philips	de	Jongh
Oirschotsedijk	2	Eindhoven	
(toegang	en	parkeergelegenheid	
vanaf	de	Bezuidenhoutseweg)
040 251 42 71

**Mispelhoef
Oirschotsedijk	9	Eindhoven
040 262 41 28

UitnodigingUitnodiging

Vitamine	D	is	een	van	de	weinige	vitamines	die	ons	lichaam	zelf	
kan	maken:	onder	invloed	van	UV-straling	uit	zonlicht	wordt	in	onze	huid	
cholesterol	omgezet	in	vitamine	D.	Er	gaan	echter	veel	onjuistheden	rond	
over	deze	supervitamine.	Wij	zetten	feiten	en	fabels	op	een	rij.	

Vitamine D is van belang voor sterke botten
Feit.	Vitamine	D	is	samen	met	calcium	belangrijk	voor	sterke	botten	en	
een	sterk	gebit.	Vitamine	D	bevordert	de	opname	van	calcium	door	het	
lichaam.	Maar	dat	is	niet	het	enige.	Vitamine	D	is	ook	van	belang	voor	de	
weerstand	en	het	goed	blijven	functioneren	van	de	spieren.	

Ons voedsel bevat geen vitamine D
Fabel.	Vitamine	D	zit	van	nature	in	vette	vis,	zoals	haring,	makreel	en	
zalm.	Er	zit	ook	een	klein	beetje	in	roomboter,	volle	zuivel	en	vet	vlees.	
Hiernaast	wordt	het	toegevoegd	aan	margarine,	halvarine	en	bak-	en	
braadproducten.	Vitamine	D	is	echter	maar	beperkt	aanwezig	in	deze	
voedingsmiddelen;	met	alleen	voeding	bent	u	er	dus	niet.	Wanneer	u	
onvoldoende	buiten	komt	(zodat	het	lichaam	vitamine	D	kan	aanmaken),	
tot	een	risicogroep	behoort	of	ouder	bent	(vrouwen	boven	de	vijftig	en	
mannen	boven	de	zeventig),	kan	het	verstandig	zijn	een	vitamine
D-supplement	te	nemen.

Geniet van
vitamine D!

Supervitamine D
VOOR U GELEZEN   Feiten & fabels over vitamine D
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Vitamine D maak je ook zelf aan
Feit.	Vitamine	D	is	een	van	de	vitaminen	die	ons	lichaam	zelf	kan	aan-
maken,	zo’n	70-90	procent	van	de	benodigde	hoeveelheid.	Daarvoor	
hebben	we	wel	de	zon	nodig,	want	dat	aanmaken	gebeurt	in	de	huid,	
onder	invloed	van	UV-straling	uit	zonlicht.	Naarmate	je	ouder	wordt,	
verandert	het	vermogen	om	vitamine	D	aan	te	maken.

Je kunt soms teveel vitamine D binnenkrijgen
Feit.	Vitamine	D	is	een	vetoplosbare	vitamine	en	wordt	dus	opgeslagen	
in	het	lichaam.	Echter	een	teveel	aan	vitamine	D	ontstaat	niet	erg	snel	en	
is	uitzonderlijk.	De	Gezondheidsraad	heeft	voor	de	gehele	Nederlandse	
bevolking	een	veilige	bovengrens	vastgesteld	van	50	microgram/2000	IE	
per	dag.

Extra vitamine D slikken is soms nodig
Feit.	Sommigen	van	ons	krijgen	genoeg	vitamine	D	binnen	door	voldoen-
de	producten	met	vitamine	D	te	eten	en	regelmatig	in	de	zon	te	zitten.	
Maar	lang	niet	iedereen	krijgt	voldoende	zonlicht	op	de	huid	en	boven-
dien	is	er	een	grotere	behoefte	aan	vitamine	D	bij	het	ouder	worden.	
Voor	ouderen	is	het	juist	belangrijk	om	een	goede	weerstand	en	sterke	
botten	en	spieren	te	houden,	om	vitaal	te	blijven.
De	Gezondheidsraad	adviseert	daarom	ouderen	om	dagelijks	–	winter	én	
zomer	–	extra	vitamine	D	te	nemen,	in	de	vorm	van	supplementen.	Ook	
mensen	die	onvoldoende	buiten	komen	en/of	bedekkende	kleding	
dragen	en	zwangere	vrouwen	wordt	aangeraden	een	vitamine	D	
supplement	te	nemen.

Je hoeft pas na je 65-ste vitamine D te slikken
Fabel.	Tijdig	inspelen	op	een	mogelijk	vitamine	D-tekort	in	de	voeding	
door	het	gebruik	van		een	vitamine	D	supplement,	kan	de	natuurlijke	
weerstand	bevorderen	en	helpen	bij	het	behoud	van	een	goed	
ontwikkeld	stelsel	van	botten	en	spieren.

Wie slikt welke hoeveelheid?
10	microgram/400	IE
	-	Kinderen	tot	4	jaar
	-	Mensen	met	een	donkere	huidskleur	(vanaf	huidtype	IV)
	-	Mensen	die	dagelijks	weinig	buitenkomen	bij	een	hoogstaande	zon*,	
			die	de	zon	mijden	of	die	buiten	lichaam	bedekkende	kleding	dragen
	-	Zwangere	vrouwen
	-	Vrouwen	van	50	tot	70	jaar

*Onvoldoende	buitenkomen:	dagelijks	minder	dan	15	tot	30	minuten	
			tussen	11.00	-	15.00	uur	met	hoofd	en	handen	ontbloot.
			20	microgram/800	IE:
	-	Mannen	en	vrouwen	ouder	dan	70	jaar
	-	Mensen	met	osteoporose
	-	Mannen	en	vrouwen	van	alle	leeftijden	die	in	een	verpleeg-	
			of	verzorgingstehuis	wonen

Bronnen: Plusmagazine, Gezondheidsraad

Mevr.	Amoanimaa
Dhr.	Knuiman

Nieuwe leden
Wij verwelkomen onze nieuwe leden
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Diana	(40	jaar)	is	sinds	anderhalf	jaar	lid	van	de	reumavereniging	en	
verstaat	de	kunst	om	iets	goeds	te	ontdekken	in	een	slechte	dag.	Ze	is	
bovendien	creatief	in	het	bedenken	van	manieren	om	toch	de	dingen	
te	kunnen	doen	die	ze	wil	doen.	Samen	met	haar	enthousiaste	8-jarige	
labrador	Demi	ontvangt	ze	me	hartelijk	met	zelfgebakken	cake.	Heerlijk!	

