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pagina ś met interviews, 

informatie en nog 
veel meer! Ter ere van 

het 40 jarig jubileum van 
Reumavereniging Regio 

Eindhoven

Reumavereniging
Regio Eindhoven

Interview met Anita Witzier
Ambassadeur Reumafonds

Contact
Verenigingsblad

Jubileum uitgave 
1977-2017

3e uitgave 2017 nummer 179

En de winnaar is ...
Fotowedstrijd Jubileumreis

Thema avond Artrose en Jicht
Met lezing door reumatoloog dr. Westgeest 



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

Wij werken samen met:

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

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

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

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

Financieel adviseur
Henk Brands

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

Contactpersoon advertenties
Corry Huffenreuter
d.huffenreuter@upcmail.nl

Groepsleidsters Hydrotherapie
Yvonne  Arts - Boer  040 257 53 70
Mieke Jansen - Stoker 040 252 76 83
Eline Merk 040 242 59 21

Coördinator Hydrotherapie
Ellen van Steenis
040 211 65 58
ellen.van.steenis66@gmail.com

Coördinatoren Tai Chi 
Tineke den Hoed 
040 242 42 08 
tinekeenkees@hotmail.com
Mary Brands
040 221 80 26
info@rveindhoven.nl

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

2

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



Inhoudsopgave
Reumavereniging Regio Eindhoven10
5 Van de redactie

Foto Anita Witzier: Jamie Peeters
Foto’s p. 17 & p. 32: Maarten Tromp

12

19

30

7 Reuma loopt als een rode draad 
door mijn leven door Marga 
Klerks

10 Mensen vinden het vaak een 
troost dat ik het ook heb:
interview Anita Witzier

11 In de eregalerij

12 En de winnaar is…

14 Samen gaan we de agenda
bepalen: interview Lodewijk 
Ridderbos

17 Jongeren en reuma: interview 
Louise Merry-Meier 

19 40 jaar reumazorg in Nederland: 
interview dokter Westgeest   

21 Onze beweeggroepen 

22 Reumazorg over 10 jaar door 
Sija de Jong 

24 In mijn functie is reuma hebben 
een voordeel: interview 
Gerardine Willemsen

26 Mooiste van mijn werk: het 
contact met de collectant door 
Nancy den Oudsten

27 Uitnodiging bingoavond

29 Uit de praktijk van dokter 
Harry E. Lieveld

30 Uitnodiging thema avond 
Artrose en Jicht met lezing door 
reumatoloog dr. Westgeest

32 Al 18 jaar een luisterend oor: 
interview Antoinette 
Piepenbrock - van Schooten

36 Beweegactiviteiten

38 Inschrijving lidmaatschap + 
beweegactiviteiten

40 Afmelden beweegactiviteiten, 
lidmaatschap 

41 Handige adressen

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

43



Hoe jarig
kun je zijn?

Wordt u blij van verjaardagen? Ik ook. En dan is dit jubileum bovendien een verjaardag van ruim 400 
leden tegelijk! U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de feestvreugde. Hoe jarig kun je zijn? 

Héél erg jarig. En dat vieren we met dit jubileumnummer. 

Van de redactie

                      BAKHUS REIZEN 
        Diverse Groepsaanbiedingen Reumakuur najaar2017 

                           
                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  
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Wie jarig is, trakteert!
We pakken uit met een extra feestelijke jubileumeditie 
van het Contact want we hebben een feestje te 
vieren: het 40 jarig jubileum van Reumavereniging 
Regio Eindhoven. Dit doen we samen met onze 
lieve adverteerders en sponsoren en alle anderen 
die enthousiast hebben meegewerkt aan deze 
speciale uitgave. Marga Klerks, al 40 jaar lid, stond 
aan de wieg van de reumavereniging en vertelt hoe 
het allemaal begon. En dankzij ieder afzonderlijk lid 
bestaat de reumavereniging, met ruim 400 leden één 
van de grootste verenigingen in de regio, na 40 jaar 
nog steeds.

Kers op de taart
Dit jubileumnummer is een traktatie om lekker lang 
van te genieten. Anita Witzier vertelt over de impact 
van reuma op haar leven, Lodewijk Ridderbos, 
directeur van het Reumafonds, ontvouwt zijn plannen 
voor de toekomst met de reumaverenigingen. Dokter 
Westgeest kijkt met ons terug op 40 jaar reumazorg 
in Nederland en Sija de Jong gunt ons een blik in haar 

glazen bol en schetst 5 ontwikkelingen in reumazorg 
in de komende 10 jaar, als onze vereniging 50 jaar 
bestaat en het Reumafonds 100 jaar!  

