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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	
	 ledenadministratie
	 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,  
 Mary Brands
	 Aanmeldingen	
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 040 221 80 26

 Coördinator Nordic Walking
 Inge Beekmans
	 Aanmeldingen
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 049 233 06 27

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

Wij	werken	samen	met:

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

info@rveindhoven.nl

cjbeekmansrpv@gmail.com

ellen.van.steenis@iae.nl

info@rveindhoven.nl
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                      BAKHUS REIZEN 
        Diverse groepsreizen met Pasen en Pinksteren 2017 

                          t 
                Al meer dan 25 jaar uw specialist in reumakuurreizen   

            naar o.a Hongarije,Roemenie, Bulgarije ,Turkije en Spanje 

                                                   
                                             Allersma 82, 5655 CH  Eindhoven 

                                                             Tel: 040-2115945 Fax: 040-2111497                                      

                                                email: info@bakhus.nl  Website: www.bakhus.nl  

                                                                    

 

               

 
               

 

“Ik heb artrose, 
 jij ook?” 

 
 
 
Beweging op 
maat: 
persoonlijk,  
professioneel en 
betrokken. 
 
contact@keepmovin.nu 
T: 06-17992995    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

Annemarie de Vries 

GEWRICHTSKLACHTEN?
Nu is er de DORN-methode!

Een zachte correctie van wervelkolom en gewrich-
ten 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!

Dit	wordt	mijn	laatste	praatje	aan	u.	Het	is	snel	weer	Algemene	Leden-
vergadering	en	dan	zit	mijn	taak	als	voorzitter	en	de	taak	van	de	secretaris	
Lillian	Korremans	er	op.	Jammer	is	wel	dat	er	zich	nog	niemand	heeft	
gemeld	om	onze	taken	over	te	nemen.	Er	zal	toch	best	iemand	onder
onze	leden	zijn	die	zich	hier	voor	zou	willen	inzetten??	

Verderop	in	dit	blad	ziet	u	nogmaals	de	vacatures	staan.	Wilt	u	er	toch	
eens	naar	kijken	en	zich	afvragen	of	dat	niet	een	mooie	uitdaging	zou	
zijn	voor	u??	Vrijwilligerswerk	is	dankbaar	en	plezierig	werk,	u	wordt	
gewaardeerd	en	de	vereniging	is	heel	blij	met	u.	Ook	wordt	u	aan	alle
kanten	wegwijs	gemaakt,	u	wordt	echt	niet	in	het	diepe	gegooid.

2017	wordt	weer	een	jubileumjaar.	40	jaar	bestaan	we	al,	wat	een	tijd.	
Maar	ook	wat	voor	een	veranderingen	in	die	40	jaar.	Toen	was	het	nog	
een	echte	patiëntenvereniging.	Nu	kijkt	men	heel	anders	naar	de	reuma-
patiënt.	Je	wordt	niet	meer	als	een	echte	patiënt	beschouwd,	mag	niet	
meer	weken	in	bed	blijven	liggen	in	de	hoop	dat	het	daar	beter	van	wordt.	
Nee,	het	motto	is	nu	bewegen,	bewegen	en	nog	eens	bewegen.	Ook	de	
techniek	rondom	reuma	staat	niet	stil.	U	hebt	ongetwijfeld	al	gelezen	over	

Op de 
plaats rust

Het bestuur aan het woord
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de	HandScan.	Geen	pijnlijk	voelen,	knijpen	of	drukken	meer	maar	een	
opname	die	precies	laat	zien	wat	er	zich	in	de	handen	afspeelt.	En	geloof	
het	of	niet,	dit	is	natuurlijk	niet	het	einde,	de	techniek	dendert	voort.	

Ook	qua	voorlichting	staat	de	wereld	niet	stil	en	is	internet	een	enorme	
vraagbaak.	Kijk	maar	eens	op	de	site	van	het	Reumafonds.	Wat	een	bron	
van	informatie.	De	ouderen	onder	ons	weten	nog	wel	hoe	weinig	zij	
wisten	van	reumatiek	zoals	dat	toen	genoemd	werd.	Daardoor	is	ook	de	
taak	van	de	patiëntenverenigingen	anders	geworden.	Natuurlijk	wordt	
er	nog	aan	voorlichting	gedaan,	maar	heel	belangrijk	zijn	toch	de	beweeg-
groepen.	Niet	alleen	voor	het	bewegen	maar	het	is	tevens	ook	een	stukje	
lotgenotencontact.	Als	het	een	dag	wat	minder	gaat	zijn	er	niet	veel
woorden	nodig	om	dit	de	ander	te	laten	weten	en	begrip	te	krijgen.

Ook	al	ben	ik	dadelijk	niet	meer	zo	bij	de	vereniging	betrokken,	toch	zal	
ik	uiteraard	alles	nog	wel	op	afstand	volgen.	Tot	slot	wil	ik	u	allen	danken	
voor	het	vertrouwen	dat	u	in	me	heeft	gehad	en	wil	ik	allen	en	het
bestuur	veel	succes	en	alle	goeds	wensen.

Het	gaat	u	allen	goed!!

Inge Beekmans
voorzitter

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.

!
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

Ook op 
zaterdag open!

BEZOEK ONZE SHOWROOM IN EINDHOVEN
Industrieweg 3  -  5627 BS Eindhoven  -  040 - 256 77 00

Grootste
Het

assortiment van 
Nederland

Dhr.	A.	van	de	Moosdijk
Dhr.	J.	van	Gastel
Mevr.	N.	Merkies

In memoriam (bijgewerkt	tot	en	met	30	januari	2017)
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Hoe groter
het verlangen

Hoe	groter	het	verlangen,	hoe	sterker	het	gevoel	van	blijdschap
als	het	eindelijk	zover	is.	Mijn	verlangen	naar	het	voorjaar	wordt
omgezet	in	grote	blijdschap	zodra	de	eerste	krokusjes	met	hun
	kopjes	boven	de	grond	uit	piepen.	Hoe	langer	gewacht	op	de	
HandScan,	des	te	enthousiaster	is	dokter	Westgeest	om	er	mee	aan	
de	slag	te	gaan.	En	ook	nog	als	eerste	in	de	wereld!	Met	passie	vertelt	
hij	over	de	voordelen	van	het	apparaat:	meer	tijd	voor	de	patiënt!				

Goed nieuws
Maar	liefst	5	uitnodigingen	telt	dit	Contact.	Lees	het	met	uw	agenda	
binnen	handbereik	want	het	zijn	stuk	voor	stuk	activiteiten	die	u	niet	
wilt	missen.	Ik	som	ze	even	voor	u	op:	de	Algemene	Ledenvergadering,	
het	jubileumuitstapje	naar	de	Keukenhof,	de	voorjaarsfietstocht,	de	
lezing	‘Voorkomen	is	beter	dan	genezen’	en	een	gratis	proefles	yoga	en	
ontspanning.	Alleen	voor	de	Keukenhof	betaalt	u	een	eigen	bijdrage,	aan	
de	andere	activiteiten	kunt	u	gratis	meedoen.	Als	dat	geen	goed	nieuws	is!

Algemene Ledenvergadering
Dit	wordt	de	laatste	Algemene	Ledenvergadering	van	onze	voorzitter	Inge	
Beekmans	en	secretaris	Lillian	Korremans.	Dit	is	uw	kans	om	ze	nog
eenmaal	in	actie	te	zien	en	afscheid	te	nemen	want	ze	gaan	echt	weg.	

Van	de	redactie Helaas	is	het	niet	gelukt	om	vervanging	te	vinden	en	daar	zijn	we	best	
verdrietig	over	want	het	kan	toch	niet	zo	zijn	dat	er	in	onze	vereniging	
niemand	is	die	deze	enthousiaste	groep	vrijwilligers	en	leden	wil	leiden?	
Lees	onze	hartenkreet	op	pagina	10	en	slaap	er	een	nachtje	over.	Mis-
schien	bent	u	degene	die	we	zoeken?