Mooi werk
Ik	ben	geboren	en	getogen	in	Eindhoven	en	had	een	superfijne	jeugd	
met	één	oudere	broer.	Na	mijn	opleiding	aan	de	MDGO	werkte	ik	3	
jaar	als	activiteitenbegeleidster	op	een	gesloten	afdeling	met	demente	
mensen.	Het	was	mooi	werk.	Toch	ben	ik	bij	verpleeghuis	de	Zorgboog	in	
Bakel	gaan	werken.	Ik	organiseerde	daar	niet	alleen	activiteiten	voor	de	
mensen,	maar	deed	hen	bijvoorbeeld	ook	lekker	uitgebreid	in	bad	als	de	
verzorgenden	daar	geen	tijd	voor	hadden.”
 
Geen afscheid kunnen nemen
“Vanaf	mijn	13de	jaar	had	ik	klachten	tijdens	mijn	menstruatie;	buikpijn,	
braken,	diarree,	flauwvallen.	Die	werden	ernstiger	en	kwamen	steeds	
vaker	ook	buiten	mijn	menstruatieperiode	voor.”	Pas	op	haar	25ste	werd	

Ik spaar
geen geld, 
ik spaar mooie 
momenten

Mijn leven met reuma
Na de hydrotherapie gezellig koffie drinken

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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de	diagnose	endometriose	gesteld.	Het	baarmoederslijmvlies	zet	zich	
buiten	haar	baarmoeder	vast	aan	andere	organen	waarop	het	lichaam	
reageert	door	littekenweefsel	aan	te	maken.	Organen	komen	zo	in	de	
verdrukking.	Haar	werk	weigerde	ze	op	te	geven.	“Ik	werkte	zoveel	als	
ik	kon,	stuurde	vanaf	mijn	ziekenhuisbed	vrijwilligers	aan	en	wilde	mijn	
leven	niet	anders	indelen.	Het	duurde	2	jaar	voordat	ik	accepteerde	dat	
ik	volledig	in	de	WAO	moest.	Na	nog	eens	2	jaar	vrijwilligerswerk	heb	ik	
er	pas	echt	afscheid	van	kunnen	nemen.”

Blij dat ik het heb gedaan 
“Ik	had	een	kinderwens	maar	door	de	endometriose	zou	dat	niet	op	een	
natuurlijke	manier	lukken.”	Ze	was	27	toen	ze	in	Nijmegen	3	ivf	
behandelingen	heeft	ondergaan.	“Dat	was	pittig.	Ik	moest	elke	dag	naar	
het	ziekenhuis,	ook	op	zaterdag	en	zondag,	om	door	middel	van	een	
echo	te	kunnen	zien	of	er	en	hoe	groot	de	eitjes	waren.	De	behandeling	
bestond	uit	tabletten	en	injecties	die	ik	mezelf	toediende.	Er	zijn	3	keer	2	
bevruchte	eitjes	teruggeplaatst,	maar	steeds	werd	het	niets	en	dan	ben	
je	erg	teleurgesteld.	Ik	had	ook	geen	rustpauze	tussen	de	3	pogingen.	
Toch	ben	ik	blij	dat	ik	dat	heb	gedaan.	Nu	weet	ik	dat	het	echt	niet	kon.”

Tranen van blijdschap
“Vanaf	mijn	25ste	jaar	ben	ik	10	jaar	in	behandeling	geweest;	ik	heb	11	
flinke	operaties	gehad	met	3	keer	een	lekke	darm	als	complicatie	en	een	
tijdelijke	dikke	darm	stoma.	Ik	was	erg	ziek.	Totdat	ik	op	mijn	34ste	een	
dunne	darm	stoma	kreeg.	Ik	kon	een	hele	tijd	alleen	maar	vloeibaar	eten	
en	huilde	toen	ik	voor	het	eerst	weer	een	boterham	at.	De	patiënt	naast	
me	kwam	me	troosten,	maar	de	tranen	waren	van	blijdschap!	Daarna	
ben	ik	goed	opgeknapt.	Ik	schaam	me	niet	voor	mijn	dunne	darm	stoma.”	
Uiteindelijk	is	tijdens	de	laatste	operatie	haar	baarmoeder	weggehaald	
en	is	de	ziekte	gestopt.	Dat	kon	niet	eerder	omdat	er	dan	weer	andere	
complicaties	zouden	optreden.	Bovendien	was	ze	nog	zo	jong.

Hetere vuren
“Na	de	laatste	operatie	zouden	we	gaan	trouwen.	We	hadden	al	17	jaar	

een	relatie	maar	die	is	toen	stukgelopen.	Dat	is	vandaag	precies	4	jaar	
geleden.	We	woonden	samen	in	Helmond	en	ik	ben	toen	naar	Eindhoven	
verhuisd.	Ik	was	hier	net	toen	reumatoloog	Linssen	reumatische	artritis	
vaststelde.	Totaal	onverwacht	voor	mij.	Aan	de	röntgenfoto’s	te	zien	had	
ik	het	al	een	tijdje.	Maar	ach,	ik	had	wel	voor	hetere	vuren	gestaan,	dus	
hierin	vind	ik	mijn	weg	wel	weer,	dacht	ik.	Ik	was	37.	De	reuma	zit	in	mijn	
vingers,	polsen,	enkels,	schouders	en	elleboog.	Als	het	in	mijn	achilles-
pees	opspeelt,	moet	Demi	naar	mijn	ouders,	want	dan	kan	ik	haar	niet	
uitlaten.	Ik	gebruik	nu	methotrexaat	en	paracetamol	als	pijnstiller.	
Eigenlijk	moet	er	een	pijnstiller	bij.”	