Feestnummer
Ons feestnummer is niet compleet zonder een 
bijdrage van Gerardine Willemsen van ReumaZorg 
Nederland, Antoinette Piepenbrock en Louise 
Meier, beide reumaconsulenten en Nancy den 
Oudsten, regiocoördinator van het Reumafonds. 
We danken in de eerste plaats onze leden, zonder 
wie er helemaal geen reumavereniging zou zijn, al 
onze contacten bij het Reumafonds, ReumaZorg 
Nederland, reumatologen en reumaconsulenten 
van het Regionaal Reumacentrum in het Máxima 
Medisch Centrum in Eindhoven, collega verenigingen 
en organisaties in het hele land, teveel om hier op 
te noemen, voor een jarenlange en uiterst plezierige 
samenwerking. Ik wens u veel leesplezier.

Wilma Wijnen

Tip!

Uw voeten zijn onze zorg!
Vrijhoeven Orthopedisch Centrum biedt al 
ruim 40 jaar een orthopedisch totaalpakket op 
het gebied van aangepast schoeisel, 
therapeutischelastische kousen, steunzolen 
en braces.
Ons bedrijf kenmerkt zich door een persoon-
lijke benadering, vakmanschap, kwaliteit en 
een snelle levering. 

Vrijhoeven Orthopedisch Centrum 
feliciteert haar partner Reumavereniging 
Regio Eindhoven met haar 40 jarig 
jubileum. 
Samen op naar een goedlopende 
toekomst!



Volstrekte bedrust
“In 1961 was ik 15 jaar en kwam ik thuis met een 
dikke, pijnlijke enkel. Schijnbaar onschuldig, maar 
al snel kwam de huisarts met de diagnose acuut 
reuma. De behandeling bestond uit volstrekte 
bedrust en ontstekingsremmers. Toen dit niet 
hielp, lag ik 3 maanden in het Academisch 
Ziekenhuis in Utrecht. In die tijd heel gewoon. Mijn 
ongecompliceerde scholierenbestaan veranderde 
in een wereld die drie jaar niet volledig medisch 
goedgekeurd en kreeg ik dus ook geen vaste 
aanstelling. Dat betekende ontslag en het einde 
van mijn loopbaan in het onderwijs. Ik was 26 
jaar. Boos, machteloos en verdrietig voelde ik me. 
Langzaam hervond ik mezelf en volgde allerlei 
cursussen. Uiteindelijk werd ik aangenomen op 
een kantoor in Eindhoven, maar de overgang van 
onderwijs naar deze baan was enorm. Toch zou ik 
er 20 jaar met plezier werken. In deze jaren werd 
ook de diagnose ziekte van Bechterew gesteld. 
Dit betekent een verbening van de wervelkolom, 
stijve nek, problemen met schouder-, heup en 
voetgewrichten. Bovendien had ik vaak last van 
een ontstoken regenboogvlies van mijn oog.”

Behoefte aan informatie van lotgenoten
“In 1977 (het jaar dat de reumavereniging 

werd opgericht) werkte dokter Tisscher als 
reumatoloog in het Diaconessenziekenhuis in 
Eindhoven. Hij kwam uit Nijmegen en daar had 
men goede ervaringen met lotgenotencontact; 
reumapatiënten met elkaar in contact brengen. In 
zijn spreekkamer bracht hij dit vaak ter sprake bij 
zijn patiënten. Tot dan toe keek de dokter alleen 
naar het medische plaatje. Ondanks alle goede 
bedoelingen was er weinig aandacht voor de 
mens achter de patiënt. Er kwam een werkgroepje 
van 7 patiënten. Met medewerking van dokter 
Tisscher, maatschappelijk werk, de directie van 
het Diaconessenhuis en financiële steun van het 
Reumafonds kon het initiatief uitgroeien tot een 
reumapatiëntenvereniging. Eén van de eerste 
activiteiten was het bezoeken van lotgenoten 
in het ziekenhuis of thuis. Veel reumapatiënten 
spraken nooit over hun ziekte en wat dat voor hun 
leven betekende. De bijeenkomsten kenmerkten 
zich door enthousiasme, betrokkenheid en honger 
naar kennis. Maar ook verdriet, eenzaamheid 
en angst om steeds minder te kunnen. Er was 
grote behoefte aan informatie en dus kwam er 
een commissie Infomap. Patiënten verzamelden 
en bundelden informatie over alles wat met 
reuma te maken had. Het werd een omvangrijk 
werk. Van de eerste exemplaren werden 850 
stuks verkocht en de map kreeg zelfs landelijke 

Marga Klerks (70) is het zesde kind in een gezin met zeven kinderen. Ze is al 40 jaar lid en stond 
aan de wieg van onze reumavereniging. Eerst als secretaris, later ook als redactielid van het 

Contact. Ze leeft al 55 jaar met reuma; ze heeft de ziekte van Bechterew. Haar moeder en oma hadden 
reumatoïde artritis. Sinds 1972 woont Marga samen met haar zus Gerda in Valkenswaard.