Jubileumuitstapje	Keukenhof	en	voorjaarsfietstocht
Dit	wilt	u	echt	niet	missen.	De	Keukenhof:	het	leukste	en	fleurigste	dagje	
uit!	Vul	het	inschrijfformulier	in	en	stuur	het	op.	De	informatie	over	het	
programma	vindt	u	ook	op	pagina	14	van	dit	Contact.	Wat	is	er	gezelliger	
en	gezonder	dan	op	de	fiets	al	peddelend	door	het	Brabantse	land	bij	te	
kletsen	met	uw	medeleden?	Tips	en	trucs	uitwisselen	met	lotgenoten	
onder	het	genot	van	een	broodje	en	ter	afsluiting	nog	een	drankje	te	
doen.	Een	geweldig	middagje	uit	dat	u	niets	kost.	Meteen	inschrijven!

Gratis	proefles	en	lezing
Om	ons	lijf	leed	en	kommer	te	besparen,	bewegen	we	en	leren	we	wijze	
lessen	van	deskundigen.	U	krijgt	de	kans	te	ervaren	wat	yoga	voor	uw	lijf	
kan	betekenen	tijdens	een	gratis	proefles.	Hoe	slim	het	is	om	ook	de	le-
zing	‘Voorkomen	is	beter	dan	genezen’	bij	te	wonen,	leert	u	op	pagina	21.	
Hier	wordt	u	immers	wijzer	van!	Tot	slot	hoop	ik	dat	de	lente	niet	alleen	
licht	en	warmte	brengt	maar	ook	een	nieuwe	voorzitter	en	secretaris.	
Ik	wens	u	een	fleurig	en	kleurig	voorjaar.	

Wilma	Wijnen

Mever.	Brugmans
Dhr.	en	Mevr.	Bulthuis
Mevr.	Spierings
Mevr.	Winkelmolen

Nieuwe leden (bijgewerkt	tot	en	met	30	januari	2017)
Wij	verwelkomen	onze	nieuwe	leden
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UitnodigingUitnodiging

Op	deze	avond	kunt	onze	voorzitter	Inge	Beekmans	en	secretaris	Lillian	
Korremans	voor	het	laatst	in	actie	zien	en	afscheid	nemen.		
Wilt	u	verder	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 
maandag 27 maart

Programma:
19.00	-	19.30	uur:	 Ontvangst	met	koffie,	thee	en	iets	lekkers	erbij	
19.30	-	20.45	uur:	 Algemene	Ledenvergadering
20.45	-	22.30	uur:	 Gratis	bingo	met	loterij

Het	(financieel)	jaarverslag	is	vanaf	maandag	13	maart	op	te	vragen	bij:
Lillian	Korremans,	040	24	88	82	of	info@rveindhoven.nl

Locatie:	Wijkcentrum	’t	Bellefort,Iepenlaan	40,	Eindhoven

Openbaar	vervoer:	vanaf	het	NS-station	Eindhoven	noordzijde	neemt	u:	
Stadsbus	401	(richting	Airport	via	Meerhoven)	uitstappen	bij	bushalte	Glaspoort.	
Looproute	(6	min):	U	staat	op	de	Philitelaan/PSVlaan;	ga	linksaf	de	Glaslaan	in,	
doorlopen	tot	u	linksaf	de	Essenstraat	in	kunt	slaan	en	alsmaar	doorlopen	naar	
de	Iepenlaan,	volg	de	bocht	naar	links	om	op	de	Iepenlaan	te	blijven.	

Parkeren:	gratis	en	ruime	parkeergelegenheid	

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

 
 Provincialeweg 27 * 5503 HA  Veldhoven * 0031 (0)40-253 50 55/-251 86 90 
      * www.vangerwenmunckhoftours.nl * info@vangerwenmunckhof.nl 
 

Individuele kuurreis naar Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Hongarije  

Hajdúszoboszló wordt vanwege het geneeskrachtig water het “Mekka van
reumapatiënten” genoemd. Uw kuur begint met een medisch onderzoek, het
kuurprogramma bestaat uit fysiotherapie, hydrotherapie, elektrotherapie en
medische massages. U heeft onbeperkte toegang tot de thermale baden en
aan groepsactiviteiten als aquagymnastiek of aqua aerobics. 2-weekse (14 ov.)
reuma kuurreis incl. vlucht, bagage, 4 sterren hotel met HP, transfer van
vliegveld naar uw hotel en terug. Vlucht uit Eindhoven naar Debrecen
met 20 behandelingen.2-pers. kamer, p.p. € 1.165,00; 1-pers. kamer €  1.165,00
met 30 behandelingen.2-pers. kamer, p.p. € 1.208,00; 1-pers. kamer €  1.208,00

Reisperiode: 1 februari - 1 juli 2017.
Meer info: www.hongarijespecialist.nl; T.: 070 327 0998 lid SGR

Contact-EIN-125x100 ed1_17pdf  23-01-2017  13:29  Pagina 1
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Blijf	in	
balans

Iedereen	is	uniek	en	heeft	zijn	eigen	levenslessen	te	leren.	Met	
deze	levenslessen	van	anderen	lukt	het	wellicht	je	dag	iets	soepeler	
te	laten	verlopen.

1.	Wees	eerlijk	naar	jezelf	en	durf	keuzes	te	maken
Houd	jezelf	niet	voor	de	gek.	Heb	je	een	rotdag,	verberg	het	dan	niet	
achter	een	glimlach	als	iemand	vraag	hoe	het	gaat	(“nee	hoor,	gaat	
prima!”),	maar	blijf	wel	positief.	Vandaag	gaat	het	even	wat	minder.	
Morgen	weer	een	dag.	Wees	ook	eerlijk	naar	jezelf	als	er	keuzes	gemaakt	
moeten	worden.	Ben	je	eigenlijk	te	moe,	ziek	of	heb	je	te	veel	pijn	om	
naar	een	feestje	te	gaan?	Ga	dan	niet.	Wees	eerlijk.	Wie	doe	jij	er	een	
plezier	mee	om	ziek,	zwak	en	misselijk	het	glas	te	heffen	op	tante	Sjaan	
haar	verjaardag?

2.	Accepteer	jezelf	zoals	je	nu	bent
Veel	mensen	met	reuma	denken	vaak:	“had	ik	dit	maar	niet”,	“was	ik	maar	
gezond”	en	“ik	wil	niet	zo	zijn!”	Natuurlijk,	als	je	de	keuze	had,	dan	zou	je	
geen	reuma	hebben.	Alleen	heb	je	het	nu	eenmaal	wel.	Vecht	er	niet	
tegen,	maar	accepteer	het.	Accepteer	de	ups	en	downs	en	het	leven	dat	
er	voor	jou	anders	uitziet	dan	van	een	ander.	Je	zult	merken	dat	je	

6 levenslessen voor mensen met reuma
VOOR U GELEZEN  	Tips	voor	het	dagelijks	leven	

lekkerder	in	je	vel	zit	en	je	zelfvertrouwen	toeneemt.	Onzekerheden,	
imperfecties	en	handicaps:	leg	ze	naast	je	neer.	Je	bent	goed	zoals	je	
nu	bent.	Hierdoor	houd	je	waardevolle	tijd	en	energie	over	voor	de	
dingen	die	echt	belangrijk	zijn.	Dingen	die	je	wilt	doen,	zonder	je	te	
laten	tegenhouden	door	onzekerheden.

3.	Leer	je	lichaam	kennen
Wie	zijn	of	haar	lichaam	goed	kent,	weet	wat	het	aankan	en	wat	niet.	
Hierdoor	kun	je	goed	inschatten	hoe	belastbaar	bepaalde	oefeningen,	
afstanden	of	situaties	voor	je	zijn.

4.	Ken	én	verken	je	grenzen
Weet	waar	je	grenzen	liggen.	Dan	weet	je	ook	wanneer	je	je	goed	
genoeg	voelt	om	er	even	overheen	te	stappen	of	juist	bij	uit	de	buurt	
moet	blijven.	Balanceren	op	het	randje	van	je	kunnen	is	niet	altijd	prettig,	
maar	er	altijd	onder	bungelen	ook	niet.	Daag	jezelf	soms	uit.	Heb	je	een	
goede	dag,	verken	dan	je	grenzen.	Je	zult	soms	versteld	staan	van	wat	je	
kunt!