Demi helpt
Ze	heeft	zichtbaar	last	van	haar	rechterarm.	Die	is	net	uit	het	gips	na	een	
breuk.	Ze	viel	flauw	en	brak	haar	pols.	“Ik	val	vaker	flauw	van	de	pijn,	
mijn	buik	doet	altijd	flink	zeer.	Meestal	bij	het	spoelen	van	de	dikke	darm,	
dat	moet	2	keer	per	week	en	dat	is	erg	pijnlijk	vooral	met	nu	die	reuma-
pijnen	erbij.	Meestal	voel	ik	het	aankomen	en	ga	ik	alvast	naar	de	grond.	
Soms	merkt	Demi	het	en	door	zijn	likje	weet	ik	dan	dat	ik	moet	opletten.	
Gelukkig	kennen	de	mensen	mij	en	weten	ze	dat	ze	geen	ambulance	
hoeven	te	bellen.	Gewoon	mij	rustig	bij	laten	komen.	Binnenkort	heb	ik	
een	afspraak	met	de	reumatoloog	en	ik	hoop	zij	een	extra	pijnstiller	heeft	
voor	mij.	Ik	kan	niet	alles	nemen	vanwege	mijn	buik.”	

Verlegen om een praatje
“De	ergotherapeut	komt	regelmatig	langs	met	tips	en	hulpmiddelen.	
Laatst	kon	ik	de	deur	niet	meer	openen,	nu	heb	ik	daar	een	handig	
draaiding	voor.	Ik	was	altijd	graag	creatief	bezig	met	mijn	handen.	Het	is	
jammer	dat	dat	nu	niet	meer	kan.	Mijn	schilderspullen	heb	ik	weggedaan	
maar	ik	ben	toch	weer	begonnen.	Op	een	andere	manier,	niet	meer	met	
olieverf.	Ook	doe	ik	vrijwilligerswerk	bij	Berckelhof.	Op	woensdagavond	
sjoelen,	1	keer	per	maand	dansavond	en	op	vrijdagochtend	helpen	met	
de	koffie.	Als	ik	geen	koffie	kan	schenken	maak	ik	een	praatje.	Mensen	
zitten	altijd	verlegen	om	een	praatje.”
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Als ik dat had geweten 
Diana	werd	lid	van	de	reumavereniging	omdat	ze	wilde	gaan	sporten.	
“Ik	had	nog	nooit	met	mijn	stoma	gezwommen	en	ben	dat	eerst	maar	
eens	gaan	uitproberen	in	het	buitenbad.	Ik	belde	Adri	Rovers	voor	een	
proefles	en	vertelde	haar	meteen	dat	ik	een	dunne	darm	stoma	heb.	Als	
je	het	niet	weet,	zie	je	het	niet	want	ik	draag	een	badpak.	‘Als	je	daar-
mee	kunt	zwemmen,	ben	je	van	harte	welkom,’	zei	Adri.	Ik	was	wel	wat	
onzeker	maar	er	was	meteen	een	klik	met	de	mensen	in	de	groep.	Na	
het	zwemmen,	drinken	we	gezellig	samen	koffie.”	Aan	andere	activiteiten	
heeft	ze	nog	niet	meegedaan.	“Ik	zag	dat	er	een	bus	uitstapje	was	naar	
Valkenburg,	maar	ik	dacht	dat	ik	niemand	zou	kennen.	Achteraf	hoorde	ik	
dat	Marcia	Bakermans	en	Sjan	Diebels	-	Valks	van	mijn	zwemgroepje	ook	
mee	waren	geweest.	Als	ik	dat	had	geweten.”

Korte workshops
Ik	vraag	haar	hoe	we	de	vereniging	ook	voor	jongere	mensen,	zoals	zij,	
aantrekkelijk	kunnen	maken.	“Nou,	ik	zou	het	wel	leuk	vinden	als	er	korte	
workshops	zouden	zijn.	In	een	ochtend,	middag	of	avond.	Dat	iemand	
dan	komt	vertellen	over	cup	cake	bakken,	bloemschikken,	sieraden	
maken	of	iets	anders	creatiefs,	zoals	kerst-	of	paasstukjes.	Of	stel	dat	er	
een	lid	is,	dat	poëzie	schrijft	en	iets	van	eigen	werk	wil	voordragen	of	een	
andere	passie	heeft	en	daarover	wil	vertellen.	Een	yoga	expert	die	ons	
bijvoorbeeld	ademhalingstechnieken	leert	die	je	tijdens	pijn	kunt	inzetten	
om	toch	wat	verlichting	te	krijgen.	Dat	leden	elkaar	in	een	ongedwongen	
sfeer	kunnen	ontmoeten	en	tips	en	trucs	uitwisselen.	Plaats	een	ideeën-
bus.”

Weekendmoeder
Sinds	augustus	2014	heeft	ze	weer	een	relatie.	Ze	hebben	eerst	uitge-
breid	gechat	en	toen	ze	hem	ontmoette,	wisten	ze	alles	al	van	elkaar.	“Ik	
ben	nu	weekendmoeder	van	2	jongens	van	7	en	8	jaar.	Demi	vindt	het	
prachtig	en	luistert	heel	goed	naar	hen.	Het	ene	weekend	ga	ik	naar	Reu-
ver	en	hebben	we	de	kinderen,	het	andere	weekend	komt	hij	hier	bij	mij.	
“Al	met	al	noem	ik	mezelf	een	gelukkige	vrouw	ondanks	de	beperkingen,	

de	pijn	in	mijn	buik	en	de	reumatische	artritis.	Mijn	motto:	Ook	al	is	niet	
elke	dag	een	goede	dag,	er	is	in	elke	dag	wel	wat	goeds	te	vinden.	Zo	zie	
en	beleef	ik	dat.	Het	is	alleen	de	kunst	dat	te	kunnen	zien	op	een	slechte	
dag	en	ja,	ik	ben	gezegend	en	beschik	over	die	kunst.”

Wilma Wijnen

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

Thermaalbad Arcen
14 maart 2016 

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	28	maart	bij	onze	gastvrouw:	Greet	van	Gessel:	
06	83	40	78	50	of	via	e-mailadres	info@rveindhoven.nl.

UitnodigingUitnodiging

Oefening
baart
kunst

Bij	regen	presteert	ons	geheugen	beter	en	rode	wijn	beschermt
de	hersenen	tegen	stress.	Er	is	veel	bekend	over	de	werking	van	ons	
brein.	Met	wat	trucs	houd	je	je	geheugen	in	topconditie.

Met	de	jaren	kom	je	minder	snel	op	de	juiste	naam.	Je	begint	vaker	
herinneringen	door	elkaar	te	halen.	Volgens	onderzoekers	zit	het	
probleem	hierbij	meestal	in	het	werkgeheugen.	Dat	is	het	geheugen	
waarmee	je	eventjes	kort	een	telefoonnummer	onthoudt.	Het	werk-
geheugen	gebruik	je	ook	om	bij	het	graven	in	je	permanente	geheugen	
de	weg	niet	kwijt	te	raken.	Het	werkgeheugen	kun	je	gelukkig	heel	goed	
verbeteren	door	het	te	trainen.

Oefening baart kunst
Ons	visuele	geheugen	wordt	steeds	beter.	Dat	is	ook	niet	zo	gek.	Wat	
je	oefent	wordt	beter,	dat	geldt	ook	voor	de	hersenen.	Hoe	visueler	
de	samenleving	is,	hoe	meer	we	in	beelden	denken	en	beelden	ont-
houden.	De	onderzoekers	van	het	University	College	Londen,	die	deze	
ontdekking	deden,	maken	een	vergelijking	met	de	IQ-test.	Daarop	
scoort	ook	elke	generatie	beter	dan	de	vorige.	Regelmatig	wordt	de	
IQ-test	iets	moeilijker	gemaakt,	omdat	de	scores	anders	steeds	hoger	
zouden	worden.	Ook	geheugentests	moeten	worden	aangepast,	vinden	
de	onderzoekers.

Trucs voor een beter geheugen
VOOR U GELEZEN  Spelen met informatie
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Oudere hersenen superieur
Als	je	jong	bent,	onthoud	je	gemakkelijk	namen.	Als	je	wat	ouder	bent,	
onthoud	je	op	een	feestje	beter	welke	kleding	de	gasten	dragen.	Jon-
geren	onthouden	beter	wat	ze	willen	onthouden	–	ze	gebruiken	hun	
expliciete	geheugen.	Ouderen	gebruiken	hun	impliciete	geheugen	beter	
–	ze	onthouden	het	hele	plaatje	en	pikken	ook	de	verborgen	details	op:	
dat	de	gastvrouw	en	de	gastheer	dezelfde	schoenen	aan	hebben	bij-
voorbeeld.

Onderzoekers	van	de	Universiteit	van	Toronto	lieten	in	2011	een	groep	
jongeren	(gemiddeld	19	jaar)	en	een	groep	ouderen	(gemiddeld	69	
jaar)	een	woordtest	doen.	Hen	werd	gevraagd	vooral	op	de	kleuren	van	
de	letters	te	letten.	Bij	de	oefening	die	daarop	volgde	moesten	ze	woor-
den	afmaken.	De	ouderen	deden	dat	behendiger,	omdat	hun	hersenen	
al	snel	in	de	gaten	hadden	dat	ze	de	woorden	uit	de	eerste	oefening
konden	gebruiken.	De	onderzoekers	denken	dat	ouderen	beter	
onthouden	wat	ze	zien,	horen	en	ruiken.	

Spelen met informatie
Hoe	meer	invloed	je	hebt	op	wat	je	leert,	hoe	beter	je	het	onthoudt.	
Aan	de	University	of	Illinois	kregen	proefpersonen	in	2010	een	
computermuis	in	handen	en	bekeken	op	een	computerscherm	verschil-
lende	gebruiksvoorwerpen	die	een	voor	een	langs	het	beeld	schoven.	
De	helft	van	de	groep	kon	de	voorwerpen	met	de	muis	heen	en	weer	
schuiven,	de	andere	helft	had	geen	invloed	op	de	beweging.	De	eerste	
groep	kon	de	objecten	en	hun	volgorde	later	beter	herinneren	dan	de	
tweede.	Tijdens	het	experiment	waren	hun	geheugencentra	ook	actie-
ver.	De	hersenen	slaan	actief	verkregen	informatie	beter	op.	Iets	leren	
doe	je	het	gemakkelijkst	wanneer	je	met	de	informatie	kunt	spelen.

Zo wisselvallig als het weer
Bij	zonneschijn	onthouden	we	minder	goed.	Dat	ontdekten	onder-
zoekers	van	de	University	of	New	South	Wales	in	Australië	toen	ze	
willekeurige	klanten	in	een	krantenkiosk	een	testje	afnamen.	Op	de	

toonbank	stonden	tien	voorwerpen	waaronder	een	spaarvarken	en	een	
speelgoedauto.	Eenmaal	weer	buiten	de	kiosk	werd	de	klanten
gevraagd	de	uitgestalde	voorwerpen	te	noemen.

Op	regenachtige	dagen	was	de	score	drie	keer	zo	hoog	als	op	zonnige	
dagen.	Wat	de	proefpersonen	zich	herinnerden	was	dan	bovendien	
betrouwbaarder,	ze	hadden	minder	‘valse’	herinneringen	aan	objecten	
die	helemaal	niet	op	de	toonbank	stonden.	De	klanten	bleven	bij	slecht	
weer	niet	langer	in	de	kiosk,	dus	daaraan	lag	het	niet.	De	onderzoekers	
vermoedden	dat	het	geheugen	samenhangt	met	het	humeur.	Regen	
stemt	knorrig	en	dat	maakt	de	hersenen	scherper.

Drie	kwartier	later	werd	hen	onverwacht	gevraagd	welke	foto’s	ze	zich	
herinnerden.	De	jonge	proefpersonen	noemden	vooral	de	negatieve	
foto’s	op,	terwijl	de	ouderen	niet	selectief	waren.	Dat	komt	doordat	
het	geheugen	bij	ouderen	niet	meer	zo	sterk	met	de	emotionele	centra	
is	verbonden.	Hun	geheugen	komt	pas	in	actie	wanneer	de	eerste
emotionele	reactie	voorbij,	waardoor	ze	objectiever	herinneren.

Relaxed herstel
De	stof	resveratrol	in	rode	wijn	beschermt	het	geheugen	tegen	stress.	
De	stof	activeert	een	gen	(SIRT1)	waarvan	onderzoekers	van	de	
Universiteit	van	Toronto	vorig	jaar	ontdekten,	dat	het	behalve	het	hart	
óók	geheugencellen	helpt	herstellen	na	een	hoge	dosis	stresshormoon.	
De	onderzoekers	willen	nu	bekijken	of	ze	mensen	met	geheugen-
problemen	kunnen	behandelen	door	het	gen	SIRT1	te	activeren.	Een	
glaasje	rode	wijn	kan	daaraan	ook	een	bijdrage	leveren.	Ook	de	alcohol	
in	de	wijn	heeft	een	positief	effect.	Het	impliciete	geheugen	werkt	be-
ter	onder	invloed	van	een	beetje	alcohol.	Maar	niet	overdrijven,	want	
de	alcohol	verstoort	wél	het	expliciete	geheugen.