5.	Verdiep	je	in	het	ziektebeeld
Weten	wat	je	mankeert,	helpt	je	om	beter	te	begrijpen	en	accepteren	wat	
je	hebt.	Voor	jezelf	én	voor	anderen.	Verdiep	je	in	de	grillen	van	de	ziekte,	
het	verloop	en	welke	mogelijkheden	er	zijn	om	de	klachten	te	verzachten.

6.	Wat	zijn	energienemers	en	–gevers?
Welke	activiteiten	en	situaties	kosten	energie	en	welke	geven	je	
energie?	Zoek	dat	voor	jezelf	uit,	zodat	je	de	juiste	balans	kunt	vinden
tussen	ontspanning	en	spanning.	Krijg	je	bijvoorbeeld	energie	van	
wandelen	in	de	natuur	en	kosten	feestjes	en	sociale	verplichtingen	jou	
energie?	Zorg	er	dan	voor	dat	je	niet	meerdere	sociale	verplichtingen	
na	elkaar	plant.	Trek	ze	uit	elkaar	en	plan	tussendoor	activiteiten	waar
je	energie	van	krijgt.

Bron: A. Vogel



14 15

UitnodigingUitnodiging

Keukenhof,	het	leukste	en	fleurigste	dagje	uit!	Dit	voorjaar	staan	meer	dan	
7	miljoen	bloembollen	in	bloei	met	wel	800	verschillende	soorten	tulpen.	
Een	unieke	en	onvergetelijke	belevenis.	Wilt	u	delen	in	de	feestvreugde
van	het	40-jarig	bestaan	van	uw	vereniging?	Ga	dan	mee	met	de	

Jubileumreis	naar	de	Keukenhof	
woensdag 3 mei

Programma:
09.00	uur:	vertrek	parkeerplaats	Tongelreep
10.15	uur:	koffie	met	gebak	
12.00	uur:	aankomst	Keukenhof		
16.00	uur:	vertrek	Keukenhof
17.15	uur:	aankomst	bij	het	restaurant	voor	een	driegangen	diner
20.00	uur:	vertrek	
21.30	uur:	aankomst	parkeerplaats	Tongelreep

Eigen	bijdrage:		leden:	€	49,	niet-leden	€	59.	Voor	dit	bedrag	ontvangt	u:	
de	busreis	naar	Lisse,	koffie	met	gebak,	entreebewijs	voor	de	Keukenhof	
en	een	drie	gangen	diner	(drankjes	zijn	voor	eigen	rekening).

Aanmelden:	stuur	het	losse	inschrijfformulier	volledig	ingevuld	vóór 5 april 
naar:	Reumavereniging	Regio	Eindhoven,	Postbus	2222,	5600	CE	Eindhoven.	
 
Vragen?	Bel	onze	gastvrouw:	Greet	van	Gessel:	06	83	40	78	50	of	mail	naar:	
info@rveindhoven.nl	

Wie	jarig	is,	trakteert!	Uw	reumavereniging	wordt	op	22	september	
40	jaar	en	dat	vieren	we	met	een	buitengewoon	fleurige	jubileumreis	
naar	de	Keukenhof	en	een	speciale	uitgave	van	het	Contact	in	sep-
tember.	Aan	de	jubileumreis	is	een	fotowedstrijd	verbonden.	Wie	het	
mooiste	plaatje	van	die	dag	schiet,	wint	de	hoofdprijs!	De	datum	voor	
inzending	sluit	op	17	mei.	Denk	eraan:	foto’s	insturen	betekent	
instemmen	met	publicatie	in	het	Contact	en	op	de	website.	
De	namen	van	de	drie	winnaars	worden	in	de	feestelijke	editie	van	
september	bekend	gemaakt.

Fotowedstrijd

Het	bericht	dat	Jo	van	Gastel	op	25	januari	is	overleden,	maakte	
ons	bedroefd.	Hij	heeft	vele	jaren	vrijwilligerswerk	gedaan	waar	
onder	de	kascommissie.	Samen	met	Riet	was	hij	ook	een	trouwe	
bezoeker	van	onze	activiteiten.	We	wensen	Riet	en	nabestaanden	
veel	sterkte	met	dit	grote	verlies.

Overlijden	Jo	van	Gastel
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Slimme
combinatie?

Cholesterolverlagers	doorslikken	met	grapefruitsap?	Geen	goed	 
idee.	Gelukkig	zijn	er	ook	wisselwerkingen	die	juist	gunstig	zijn.

Te	hoge	of	te	lage	dosis	door	grapefruit	of	sint-janskruid
Grapefruit	en	medicijnen	vormen	vaak	geen	goede	combinatie.	Bij	
sommige	cholesterolverlagers	verandert	de	werking	erdoor,	ook	als	je	
ze	niet	gelijktijdig	inneemt.	Grapefruit(sap)	is	namelijk	van	invloed	op	
de	opname.	Dat	geldt	ook	voor	het	milde	antidepressivum	sint-janskruid.	
Maar	terwijl	grapefruit	de	opname	en	dus	de	werking	stimuleert,	
waardoor	je	mogelijk	een	te	hoge	dosis	van	het	geneesmiddel	opneemt,	
remt	sint-janskruid	deze	juist.	Daardoor	kun	je	te	weinig	werkzame	stof	
binnenkrijgen.

Gebruik	je	statines?	Eet	haring!
Statines	verlagen	de	productie	van	cholesterol	in	de	lever	en	uiteindelijk	
het	cholesterolgehalte	in	het	lichaam.	Dat	is	natuurlijk	precies	de	be-
doeling.	Maar	ook	de	aanmaak	van	vitamine	D	in	de	huid	onder	invloed	
van	zonlicht	daalt	hierdoor.	Voor	deze	aanmaak	is	namelijk	cholesterol	
nodig.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	circa	één	op	de	tien	statinegebruikers	last	
heeft	van	spierklachten	als	spierpijn	in	de	bovenarmen,	bovenbenen,	

Slim	slikken:	voeding	en	medicijnen
VOOR U GELEZEN  		Hoe	eten	en	drinken	medicijnwerking	beïnvloedt	

dijen,	kuiten	en	rug.	Ook	pijnlijke	pezen,	spierzwakte	en	nachtelijke	
spierkrampen	komen	voor.	Deze	klachten	kunnen	duiden	op	een	
tekort	aan	vitamine	D,	dat	niet	alleen	nodig	is	voor	de	botten,	maar
	ook	voor	de	spieren.	Een	vitamine-D-supplement	biedt	uitkomst.	In	
Amerikaans	onderzoek	verdwenen	daarmee	de	klachten	bij	negen	op	
de	tien	statinegebruikers.	Overigens	raadt	het	Voedingscentrum	een	
vitamine-D-supplement	met	10	microgram	per	dag	aan	voor	alle	vrouwen	
vanaf	50	jaar.	Vanaf	70	jaar	wordt	aan	vrouwen	en	mannen	een	supple-
ment	met	20	microgram	vitamine	D	per	dag	aanbevolen.	Vitamine	D	zit	
verder	in	vette	vis	(haring,	zalm,	makreel),	margarine,	halvarine	en	bak-	en	
braadproducten.

Oppassen	met	zoutvervangers	bij	ACE-remmers	of	plaspillen
Bij	ACE-remmers	en	kaliumsparende	plaspillen	is	er	kans	op	een	teveel	
aan	kalium	in	het	lichaam.	Dat	komt	doordat	kalium	wordt	vastgehouden	
door	de	nieren.	In	extreme	gevallen	kan	dat	leiden	tot	een	hartstilstand.	
Neem	daarom	geen	kaliumzouten	en	kaliumsupplementen.	Ook	in	
producten	met	minder	zout	worden	vaak	kaliumzouten	gebruikt	ter	
vervanging	van	natriumzout	(keukenzout).	Check	daarom	altijd	de	
ingrediëntenlijst	van	zoutarme	of	zout	verlaagde	voedingsmiddelen.	