Bron: Gezondheidsnet
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Wat was
het weer
gezellig!

Nieuwjaarslunch 2016
SFEERVERSLAG

12	januari,	‘s	middags	rond	12.30	uur.	Voor	de	zekerheid	maar	de	Tom-
Tom	instellen	op	Kalmoespein	73,	want	daar	ben	ik	nog	nooit	geweest.	
De	bestemming	is	het	Cruydenhuisch,	waar	de	nieuwjaarslunch	van	
de	reumavereniging	gehouden	wordt.	Wat	een	uitvinding	die	Tomtom,	
want	ik	ben	al	heel	aardig	in	de	buurt	als	ik	nog	wat	mensen	zie	lopen.	
Gezamenlijk	vinden	we	de	ingang	en	daar	is	men	al	gezellig	aan	ge-
schoven	aan	tafels.	De	meeste	van	de	33	aanwezigen	hebben	al	een	
welkomstdrankje	voor	zich	staan.

Voorzitster	Inge	is	net	bezig	om	ons	welkom	te	heten	als	mevrouw	
Verest	nog	binnenkomt	en	naar	haar	plaats	wil	gaan.	Helaas	komt	het	
(nog)	niet	zover	want	ze	struikelt	en	komt	op	de	grond	terecht.	Even	
van	de	schrik	bekomen	en	voelen	of	alles	het	nog	doet	en	dan	kan	ze	
naar	haar	plaats	aan	tafel.	(Als	u	dit	leest	mevrouw	Verest,	hoop	ik	dat	
alles	goed	met	u	is!)	Nu	kan	Inge	verder	met	haar	verhaal,	het	is	behal-
ve	een	nieuwjaarslunch	waar	we	voor	bijeen	zijn,	een	bijzondere	dag	
voor	Hanna,	die	op	deze	dag	haar	verjaardag	viert!	Natuurlijk	zingen	we	
haar	toe	en	daarna	kunnen	we	van	ons	drankje	genieten.	

Er	komt	een	aardig	meisje	uitleg	geven	wat	we	kunnen	bestellen.	Er	is	
keuze	uit	vier	voorgerechten,	vier	hoofdgerechten	en	vier	nagerechten.	
Het	ziet	er	allemaal	even	lekker	uit	en	kiezen	is	nog	moeilijk!	Wat	dacht	
u	van	winterse	preisoep	met	kruiden	croutons?	Of	Arabische	runder-
stoof	met	gedroogd	fruit,	amandelen	en	kaneel?	Of	een	coupe	cerise,	
vanille	ijs	met	warme	kersen?	Is	dat	lekker	of	niet?	(Wel	dus!)

Een	poosje	later	genieten	we	allemaal	van	wat	we	besteld	hebben,	
ook	de	glutenvrije	gerechten	zijn	net	zo	lekker!	Bij	het	nagerecht	wordt	
Hanna	nog	eens	in	het	zonnetje	gezet	vanwege	haar	verjaardag,	want	
er	komt	een	bord	met	vuurwerk	en	een	in	chocolade	letters	geschreven	
felicitatie	binnen!	Jammer	genoeg	begint	mijn	overbuurman	aan	tafel,	
Jo	van	Gastel,	steeds	witter	te	worden	en	moet	zelfs	de	ambulance	
gebeld	worden	omdat	het	niet	goed	met	hem	gaat.	Nadat	hij	ge-
controleerd	is	door	de	ambulance	broeders,	gaat	het	gelukkig	beter	
met	hem	en	blijkt	dat	de	warmte	de	boosdoener	is.

Hopelijk	gaat	het	met	hem	en	met	zijn	geschrokken	vrouw	Riet	nu	ook	
beter!	Al	met	al	een	middag	met	veel	gezelligheid,	lekker	eten	en	nogal	
wat	schrik.	Gelukkig	is	alles	goed	afgelopen	en	kunnen	de	meesten	van	
ons	terug	kijken	op	een	fijne	middag.

Wil van Werven
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Uit de praktijk van dokter Harry E. Lieveld

Een tijd geleden behandelde ik een ondernemer uit Eindhoven van vijftig 
jaar, een oud-profvoetballer. Op latere leeftijd was hij nog heel verdien-
stelijk gaan tennissen (5-speler). Echter sinds anderhalf jaar leed hij aan 
reumatoïde artritis (RA). Door deze aandoening voelde hij zich moedeloos, 
oud en gefrustreerd.

Iedere patiënt met RA is anders. Mijn sportieve patiënt had last van ont-
stekingen en pijnlijke zwellingen in de polsen en de knieën. Hierdoor sliep 
hij al een jaar slecht. Ook leed hij aan een algeheel gevoel van malaise. Op 
de reguliere medicijnen reageerde hij niet goed. De klachten verminderden 
niet en hij kreeg last van bijwerkingen zoals extreme vermoeidheid. Verder 
vond hij de strenge leefregels vervelend. Hij hield er bijvoorbeeld van om ’s 
avonds een goed glas wijn te drinken. Echter: “Zelfs dat mag ik niet meer 
door de combinatie met de medicijnen.” Vervolgens kwam hij bij mij, om-
dat hij er zich niet bij neer wilde leggen, dat hij “ermee moest leren leven”.

Na enkele acupunctuurbehandelingen waren de ontstekingen, de zwel-

lingen en de pijnen zo verminderd dat hij weer kon slapen. Nog enige 
behandelingen later kon hij weer normaal en zonder pijn lopen en autorij-
den. En omdat hij met de medicijnen kon stoppen, dronk hij ’s avonds weer 
dat goede glas wijn. Bij vochtig weer krijgt hij vaak weer last. Daarom komt 
hij jaarlijks aan het begin van de herfst en in de loop van de winter terug 
voor enkele onderhoudsbehandelingen. Zo blijft het hem goed gaan: hij 
tennist weer, weliswaar een niveau lager en minder frequent, maar toch. 