Neem	bisfosfonaten	of	antibiotica	niet	in	met	melk
Bepaalde	soorten	antibiotica	(zoals	tetracycline,	doxycycline	en	mino-
cycline)	en	bisfosfonaten	tegen	osteoporose	(zoals	alendroninezuur)
mogen	niet	tegelijk	worden	ingenomen	met	zuivelproducten.	Calcium
kan	namelijk	in	de	darmen	binden	aan	deze	medicijnen,	waardoor	ze
minder	goed	worden	opgenomen.	Als	er	ten	minste	twee	uur	tussen	zit,	
is	er	geen	probleem.

Lever	en	melk	goed	zijn	bij	metformine	(bij	diabetes)
Metformine,	een	diabetesmedicijn,	vermindert	de	hoeveelheid	calcium	
in	de	darmen.	Voor	de	opname	van	vitamine	B12	is	nu	juist	calcium	in	de	
darmen	nodig.	Daarom	ligt	een	vitamine-B12-tekort	op	de	loer.	In	onder-
zoek	onder	gebruikers	is	een	daling	van	19	procent	in	het	
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vitamine-B12-gehalte	in	het	bloed	gevonden.	Symptomen	zijn	vermoeid-
heid,	weinig	eetlust,	ademnood,	pijn	op	de	borst	en	geheugenproblemen.	
Het	is	verstandig	om	de	huisarts	regelmatig	de	vitamine-B12-spiegel	
te	laten	controleren	via	bloedonderzoek.	Je	kunt	zelf	ook	helpen	een	
vitamine-B12-tekort	te	voorkomen	door	te	zorgen	voor	voldoende	
vitamine	B12	en	calcium;	op	je	voeding	letten	dus.	Calcium	zit	vooral	
in	zuivel,	maar	in	mindere	mate	ook	in	noten,	groente	zoals	broccoli	en	
peulvruchten.	Vitamine	B12	zit	alleen	in	dierlijke	producten	als	vlees,	vis,	
zuivel	en	eieren.	Vooral	lever	en	mosselen	zijn	rijk	aan	vitamine	B12.	Een	
vitamine-B12-supplement	is	het	overwegen	waard,	zeker	als	je	vegetariër	
bent.

Gedroogde	abrikozen	bij	thiazidediuretica	(plaspillen)
Diuretica	worden	ook	wel	plaspillen	genoemd,	omdat	ze	de	uitscheiding	
van	water	via	de	urine	bevorderen.	Dit	is	gunstig	bij	hoge	bloeddruk	en	
hartfalen,	maar	heeft	als	nadeel	dat	er	ook	meer	mineralen	worden	
uitgescheiden.	Bij	zogenoemde	thiazidediuretica	gaat	het	vooral	om	
kalium.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	de	helft	van	de	gebruikers	van	deze	
plaspillen	een	kaliumtekort	heeft.	Dit	kan	leiden	tot	spierzwakte,	een	
verstoorde	hartfunctie,	depressiviteit	en	verwardheid.	Kalium	zit	veel	in	
aardappelen	en	gedroogd	fruit.	Minder	ook	de	zoutconsumptie,	want	
natrium	verhoogt	de	uitscheiding	van	kalium.	Dus	pas	op	met	pizza,
kant-en-klaarmaaltijden,	soepen,	jus	en	sauzen	en	voeg	weinig	keuken-
zout	toe	aan	het	eten.	Let	op:	in	sommige	producten	zit	schokkend	veel	
zout!

Slik	je	lisdiuretica	(plaspillen)?	Paranoten	als	snack!
Lisduretica	verhogen	vooral	de	uitscheiding	van	vitamine	B1	en	mag-
nesium,	wat	kan	leiden	tot	tekorten.	Een	tekort	aan	vitamine	B1	uit	
zich	in	depressies	en	problemen	met	het	geheugen	en	de	concentratie.	
Andere	verschijnselen	zijn	sneller	geïrriteerd	raken,	minder	eetlust	en	
gewichtsverlies.	Een	tekort	aan	magnesium	kan	leiden	tot	vermoeidheid,	
maagkrampen,	hartritmestoornissen	en	spierklachten.	

Varkensvlees	en	brood	bevatten	veel	vitamine	B1,	terwijl	magnesium	
vooral	voorkomt	in	noten,	zaden	en	sojaproducten.	Paranoten	zijn	rijk	aan	
zowel	vitamine	B1	als	magnesium.

Oppassen	met	spinazie	bij	antistollingsmedicijnen
De	meeste	antistollingsmedicijnen	danken	hun	werking	aan	het	feit	dat	
ze	vitamine	K	tegenwerken.	Deze	medicijnen	worden	ook	wel	vitamine-K-
antagonisten	genoemd.	Maar	je	hebt	wel	vitamine	K	nodig	voor	de	bloed-
stolling.	Voor	een	goede	werking	van	de	antistollingsmedicijnen	is	het	
belangrijk	dat	de	hoeveelheid	medicijnen	in	balans	is	met	de	hoeveelheid	
vitamine	K	die	je	binnenkrijgt.	Een	grote	hoeveelheid	kan	de	werking	van	
het	antistollingsmedicijn	namelijk	verminderen.	Je	kunt	zelf	meehelpen	
grote	vitamine-K-schommelingen	te	voorkomen	door	gevarieerd	te	eten	
en	geen	vitaminesupplementen	te	nemen	die	meer	dan	100	microgram	
vitamine	K	bevatten.	En	als	je	meer	vitamine-K-rijke	groenten	gaat	eten,	
zoals	boerenkool,	spinazie,	spruitjes	en	broccoli,	meld	dat	dan	aan	de	
trombosedienst	als	je	bloed	wordt	gecontroleerd.

Bron: Gezondheidsnet
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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

UitnodigingUitnodiging

Aandoeningen	die	gepaard	gaan	met	het	stijgen	van	de	jaren	kunnen	vaak	
op	een	simpele	manier	worden	verlicht	en	soms	zelfs	voorkomen.	Daarover	
gaat	deze	thema	avond.	Er	is	een	lezing	en	een	informatiemarkt	rond	hart-	
en	vaatziekten,	diabetes	en	artrose.	Liefhebbers	worden	geprikt	door	een	
verpleegkundige	ter	meting	van	hun	cholesterol	en	krijgen	de	uitslag	direct	
mee.	

Voorkomen is beter dan genezen
woensdag 15 maart

Programma:
19.00	uur:	ontvangst	met	kopje	koffie	of	thee	met	iets	lekkers	erbij
19.30	uur:	eerste	deel	lezing
20.00	uur:	pauze	en	bezoek	aan	informatiemarkt
20.45	uur:	tweede	deel	lezing	en	prikronde	door	verpleegkundige
21.30	uur:	afsluiting

De	lezing	is	openbaar	en	gratis	toegankelijk.	Ook	niet	leden	zijn	van	harte	
welkom

Locatie:	Wijkcentrum	de	Toeloop,	Jozef	Israëlslaan	2,	Eindhoven

Openbaar	vervoer:	vanaf	centraal	station	Eindhoven	neemt	u	stadsbus	5	
(richting	‘t	Hofke	via	Rembrandtplein)	uitstappen	bij	bushalte	Molijnstraat	
Looproute	(4	min):	loop	in	tegengestelde	richting	van	de	bus,	eerste	weg	
links	(=	de	Schelfhoutstraat),	volg	de	weg	met	een	bocht	naar	rechts
(=	Cornelis	Trooststraat),	ga	eerste	straat	links		(=Jan	van	de	Capellenlaan)	
loop	alsmaar	rechtdoor	totdat	u	rechtsaf	de	Jozef	Israëlslaan	kunt	inslaan.	

Parkeren:	ruime	en	gratis	parkeergelegenheid			



22 23

drukwerk

printwerk

afwerking

De Run 8321  5504 EN Veldhoven 
040 230 1988  info@jomadruk.nl  www.jomadruk.nl

De zekerheid van goede zorg 

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor 
goede reumazorg 

www.fysiovisie.nl 

Neem	jij	
het	stokje
over?

Ze	gaan	echt	weg.	De	Algemene	Ledenvergadering	zal	het	laatste	
optreden	zijn	van	onze	voorzitter	Inge	Beekmans	en	secretaris	
Lillian	Korremans	en	we	hebben	nog	steeds	geen	vervanging!	Het	kan	
niet	zo	zijn	dat	er	in	onze	vereniging	geen	bekwame	mensen	zitten	die	de	
vereniging	kunnen	leiden.	Misschien	hebben	ze	koud	water	vrees?	Denken	
ze	dat	een	ander	het	beter	kan?	Hebben	ze	last	van	valse	bescheidenheid?	
Misschien	denken	ze	dat	Inge	en	Lillian	wel	blijven	zolang	er	geen	vervan-
ging	is?	Niet.	Dus.	Ze.	Gaan.	Echt.	Weg.	

Wie	neemt	het	stokje	over?	
Wie	leidt	onze	bloeiende	vereniging	door	haar	jubileumjaar	en	verder?	
Wie	stapt	in	dit	gespreide	bedje?	U	treft	een	vereniging	aan	die	haar	zaak-
jes	goed	op	orde	heeft.	U	werkt	samen	met	een	team	van	enthousiaste	
mensen	met	voldoende	ideeën	voor	de	toekomst	en	die	graag	een	tandje	
bijzetten	als	dat	nodig	is.	U	gaat	leiding	geven	aan	een	van	de	grootste	
verenigingen	in	de	regio	die	graag	samenwerkt	met	andere	verenigingen,	
informeel	en	intensief	contacten	onderhoudt	met	de	reumatologen	in	het	
Máxima	Medisch	Centrum	en	goede	banden	heeft	met	het	Reumafonds.

We	hebben	iemand	nodig	die	kan	verbinden,	bestuurlijke	ervaring	heeft	
en	hart	heeft	voor	de	vereniging.	We	gooien	u	nooit	zomaar	in	het	diepe,	
u	krijgt	een	ruime	inwerkperiode	en	alle	hulp	die	nodig	is.	Meer	informatie	
over	de	vacatures	vindt	u	hier:	www.rveindhoven.nl/vacatures.	Of	neem	
contact	op	voor	een	vrijblijvend	oriënterend	gesprek.	

Gevraagd:	Voorzitter	en	secretaris 
Per direct
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Als eerste 
in de 
wereld!

Beretrots	is	reumatoloog	Toon	Westgeest	op	de	nieuwe	aanwinst	van	
het	Regionaal	Reumacentrum	in	Máxima	Medisch	Centrum:	de	
HandScan.	Het	apparaat	meet	de	mate	van	ontstekingen	in	de	handen	
en	polsen	van	mensen	met	Reumatoïde	Artritis.	Wat	betekent	het	voor	
de	patiënt?	Die	is	verlost	van	het	pijnlijk	knijpen	in	de	gewrichten	van	
handen	en	polsen	door	de	reumatoloog.	En	omdat	de	HandScan	wordt	
bediend	door	de	assistente	heeft	de	reumatoloog	meer	tijd	voor	de	
patiënt.	

Nog geen 5 minuten
“De	HandScan	meet	met	licht	en	gebruikt	je	bloed	als	contrastvloeistof.	
Dat	gaat	zo:	je	steekt	je	handen	door	de	manchetten	en	legt	ze	op	
de	glasplaat.	De	manchetten	zwellen	een	beetje	op	waardoor	er	meer	
bloed	naar	je	handen	stroomt.	Dan	laten	ze	los	waardoor	het	bloed	
weer	terugtrekt.	In	de	ontstoken	gewrichten	gaat	het	bloed	langzamer	
terug.	Het	apparaat	doet	allerlei	metingen	waardoor	de	reumatoloog	
kan	zien	waar	de	ontstekingen	zitten.	En	dat	alles	in	ongeveer	5	
minuten”,	vertelt	dokter	Westgeest.	

Een	wereldprimeur:	pijn	meten	met	licht
Interview met dokter Westgeest over de HandScan

Beter	meetinstrument
“Doordat	we	beter	kunnen	meten,	kunnen	we	beter	behandelen.	
Sinds	de	negentiger	jaren	hebben	we	de	DAS-28	meting.	Die	bestaat	uit	
4	delen:	de	bezinking	in	het	bloed	van	de	patiënt,	de	pijnscore	van	de	
patiënt	en	het	(vaak	pijnlijk)	knijpen	van	de	arts	in	de	gewrichten	om	
het	aantal	gezwollen	en	pijnlijke	gewrichten	te	bepalen.	Met	de	
HandScan	kunnen	we	die	twee	laatste	metingen	verbeteren.”	Hij	
waarschuwt:	“Het	blijft	altijd	mensenwerk.	We	baseren	onze	diagnose	
beslist	niet	alleen	op	de	HandScan.	Dat	is	maar	een	deel	van	het	totale	
beeld	van	de	patiënt.	Het	verhaal	van	de	patiënt	is	minstens	zo	belang-
rijk”.

Patiënten	staan	in	de	rij
“Wij	zijn	het	eerste	ziekenhuis	dat	met	de	HandScan	in	de	praktijk	
gaat	werken.	Ja,	wij	hebben	de	wereldprimeur	en	dat	hebben	we	
geweten:	van	heinde	en	verre	bellen	mensen	om	te	vragen	of	ze	hier	
patiënt	mogen	zijn.	Maar	het	apparaat	is	nog	niet	echt	in	gebruik.	Het	
moet	nog	worden	gekoppeld	aan	de	computers	in	het	ziekenhuis.	
Logistiek	moeten	we	het	nog	inrichten.	Op	maandag	hebben	we	hier	
7	spreekuren	lopen	en	we	hebben	maar	één	HandScan.	We	zien	heel	
veel	patiënten	in	een	uur.	Hoe	verdelen	we	de	HandScan	onder	5	
reuma-tologen	en	3	physician	assistants?	De	assistentes	die	met	de	
HandScan	gaan	werken,	moeten	nog	worden	opgeleid.”	Toch	denkt	
dokter	Westgeest	dat	ze	eind	februari	zover	zijn	dat	de	HandScan	
volledig	in	gebruik	wordt	genomen.

Toekomstmuziek
Hoe	gaat	de	toekomst	eruit	zien	met	de	HandScan,	worden	mensen	
met	RA	in	handen	en	polsen	nu	vaker	gemeten,	misschien	elke	maand?	
“We	zullen	het	zien.	Het	komende	jaar	gaan	we	bewijzen	dat	het	
apparaat	werkt.”	En	dromend	over	de	toekomst:	“Stel	je	voor:	
straks	komt	een	patiënt	hier	voor	bloedafname	en	een	HandScan.	
De	reumatoloog	bekijkt	de	uitslagen	en	sms’t	de	patiënt	dat	hij	zijn	me-
dicatie	kan	minderen	of	dat	het	verstandig	is	om	toch	even	naar
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het	ziekenhuis	te	komen.	Het	kan,	maar	bij	Reumatoïde	Artritis	gaat	
het	altijd	over	de	lange	termijn.	Niet	zoals	diabetici	die	hun	gedrag,	
medicatie	en	voeding	direct	kunnen	aanpassen	aan	de	hoogte	van	
de	suiker	in	hun	bloed.”

Blijven	onderzoeken
Hij	heeft	lang	op	zijn	HandScan	moeten	wachten,	hij	zoekt	het	op:	“In	
2011	zijn	we	met	de	eerste	onderzoeken	begonnen.	Samen	met	Hemics	
en	het	Universitair	Medisch	Centrum	Utrecht	hebben	we	dit	apparaat	
ontwikkeld.	In	Utrecht	werd	vooral	het	technische	onderzoek	gedaan,	
hier	hebben	we	grote	aantallen	patiënten	die	mee	kunnen	doen	aan	
onderzoek.	Er	gaan	nog	zeker	twee	onderzoeken	met	het	UMC	Utrecht	
starten.	Het	is	heel	plezierig	met	hen	onderzoek	te	kunnen	doen.	
Uiteindelijk	verwachten	we	dat	dit	soort	innovatie	en	samenwerking	
voor	de	reumapatiënten	een	stap	vooruit	betekenen”.	

De	aanschaf	van	de	HandScan	door	het	ziekenhuis	is	mede	mogelijk	
gemaakt	door	Hemics,	Pfizer	en	Abbvie.	