RA komt veel voor. Een op de honderd mensen van boven de veertig lijdt 
eraan: driemaal zoveel vrouwen als mannen. Velen horen dat ze ermee 
moeten leren leven en velen gebruiken zware medicijnen, soms met nare 
bijwerkingen. Zowel uit mijn praktijk als uit wetenschappelijke publicaties 
blijkt iedere keer weer dat acupunctuur nog veel voor deze patiënten kan 
doen. Acupunctuur werkt tegen ontstekingen, waardoor vervormingen 
minder kans krijgen. Daarnaast heeft acupunctuur een sterk pijnstillende 
werking. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven van een RA-patiënt vaak 
sterk verbeterd. Daarnaast geeft die pijnstilling de patiënt de kans meer te 
bewegen. En bewegen is heel goed voor RA-patiënten. Het mooie van acu-
punctuur is dat het dikwijls de rol over kan nemen van de gangbare pijn-
stilling en/of ontstekingsremmers. Echter, als de patiënt niet zonder deze 
medicijnen kan, kan acupunctuur toch een ondersteunende rol hebben. 
Vaak kan dan de dosering van de gangbare medicatie verminderd worden. 
Tegelijkertijd zijn de effecten van de combinatie medicatie-acupunctuur 
vaak veel groter dan van alleen medicatie.  

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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Moe?
Beweging 
helpt!

Vermoeidheid	bij	mensen	met	reuma	is	een	klacht	waar	nog	geen	
duidelijke	behandeling	voor	bestaat.	Maar	wat	blijkt	uit	onderzoek	van
dr.	Sanne	Rongen-van	Dartel?	Mensen	met	reumatoïde	artritis	(RA)	die	
meer	bewegen,	zijn	minder	moe.	Begeleiding	en	samen	bewegen	in	een	
groep	of	met	een	trainingsmaatje	kunnen	helpen	om	te	blijven	bewegen.

Dr.	Sanne	Rongen-van	Dartel	deed	uitgebreid	promotieonderzoek	aan	het	
Radboudumc	in	Nijmegen	naar	bewegen	en	vermoeidheid	bij	RA.	Ze	ver-
geleek	allereerst	de	vermoeidheid	van	mensen	met	RA	die	veel	bewegen	
met	de	vermoeidheid	bij	mensen	met	RA	die	minder	bewegen.

Mensen met RA die meer bewegen, zijn minder moe
Zo’n	180	mensen	met	RA	deden	mee	aan	het	onderzoek.	“Zij	vulden	
vragenlijsten	in	over	hun	vermoeidheid”,	legt	Sanne	Rongen	uit.	“Ook	
vroegen	we	de	deelnemers	om	een	zogeheten	actometer	te	dragen.	Dat	
is	een	apparaatje	waarmee	we	kunnen	meten	hoe	actief	mensen	zijn.	
Mensen	dragen	het	om	de	enkel.	De	actometer	meet	alle	beweging,	dus	
niet	alleen	tijdens	het	sporten	maar	ook	tijdens	het	werk	of	huishoude-
lijke	klusjes.	Wat	bleek:	mensen	met	RA	die	lichamelijk	actiever	zijn,	zijn	
minder	vermoeid.”

Zoek een trainingsmaatje!
VOOR U GELEZEN   Bewegen helpt om minder vermoeid te zijn

Gevoel dat je de moeheid aankan, helpt om minder moe te zijn
Meer	bewegen	hangt	dus	samen	met	minder	vermoeidheid	bij	reuma-
toïde	artritis.	Uit	onderzoek	van	dr.	Rongen	bleek	ook	dat	er	verschillen	
zijn	in	vermoeidheid	en	activiteit	tussen	mensen	met	RA.	Waar	komen	die	
vandaan?	“We	zijn	erachter	gekomen	dat	meerdere	dingen	van	invloed	
zijn	op	vermoeidheid”,	vertelt	Sanne	Rongen.	“Factoren	zijn	bijvoorbeeld	
slecht	slapen,	pijn	of	beperkingen	in	het	lichamelijk	functioneren,	maar	
ook	stemmingswisselingen.”

“Sommige	beïnvloeden	direct	je	vermoeidheid,	andere	indirect.	Als	je	
slecht	slaapt,	zorgt	dat	direct	voor	meer	vermoeidheid.	Wisselingen	in	je	
stemming	kunnen	weer	invloed	hebben	op	je	slapen.	En	pijn	beïnvloedt	
weer	je	fysiek	functioneren.	Uit	ons	onderzoek	blijkt	dat	het	gevoel	dat	je	
de	moeheid	aankan	–	we	noemen	dat	zelfovertuiging	-	helpt	om	je	minder	
moe	te	voelen.”

Bewegen kan op allerlei manieren helpen bij vermoeidheid
Patiënten	met	RA	kunnen	in	een	vicieuze	cirkel	terechtkomen	door	alle	
invloeden	op	vermoeidheid.	Bewegen	kan	juist	een	manier	zijn	om	dit	
te	doorbreken.	“Als	je	door	bewegen	een	betere	conditie	krijgt	en	meer	
spierkracht,	dan	heeft	dat	een	positieve	invloed	op	je	lichamelijke	functio-
neren.	Bewegen	kan	ook	helpen	om	beter	te	slapen.	Maar	het	kan	vooral	
helpen	om	meer	grip	op	je	situatie	krijgen.	Bewegen	kan	helpen	om	het	
gevoel	dat	je	de	vermoeidheid	aankan,	sterker	te	maken”,	legt	dr.	Rongen	
uit.

Vermoeidheid vaak minder door een beweegprogramma
Dat	bewegen	effect	heeft,	toont	Sanne	Rongen-van	Dartel	aan	in	een	
analyse	van	5	bestaande	wetenschappelijke	onderzoeken.	“We	hebben	de	
resultaten	bekeken	van	beweegprogramma’s	onder	begeleiding	van	een	
therapeut	die	minstens	8	tot	12	weken	duurde.	Daaruit	werd	duidelijk	dat	
bewegen	een	positief	effect	heeft	op	vermoeidheid,	vooral	in	het	begin	
van	het	programma.	Het	waren	beweegprogramma’s	waarin	mensen	
onder	begeleiding	matig	intensief	hebben	bewogen.	Matig	intensief	houdt	
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Bron: Reumafonds

in	dat	je	hartslag	omhooggaat	maar	je	niet	buiten	adem	raakt.”