Wilma	Wijnen

We	ontvingen	het	droevige	bericht	dat	Nellie	Merkies	op	5	januari	
plotseling	is	overleden.	Zij	was	bijna	25	jaar	lid	van	de	vereniging	
en	een	groot	deel	van	die	jaren	coördinator	van	de	vrijdagavond	
hydrotherapiegroep.	We	zullen	haar	opgeruimde	karakter	missen	
en	wensen	haar	dierbaren	veel	sterkte.	

Overlijden	Nellie	Merkies

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
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Uit	de	praktijk	van	dokter	Harry	E.	Lieveld

De reuma van Arnold

Arnold is een 51-jarige ingenieur, die werkt bij een hightech bedrijfje in de 
regio. Hij is getrouwd met Marianne en samen hebben ze drie kinderen. 
Arnolds grootste hobby is voetballen. Arnold lijdt aan een bepaalde vorm 
van reuma: reumatoïde artritis (RA). Een jaar of vijf geleden werden de 
ontstekingen en de pijnen steeds heftiger. Medicijnen, ook zware pijnstillers 
hielpen nauwelijks en gaven veel bijwerkingen. Hij werd er suf, misselijk en 
gedeprimeerd van. Een collega raadde hem aan eens bij mij langs te gaan, 
want: ‘baat het niet, het schaadt ook niet.’

Echter, Arnold vond ‘die naaldjes’ maar niks. Hij dacht aan de injectie-
naalden waar hij als kind bang voor was geweest. De collega snapte dat, 
maar bezweerde hem dat de acupunctuurnaaldjes die ik gebruik veel 
kleiner zijn: ‘je voelt er praktisch niks van.’ 

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

Vijf jaar geleden trok Arnold toch de stoute schoenen aan. Hij had vreselijke 
pijnen en begon dikke knieën en vergroeiingen aan zijn handen te krijgen. 
Eerst wilde hij me wel een aantal vragen stellen: over de behandeling en 
het resultaat. Ik vertelde hem dat ik altijd een uitgebreid gesprek voer 
met iemand die voor het eerst bij mij in de praktijk komt. Dat ik de patiënt 
daarna onderzoek en vervolgens ook direct kan behandelen. Voor dat ge-
hele eerste consult trek ik anderhalf tot twee uur uit. 

Na die eerste behandeling komen de meeste mensen eenmaal per week 
terug voor een behandeling van een half uur tot een uur. Meestal is er na 
1 tot 2 behandelingen al een beginnetje van een resultaat merkbaar. Vaak 
zijn er daarna nog 6 tot 8 behandelingen nodig. Ook vertelde ik Arnold dat 
mensen de behandelingen vaak heel prettig vinden. Ze soezen weg op het 
verwarmde en zachte behandelbed. Na een behandeling voelen de mensen 
zich meestal direct ook energieker en beter gehumeurd. 

Na de eerste acht behandelingen was Arnold praktisch pijnvrij. Ook had 
hij minder last van ontstekingen,waardoor de vergroeiingen niet verder 
toenamen. Sindsdien komt Arnold alleen nog maar een paar keer per jaar 
langs voor enkele ‘onderhoudsbehandelingen.’ Hij voetbalt weer in het 
seniorenteam van zijn voetbalclub. 

N.B. Om privacy-redenen zijn de namen aangepast. 
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UitnodigingUitnodiging

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	kan	bijbenen.	De	fietstocht	is	ook	veilig	voor	
de	scootmobiel.	En	op	de	helft	pauzeren	we	voor	koffie	of	thee	met	een	
broodje.	Ga	ook	mee	met	onze

Voorjaarsfietstocht
 zaterdag 20 mei 

Gezellig	en	gezond!

Programma:
13:00	uur:	Ontvangst	met	thee	of	koffie	bij	het	Joe	Mann	Paviljoen*
13:30	uur:	Vertrek,	eerste	helft	lekker	rustig	fietsen	door	het	Brabantse	land
14:15	uur:	Pauze	bij	restaurant	De	Sonse	Haven*	met	koffie	of	thee	en	een																	
																				broodje
15:15	uur:	Start	tweede	helft	van	de	fietsroute	
16:00	uur:	Verwachte	aankomst	bij	het	vertrekpunt

Aanmelden:	vóór	15	mei	bij	Greet	van	Gessel:	06	83	40	78	50	of	via:	
info@rveindhoven.nl

*	Joe	Mann	Paviljoen	
			Joe	Mannweg	4,	5681	PT	Best
   0499 372 032

*		Restaurant	De	Sonse	Haven		
				Kanaaldijk	Zuid	2,	5691	NL	Son
    06 12212839

Zo gezellig 
kan	het	zijn!

De	Natte	Sponsjes
SFEERVERSLAG

Hierbij	een	tweetal	kiekjes	van	onze	zwemclub	“de	Natte	Sponsjes”	
in	het	ir.	Ottenbad	op	donderdagmiddag.	Zo	te	zien	een	gezellige	club	
die	ook	weet	te	presteren.	Elke	donderdag	aanwezig	om	met	volle	
moed	deel	te	nemen	aan	een	toch	wel	pittig	programma	maar	zeker	
afgestemd	op	ieders	beperkingen.	Ons	motto	klinkt	dan	ook:	niet	
zeuren	en	hup	naar	veuren.
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UitnodigingUitnodiging

Bewegen	is	van	levensbelang.	Dat	weten	mensen	met	reuma	maar	al	te	
goed.	Als	je	een	dagje	ouder	wordt	kunnen	daarnaast	houdingsklachten	
ontstaan	waardoor	bewegen	pijnlijk	wordt.	Nieuwsgierig	wat	yoga	voor	
je	lijf	kan	betekenen?	Kom	dan	naar	de:	

Gratis	proefles	yoga	en	ontspanning
vrijdag	7	april	van	14.00	–	15.00	uur

onder	begeleiding	van	Marysia	van	Eijk,	Yogapraktijk	Een	nieuwe	Balans

Aanmelden:	vóór	31	maart	bij	Greet	van	Gessel:	06	83	40	78	50

Locatie:	Yogapraktijk	Een	nieuwe	Balans,	Barrierweg	192a,	Eindhoven

Vervolglessen:	10	maal	op	vrijdag	van	14.00	tot	15.00	uur	

Eigen	bijdrage:	€	5	per	les.	Natuurlijk	beslist	u	pas	na	de	proefles.

Meer	informatie:	www.balans-yoga.com

Openbaar	vervoer:	vanaf	station	Eindhoven	neemt	u:	
-	Stadsbus	8	(richting	Acht),	uitstappen	bij	bushalte	Minckelersplein
Looproute	(5	min):	loop	in	tegengestelde	richting	van	de	bus	op	de	
Boschdijk	naar	het	Minckelersplein,	sla	linksaf	de	Barrierweg	in,	u	vindt	uw	
bestemming	links.	192A	is	bereikbaar	via	hekwerk	tussen	nr	192	en	194

Parkeren:	in	de	wijk

Het	was	een	mooie	dag	in	de	herfst	toen	ik	door	Karin	Sanders	
werd	ontvangen	in	haar	praktijkruimte.	Een	prettig	ruimte	in	de	tuin,	
makkelijk	toegankelijk.	
Karin	heeft	in	haar	praktijk	klassieke	homeopathie,	voetreflexzonethe-
rapie	en	Dorn-Breussmethode.	Dat	vraagt	om	meer	toelichting.	Karin	
is	in	1994	begonnen	aan	de	studie	voetreflexzonetherapeut.	Ze	kwam	
via	haar	moeder,	die	schoonheidsspecialiste	was,	in	contact	met	de	
opleiding	van	voetreflexzonetherapeut.	Dat	was	een	schot	in	de	roos	
en	goed	te	combineren	met	kinderen	thuis.	Daarna	kwam	ze	in	contact	
met	de	homeopathie.	De	interesse	was	gewekt,	het	werd	een	5	jarige	
opleiding.	Na	het	behalen	van	haar	diploma	werd	in	2004	de	homeo-
pathie	gecombineerd	met	de	voetreflexzonetherapie.	En	als	bij	toeval	
kwam	in	2006	de	Dorn-methode	op	haar	pad,	dat	gaat	over	het	skelet.

Klassieke	homeopathie	is	bedoeld:	“voor	alle	klachten	waar	u	mee	naar	
uw	huisarts	zou	gaan	en	dan	vooral	de	vage	klachten,	waar	het	regu-
liere	circuit	geen	raad	mee	weet.”
Behandeling:	“Bij	klassieke	homeopathie	wordt	uitgegaan	van	de	hele	
mens.	Dit	noemen	we	holistische	visie.	Dat	wil	zeggen	dat	we	naar	alle	
aardig-en	eigenaardigheden	van	de	persoon	kijken,	van	binnen	en	van	
buiten.	De	persoon	staat	voorop	en	niet	de	ziekte	of	de	aandoening.	
Dit	geeft	ook	direct	de	kern	weer	van	het	verschil	tussen	klassieke	ho-
meopathie	en	de	reguliere	medische	wetenschap”.	
“In	de	klassieke	homeopathie	kunnen	patiënten	met	dezelfde	aandoe-
ning	een	ander	middel	voorgeschreven	krijgen,	omdat	het	andere	men-
sen	zijn.	Met	als	doel:	verbetering	en/of	genezing	van	de	kwaal”.	“Het	is	
voor	de	genezing	nodig	de	oorzaak	van	de	ziekte	aan	te	pakken	en	niet	
de	verschijnselen.	Dit	leidt	tot	een	verstevigde	basis	en	een	verhoogde	
weerstand.	Het	resultaat	hiervan	is	dat	je	beter	in	je	vel	zit.	Zowel	fysiek	

Op	bezoek	bij:

Praktijk	voor	Natuurgeneeskunde	ACHAÏA
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en	mentaal”.	Karin	vindt	het	belangrijk	om	te	gebruiken	wat	de	natuur	
ons	geeft,	voor	zowel	medicijnen	als	voeding.	Eet	bijvoorbeeld	seizoen	
groenten.

Voetreflexzonetherapie:	“is	een	op	zichzelf	staande	behandeling	voor	
allerlei	lichamelijke	en	geestelijke	aandoeningen.	De	massage	kan	
gebruikt	worden	als	ondersteuning	bij	een	klassieke	homeopathische	
behandeling.	Maar	ook	als	aparte	therapie	of	puur	als	diepe	ontspan-
ningsbehandeling”.
Behandeling:	“Net	als	homeopathie,	is	voetreflexzonetherapie	een	
holistische	geneeswijze”.	“De	gebieden	op	de	voet,	die	overeenkomen	
met	bepaalde	organen,	c.q.	onderdelen	van	het	lichaam,	noemen	we	
reflexzones.	Het	masseren	van	die	reflexzones	geeft	een	diepe	
ontspanning	in	het	lichaam	en	een	betere	doorstroming	van	zowel	
bloed	als	energie	in	het	bijbehorende	orgaan.	Hierdoor	krijgt	de
eigen	geneeskracht	weer	de	kans	om	zijn	werk	goed	te	doen.	
Resultaat:	klachten	verminderen	of	verdwijnen”.

Dorn-Breussmethode:	of	kortweg	de	Dorn-methode,	genoemd	naar	
de	heer	Dorn,	die	deze	methode	voor	rugklachten	op	papier	zetteonge-
veer	30	jaar	geleden.	Heb	je	al	lang	rugklachten	en	loop	je	al	jaren	bij	
de	fysiotherapeut	maar	verbetert	er	niets	dan	is	er	de	Dorn-methode.	
“Voor	klachten	die	ontstaan	zijn	als	gevolg	van:	scheefstanden	van	rug-
wervels,	beenlengteverschillen,	scheefstand	bekken/heupen,	
knie-enkel-	schouder	en	elleboogproblemen.	Evenals	migraine/hoofd-
pijn,	darmklachten	en	reuma,	etc”.
Behandeling:	Het	is	een	actieve	behandeling,	waarbij	een	beenleng-
teverschil	en/of	scheefstand	van	het	bekken	en	wervelkolom	wordt	
gecorrigeerd.	Deze	correctie	ontstaat	door	beweging	en	zachte	
tegendruk.	De	behandeling	is	pijn	arm	omdat	er	binnen	uw	bewegings-
mogelijkheden	wordt	gewerkt.	Verder	krijg	je	simpele,	korte	
oefeningen	mee	naar	huis	om	de	bereikte	correctie	te	behouden”.	
Van	deze	laatste	methode	heeft	Karin	mij	wat	laten	“proeven”.	En	ja	
ik	voel	dat	ze	met	de	beweging	van	mijn	gewrichten	mee	gaat,	waar-

door	het	heel	natuurlijk	voelt.	Met	een	ontspannend	gevoel	als
resultaat.	Verder	kreeg	ik	al	wat	oefeningen	mee.	

De	behandelingen	zijn	voor	mensen	van	jong	tot	oud.	Bijvoorbeeld	
bij	baby’s	met	heupdysplasie	tot	en	met	ouderen	met	osteoporose	
(botontkalking).	En	bij	ingezakte	wervels,	waardoor	je	krom	gaat
	lopen.	De	behandeling	geeft	pijnverlichting.	En	verder	”voor	alles	
wat	er	tussen	in	zit”,	zoals	ze	zelf	zegt.	Zo	nodig	verwijst	ze	ook	door:	
naar	de	huisarts,	fysiotherapeut,	podotherapeut,	specialist	of	
alternatieve	collega.	En	verder	vindt	Karin	het	belangrijk	dat	je	op	
goede	stevige	schoenen	loopt	en	bijvoorbeeld	niet	te	veel	op	teen-
slippers.

Dan	is	er	nog	mijn	laatste	vraag:	“Waar	komt	de	naam	Achaïa	van-
daan?”.	Achaïa	is	de	naam	van	de	engel	van	geduld.	Hieronder	nog	
de	vergoedingen	op	een	rijtje.	Hartelijk	bedankt	voor	deze	geweldige	
uitleg,	Yvonne	Arts.

Vergoeding	zorgverzekeraar:	“Als	erkend	therapeut	ben	ik	aangesloten	
bij	de	Vereniging	voor	Natuurgeneeskundig	Therapeuten	(VNT).	
onsulten	worden	daarom,	afhankelijk	van	uw	zorgverzekering,	geheel	
of	gedeeltelijk	vergoed,	indien	u	een	aanvullende	verzekering	heeft	
afgesloten”.

Praktijk	voor	de	Natuurgeneeskunde	Achaïa	
Karin	Sanders-Calame,	Amerlaan	50,	5626	BP	Eindhoven.	
Telefoon:	040	844	30	35.	Voor	meer	informatie	:	www.achaia.nl	of
stuur	een	mailtje	naar	info@achaia.nl.

Yvonne Arts
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Trots op onze 
tai	chi	groep!

Tai chi groep de Rondweg
SFEERVERSLAG

“Zit	jij	op	een	vechtsport?”	vragen	ze	me	als	ik	over	tai	chi	vertel.	Ja	
dus.	Maar	dan	op	de	zachte	manier.	Elke	dinsdag	komen	we	als	gezel-
lig	groepje	bij	elkaar	onder	leiding	van	Jo.	Het	is	vooral	super	gezellig.	
Soms	TE	en	moet	Jo	ons	even	weer	tot	de	orde	roepen.	We	beginnen	
met	opwarmen	door	middel	van	rek-	en	strekoefeningen.	Wat	vooral	
belangrijk	is,	is	dat	ieder	mens	anders	is	en	je	goed	naar	je	eigen	li-
chaam	moet	luisteren.	We	zitten	niet	voor	niks	op	tai	chi	bij	de	reuma-
vereniging.	Zoals	Jo	vaak	zegt:	“Maak	het	zacht.”	

De	oefeningen	gaan	heel	rustig	en	soms	op	muziek.	Elke	week	doen	we	
weer	iets	anders.	De	vechtsporttermen	komen	wel	naar	voren.	Zoals:	
we	gooien	de	leeuw	over	de	muur,	breken	van	de	nek	en	ogen	uitste-
ken.	Maar	dat	zijn	nu	eenmaal	de	uitdrukkingen	die	gebruikt	worden.	
Het	gevecht	gaat	in	slow	motion.	Alles	in	een	ontspannen	sfeer.	
Aanspannen	en	loslaten	van	spieren.	Sommigen	gaan	bij	bepaalde	
oefeningen	zitten	in	plaats	van	staan.	Prima.