Beweeg in een groep of met een trainingsmaatje
Bewegen	en	beweegprogramma’s	kunnen	dus	positief	uitpakken	voor	de	
vermoeidheid	van	mensen	met	RA.	Dr.	Rongen-van	Dartel	merkt	wel	dat	
in	de	praktijk	patiënten	vaak	niet	weten	wat	ze	moeten	doen	om	meer	
te	bewegen.	“Zorgverleners	hebben	ook	niet	altijd	genoeg	kennis	in	huis	
om	mensen	te	helpen	om	meer	te	bewegen.	Mensen	met	reuma	raad	ik	
vooral	aan	om	bijvoorbeeld	in	een	beweeggroep	of	samen	met	een	
trainingsmaatje	te	bewegen.	Dan	lukt	het	beter	om	te	blijven	bewegen.

Zorg	Verandert	organiseert	overal	in	het	land	gratis	workshops.	Handig	
voor	iedereen	die	zorg	en	ondersteuning	nodig	heeft	en	daarvoor	met
de	gemeente	in	gesprek	moet.	Bereid	het	keukentafelgesprek	voor	met	
de	gratis	workshop	‘Het	kan.	Start	met	uw	persoonlijk	plan.’

De	workshop	is	bedoeld	voor	mensen	die	zelf	zorg	of	ondersteuning	nodig	
hebben	én	hun	omgeving,	zoals	mantelzorgers,	familie	en	vrijwilligers.	Het	
doel	is,	dat	de	deelnemers	beter	leren	aansturen	op	wat	zij	belangrijk	vin-
den	in	het	leven,	welke	zorg	of	ondersteuning	zij	nodig	hebben	en	hoe	deze	
er	volgens	hen	moet	uitzien.	

De	bijeenkomsten	in	Eindhoven	zijn	op	15	april	en	22	juni	van	dit	jaar.	Meer	
informatie:	www.zorgverandert.nl

Goed voorbereid
het keukentafel-
gesprek in

Reuma	Uitgedaagd!	is	dé	zelfmanagementtraining	voor	mensen	met	
reuma.	Reuma	Uitgedaagd!	helpt	u	grip	te	krijgen	op	de	gevolgen	van	
reuma	in	het	dagelijks	leven.	Binnenkort	kunnen	mensen	van	26	jaar	
en	ouder	de	training	ook	online	volgen.	Voordat	de	online	training	
beschikbaar	komt,	onderzoeken	het	Reumafonds	en	het	UMC	Utrecht	
eerst	of	mensen	met	reuma	er	baat	bij	hebben.	Voor	dit	onderzoek	
zoeken	wij	deelnemers.

Wat kunt u verwachten als deelnemer?
Als	u	zich	opgeeft	als	deelnemer	aan	het	onderzoek	wordt	u	gevraagd	
om	3	doelen	vast	te	stellen	waaraan	u	wilt	gaan	werken.	Een	voorbeeld	
van	zo’n	doel	is	duidelijker	uw	grenzen	aangeven	bij	mensen	in	uw	
omgeving.	Na	het	vaststellen	van	de	doelen,	bepaalt	een	loting	of	u	de	
online	training	direct	gaat	volgen	of	op	een	wachtlijst	komt	om	de	
training	over	een	half	jaar	te	volgen.	Als	u	bent	uitgeloot,	gaat	u	
zelfstandig	aan	de	slag	met	uw	doelen.

Door	de	resultaten	van	de	verschillende	deelnemers	met	elkaar	te	
vergelijken,	kunnen	de	onderzoekers	erachter	komen	of	de	online

Help mee 
de training 
verbeteren

Nieuw: online zelfmanagmenttraining
VOOR U GELEZEN  Deelnemers gezocht voor Reuma Uitgedaagd! 



38 39

training	helpt	om	de	doelen	te	bereiken.	Als	uitgelote	deelnemer	kunt	u	
de	online	training	pas	na	afloop	van	het	onderzoek	volgen.	Er	zijn	geen	
kosten	aan	verbonden.

Naar wie zijn we op zoek?
Heeft	u	interesse	om	mee	te	doen	met	het	online	onderzoek	naar	Reuma	
Uitgedaagd!	

Geef	u	op	als	u	aan	de	volgende	voorwaarden	voldoet:
•	Leeftijd:	26	jaar	of	ouder
•	U	heeft	een	reumatische	aandoening
•	De	diagnose	is	gesteld	door	een	reumatoloog	of	huisarts
•	De	diagnose	is	meer	dan	2	jaar	geleden	gesteld
•	U	heeft	tussen	1	januari	2014	en	het	moment	van	deelname	geen	
			psychische	aandoening	gehad
•	U	heeft	niet	eerder	een	zelfmanagementtraining	voor	reuma	gevolgd
•	U	beheerst	de	Nederlandse	taal	in	woord	en	geschrift
•	U	heeft	een	computer	met	internetverbinding

Informatiepakket wordt naar u opgestuurd
Wilt	u	meedoen?	Vul	uw	gegevens	in	op:	http://actueel.reumafonds.nl.
U	ontvangt	op	het	opgegeven	adres	een	envelop	met	alle	informatie	over	
het	onderzoek.	U	kunt	daarin	lezen	wat	het	onderzoek	precies	
inhoudt,	wat	u	kunt	verwachten,	wat	er	van	u	verwacht	wordt	en	
hoeveel	tijd	het	kost.	Onze	onderzoeker	belt	u	een	week	na	ontvangst	
van	de	informatie	op,	om	eventuele	vragen	te	beantwoorden.

Heeft	u	na	het	lezen	van	de	informatie	geen	belangstelling	meer	voor	het	
onderzoek?	Stuur	dan	een	e-mail	naar	onderzoek@reumauitgedaagd.
nl.	U	wordt	dan	niet	gebeld.	Bent	u	wel	geïnteresseerd?	Dan	bespreekt	u	
samen	met	de	onderzoeker	uw	deelname.	Hartelijk	dank!	

Bron: Reumafonds

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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IN GESPREK MET
Jan Luijsterburg

Eigenlijk was het puur toeval dat Jan 
Luijsterburg (69) betrokken raakte bij 
Reumapatiëntenvereniging Bergen op Zoom. 
Hoewel hij zelf geen reuma heeft, weet hij er 
inmiddels alles van. ‘De collecte is onmisbaar 
voor onze beweeggroepen en die groepen 
zijn weer onmisbaar voor mensen met reuma. 
Vandaar dat ik zelf collecteer.’

Bewegen is cruciaal
Een paar jaar geleden bezocht 
Jan een informatieavond van de 
Reumapatiëntenvereniging bergen op Zoom. 
‘Een kennis van mij heeft reuma, vandaar mijn 
interesse.’ Jan werd actief in de vereniging, 

werd penningmeester en collectant. In het 
zwembad, te midden van een reumagroep, 
zag hij pas echt wat reuma met je kan doen. 
‘Als je zo in je bewegingen beperkt wordt, zijn 
de beweeggroepen cruciaal. Ik heb mensen 
in beweeggroepen zien opknappen onder 
begeleiding van een fysiotherapeut.’ 

Het belang van de collecte
De beweeggroepen worden mede mogelijk 
gemaakt door de Reumafondscollecte. 
Juist vanwege dit directe belang vraagt het 
Reumafonds collectanten te werven binnen 
de patiëntenverenigingen. Luijsterburg: 
‘Onze vereniging heeft de meeste nieuwe 
collectanten weten te werven van alle 
reumapatiëntenverenigingen in het land. 
Daar zijn we trots op! De leden die lichamelijk 
in staat zijn om te collecteren, doen ook dit 
jaar weer mee, En we gaan ons dit jaar weer 
inspannen om in onze omgeving nieuwe 
collectanten te werven!’

Al in de 17e eeuw werd huis-aan-huis gecollecteerd. Zo regelden  
de kerk, adel en gegoede burgerij de financiering van de 

armen- en ziekenzorg. Collectes rond kerst brachten voor die tijd 
astronomisch hoge bedragen op. Collecteren aan de deur is gek 
genoeg nog steeds typisch Nederlands. 

WORD OOK COLLECTANT!

Om reuma ooit te genezen is veel onderzoek nodig – en dus geld. Daar weet u als 
lid van een reumapatiëntenvereniging alles van. Een belangrijke inkomstenbron om 
onderzoek mogelijk te maken is de jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds. 
Helpt u al mee?

KOM IN ACTIE VOOR HET

HELP MEE, HET IS 
BELANGRIJK

‘BEWEEGGROEPEN ZIJN 
ONMISBAAR’

OUD-HOLLANDSE COLLECTE

Maarten Nederkoorn, hoofd Fondsenwerving bij 
het Reumafonds over huis-aan-huis collecteren: 

‘Collecteren is iets typisch Nederlands, nergens anders 
in Europa werft men geld aan de deur. Nederlanders 
vinden deze manier van fondsenwerving sympathiek: die 
vriendelijke collectant in de regen met de rinkelende bus 
in de hand. Samen met de reumapatiëntenverenigingen 
zetten we ons daarom in om meer vrijwilligers 
enthousiast te maken om mee te lopen met de 
Reumacollecteweek. We introduceren dit jaar collecte 
nieuwe stijl: digitaal collecteren. Bijvoorbeeld via 
facebook maar ook door pinnen met de smartphone 
mogelijk te maken. Het maakt het voor de collectant 
makkelijker aan de deur bij mensen die geen cash in 
huis hebben. Maar die rinkelende, oude vertrouwde 
collectebus blijft belangrijk in de strijd tegen reuma.’

COLLECTE NIEUWE STIJL

Ieder voorjaar gaan zo’n 
60.000 collectanten voor 

het Reumafonds langs de 
deuren. Jan Luijsterburg 
(69) is zo’n collectant 
én penningmeester van 
Reumapatiëntenvereniging 
Bergen op Zoom. Hoewel 
hij zelf geen reuma heeft, 
collecteert hij en werft nieuwe 

collectanten: ‘Omdat het zo 
belangrijk is.’ Lees zijn verhaal 
hieronder. Het Reumafonds 
heeft meer collectanten als 
Jan Luijsterburg nodig voor 
de collecteweek in 2016. 
Wilt u ons helpen? Word zelf 
collectant of vraag iemand 
in uw omgeving om mee 
te lopen. U kunt het ook 
natuurlijk samen doen, dat is 
gezelliger. Het kost u hooguit 

2 uur van uw tijd. Zo kan het 
Reumafonds mensen met 
reuma blijven helpen.  

In 2015 haalden de collectanten ruim € 3 miljoen op tijdens de collecteweek.

“Het kost 
hooguit 
2 uur van 
uw tijd”

Meer informatie of aanmelden:

Bel 020 589 64 71 of mail vrijwilligers@reumafonds.nl
Kijk ook op: www.reumafonds.nl/collecteren
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Super	trots	zijn	wij	op	ons	medelid	Ton	Copal.	Rijzende	ster	van	de
reumavereniging	door	zijn	interview	in	Máximaal,	patiëntenblad	
van	Máxima	Medisch	Centrum.	Hij	deed	meteen	ook	een	goed	woordje	
voor	de	reumavereniging.	Goed	gedaan,	Ton.	Op	deze	manier	komt	de	
reumavereniging	breed	onder	de	aandacht!	Niet	gezien?	Het	artikel	staat	
op	ook	onze	website.	Ga	naar:	www.rveindhoven.nl,	klik	rechts	boven	de	
grote	foto	in	de	balk	op	‘In	de	pers’,	en	selecteer	dan	het	artikel	van	Ton.

In de pers
 

Zwemtijden De Tongelreep
te Eindhoven:
•	Woensdag	van	20.00	uur
				tot	21.00	uur
Groepsleidster:	Jeanne	Hendriks
 040 253 40 38
•	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	Jeanne	Hendriks
 040 253 40 38
 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	
			De	Mortel	
   Coördinator:	Tineke	den	Hoed

•	Maandag:	14:00	-	15.00
   Coördinator: Mary	Brands
•	Donderdag	11:00	-	12:00
   Coördinator: Willy	Klappe

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

•	Zaterdag:	11:00	-	12:	00
   Coördinator:	Inge	Beekmans

Aanmelding	via	040	221	80	26,	06	83	40	78	50	of	via	info@rveindhoven.nl	
Bij	verhindering	de	coördinator	bellen.

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	

Reumavereniging
Regio Eindhoven



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
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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
Hans	Martens
06 12 82 26 83
j.martensrpv@gmail.com

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

Bestuurslid
Liesbeth	Quint	–	de	Wit
040 246 23 02
info@rveindhoven.nl

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

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

Chantal	van	Dijke
06 11 52 59 09
info@rveindhoven.nl

Contactpersoon advertenties
Corry	Huffenreuter
d.huffenreuter@upcmail.nl

Coördinator Hydrotherapie 
Jeanne	Hendriks	
040 253 40 38
aphendriksvrijsen@onsbrabantnet	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
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Reumavereniging
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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 
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