We	hebben	ook	laatst	door	een	van	onze	leden	een	uitleg	over	de	cello	
gehad.	Zij	bespeelt	dit	instrument.	Ook	deden	we	oefeningen	onder	

begeleiding	van	de	cello.	De	laatste	15	minuten	werden	de	matjes	
gepakt	om	op	te	liggen	en	deden	we	nog	ontspanningsoefeningen	en	
daarna	relaxen.

Voor	mij	een	heerlijke	tijd,	echt	voor	mezelf.	Even	geen	hectiek.	Even	
nergens	aan	denken.	Het	is	jammer	als	het	weer	drie	uur	is.	We	kletsen	
nog	even	en	sluiten	af.	Je	moet	het	gewoon	eens	ervaren	wat	het	is,	
om	aan	deze	sport	te	doen.	Bijzaak	of	eigenlijk	hoofdzaak	is	de	gewel-
dige	begeleiding	door	Jo.	En	natuurlijk	ook	de	supergezellige	groep	
mensen	die	graag	elke	week	weer	bij	elkaar	komt.	Heel	veel	groetjes	
van	een	fervent	tai	chiër.	

Marjory	van	Geenen

Heeft u vragen over reuma? Bel dan met de Reumalijn. De voorlichters informeren u  
over elke vorm van reuma en over leven met reuma. Telefoon 0900 20 30 300, bereikbaar van  
maandag tot en met vrijdag van 10 tot 14 uur. U belt tegen lokaal tarief. U kunt uw vragen ook  
e-mailen: info@reumalijn.nl.

Zoekt u goede en uitgebreide informatie over reuma en leven met reuma?  
U vindt deze op www.reumafonds.nl. Volg ons en praat ook mee op facebook.com/Reumafonds.

Het 
Reumafonds 

is er voor u
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Geef	jij	2	
uurtjes	van	
je	tijd?

Help	jij	mee?	
Jaarlijkse	collecte	voor	het	Reumafonds

Een	groot	deel	van	de	subsidie	krijgt	de	reumavereniging	van	het	
Reumafonds.	Dat	geld	wordt	merendeels	opgehaald	met	de	jaarlijkse	
collecte.	Nu	doet	het	Reumafonds	een	beroep	op	ons.	Zij	vragen	
collectanten	en	wijkhoofden.	

Wat	doet	een	wijkhoofd?	
Hij/zij	krijgt	van	het	Reumafonds	de	collectebussen	en	materialen.	Het	
wijkhoofd	belt	de	collectanten	of	ze	weer	mee	willen	doen,	bespreekt	
de	looproute,	maakt	de	bussen	klaar,	spreekt	af	wanneer	de	collectant	
deze	komt	ophalen	en	weer	inleveren	en	telt	samen	met	de	collectant	
de	inhoud.	

Creatief	collecteren	
Er	zijn	creatievere	manieren	om	geld	op	te	halen	dan	’s	avonds	langs	
deuren	te	lopen.	Je	kunt	’s	middags	met	je	bus	een	paar	uurtjes	in	
een	winkelcentrum	staan,	in	een	parkeergarage	bij	de	betaalautomaat	
als	mensen	toch	met	hun	portemonnee	open	staan,	buiten	op	het	
meubelplein,	in	grote	winkels	na	de	kassa	zoals	bij	IKEA	of	AH	XL	(wel	
eerst	even	overleggen).	Vraag	of	de	bus	ergens	een	dag	mag	staan	

bv	in	een	apotheek	of	in	supermarkten	waar	de	bonnen	voor	lege	
flessen	in	een	speciale	Reumafonds	box	gestopt	mogen	worden.	

Van 13 tot en met 18 maart 
Wil	je	helpen?	Uiteraard	krijg	je	alle	ondersteuning.	Neem	contact	
op	met	Nancy	den	Oudsten,	telefoon:	06	22	29	00	24	of	mail	naar:	
n.denoudsten@reumafonds.nl
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Ik heb reuma,  
maar reuma  
heeft mij niet

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?

Eigenlijk was het puur toeval dat Jan 
Luijsterburg (69) betrokken raakte bij 
Reuma patiëntenvereniging 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 informa-
tieavond van de Reumapatiëntenver-
eniging bergen op Zoom. ‘Een kennis 
van mij heeft reuma, vandaar mijn 
interesse.’ Jan werd actief in de 
vereniging, werd pen ning meester 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 veel nieuwe collectanten 
geworven en daar zijn we trots 
op! De leden die lichamelijk  
in staat zijn om te collecte-
ren, doen ook dit jaar weer 
mee, En we gaan ons dit  
jaar weer inspannen om  
in onze omgeving nieuwe 
collectanten te werven!’

WORD OOK COLLECTANT!
Meer informatie of aanmelden:
Bel 020 589 64 71 of mail vrijwilligers@reumafonds.nl
Kijk ook op: www.reumafonds.nl/help-mee/help-met-tijd

in 2016 haalden de collectanten bijna € 3 miljoen op tijdens de collecteweek
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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.

Voor	alle	beweeggroepen	geldt:	als	u	één	of	meerdere	keren	niet	mee	
kunt	doen,	meldt	u	zich	dan	af	bij	uw	coördinator	of	groepsleidster.	U	kunt	
deze	gemiste	lessen	eventueel	inhalen	in	een	andere	groep.	Overleg	eerst	
met	de	coördinator	van	die	betreffende	groep.	De	betalingen	gaan	dan	ge-
woon	door.	Als	u	weet	dat	u	langdurig	afwezig	zult	zijn	door	bijvoorbeeld	
een	operatie	of	langdurige	ziekte,	meldt	u	zich	dan	af	bij	de	coördinator	
of	groepleidster	én	bij	de	ledenadministratie:	Lillian	Korremans,	liefst	per	
e-mail:	info@rveindhoven.nl.	

Afwezigheid	bij	beweeggroepen
 

Zwemtijden	De	Tongelreep
te	Eindhoven:

•	Woensdag	van	20.00	-	21.00	uur
Groepsleidster:		Ellen	van	Steenis
 040  211 65 58
•	Vrijdag	van	13.00	-	14.00	uur
Groepsleidster:	Yvonne	Arts-Boer	
040 257 53 70
•	Zaterdag	van	11.30	-	12.30	uur
Groepsleidster:	Ellen	van	Steenis
040 211 65 58

Zwemtijd	Ir.	Ottenbad	 
te	Eindhoven:

•	Donderdag	van	14.15	-	15.15	uur
Groepsleidster:	Adry	Rovers
040 262 43 08
•	Woensdag	van	11.00	-	12.00	uur
Groepsleidster: Eline	Merk
040 242 59 21

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

Bij	verhindering	de	groepsleiding	bellen.	Nieuwe	leden	die	zich	op	willen	
geven	voor	een	van	de	zwemgroepen	kunnen	zich	aanmelden	bij	
Ellen	van	Steenis.	 040 211 65 58  info@rveindhoven.nl
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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

Beweegactiviteiten
TAI	CHI		EN	NORDIC	WALKING			                 

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

•	Donderdag	11:00	-	12:00	uur
			Coördinator:	Willy	Klappe
  06 18 22 52 56

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

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

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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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

Nationale	Vereniging	ReumaZorg	
Nederland
Postbus	58
6500	AB	Nijmegen
info@reumazorgnederland.nl
www.reumazorgnederland.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
	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:

Reumavereniging
Regio Eindhoven
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Nordic Walking 
ingangsdatum:	

	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
Ellen	van	Steenis	040	211	65	58
Adry	Rovers	040	262	43	08
Eline	Merk	040	242	59	21

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

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

Coördinatoren Nordic Walking
Willy	Klappe
06 18 22 52 56
willklappe@live.nl

Inge	Beekmans
049 233 06 27
cjbeekmansrpv@gmail.com



52

Contact
Verenigingsblad

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

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