Wees 
aardig 
voor 
je lijf! 

Reuma loopt als een rode draad door mijn leven
interview met Marga Klerks, trouwste, want al 40 jaar lid bekendheid. In januari 1978 startte het bewegen 

in warm water. Daarnaast was er oog voor 
gezelligheid; een dagje uit met de bus was een 
groot succes. Ook elders in het land ontstonden 
reumapatiëntenverenigingen.” 

Mijn eigen weg
“Anderhalf jaar na de oprichting werd ik secretaris. 
In november 1979 kwam het eerste Contact 
uit. Ik schreef en verzamelde de artikelen, en 
‘knutselde’ het geheel in elkaar. De ontmoeting 
met medepatiënten was inspirerend. Deskundigen 
werden uitgenodigd voor informatieavonden en 
er werd contact gelegd met andere verenigingen. 
In 1986 bestond het Reumafonds 60 jaar en hield 
een feestelijke regiobijeenkomst in Eindhoven. 
Mij werd gevraagd een lezing te geven over 
hoe het leven met reuma is. Een mooi moment 
voor mij en een geweldige ervaring. En voor 
die tijd heel bijzonder. Ook mocht ik een aantal 
jaren gastlessen geven aan de opleiding voor 
verpleegkundigen. Mijn interesse kwam steeds 
meer te liggen op: hoe ga ik om met reuma en 
wat betekent dit voor mijn leven? De meesten 
kwamen niet ver met het veelgehoorde advies: 
Je moet ermee leren leven. Een ommekeer kwam 
toen ik de cursus volgde: Innerlijke Verkenning. Je 
aandacht in stilte naar binnen richten, meditatieve 
oefeningen. Kijken naar dat lijf met pijn, ongemak, 
maar ook naar je verdriet, angst, de wisselwerking 
tussen lichaam en geest. Geleidelijk ontstond er 
meer rust en evenwicht. Toen ik me dit eigen 
had gemaakt, begon ik met medepatiënten mijn 
ervaringen te delen en hen zelf te laten voelen dat 
je ook anders naar je ziekte kunt kijken. Ik noemde 
de bijeenkomsten: ‘Reuma in een ander licht.’ 
Voor velen een openbaring en heel mooi om te 
doen. In het vakantiecentrum Groot Stokkert van 
het Reumafonds mocht ik hierover themaweken 
geven. Tot 1995 ben ik actief gebleven in de 
reumapatiëntenvereniging. Ik heb er veel geleerd, 
veel verschillende mensen ontmoet en hun 
verhalen mogen horen, maar het was tijd om mijn 
eigen weg te gaan.”

Sterk in mijn zwakte
“In 1996 werd ik gevraagd als bestuurslid voor 
de Diaconie in onze parochie. Onbekend terrein 
en dus een uitdaging. Diaconie betekent oog en 

oor hebben voor mensen die in nood verkeren. 
Ik wist dat ik goed naar mensen kon luisteren, 
iets waar veel mensen behoefte aan hebben. Zo 
kwam ik in contact met mensen die een dierbare 
hebben verloren. In individuele-, maar ook 
groepsgesprekken kon ik hen weer een beetje 
op weg helpen. Leerzaam en dankbaar werk. Dat 
heb ik 16 jaar gedaan. Nu doe ik niet veel meer. 
Fietsen gaat niet meer. Lopen gaat heel langzaam 
op orthopedische schoenen die me de nodige 
steun geven. Dagelijks doe ik mijn oefeningen 
en maak ik gebruik van de hometrainer. Mijn 
medicijngebruik probeer ik tot een minimum te 
beperken. Allerlei persoonlijke contacten maken 
dat ik een goed leven heb. Na 55 jaar heb ik het 
evenwicht gevonden tussen actief zijn en rusten, 
ik heb een manier gevonden om met mijn lijf 
en mijn beperkingen om te gaan. Reuma is mijn 
zwakke plek, maar ik heb ontdekt dat het ook 
mijn sterke kant is.” 

Wees aardig voor je lijf 
“In het begin wist ik niets over reuma en wilde 
ik het ook niet weten. Elke dag was ik in de weer 
om dat pijnlijke, onwillige lijf overeind te houden. 
Ik praatte nergens over, maar voelde me vaak 
eenzaam en niet begrepen. Nu prijs ik me gelukkig 
dat er mensen op mijn pad zijn gekomen, die mij 
leerden anders naar mijn ziekzijn te kijken en me 
leerden erover te praten. De steun van mijn zus 
was en is daarbij heel belangrijk. Ik ben blij met 
mezelf, met alles wat ik heb mogen doen en wat 
ik als mens geworden ben. Wat mijn levensmotto 
is? Wees aardig voor je lijf. Dat heeft het al zo 
moeilijk. En heb geduld. Het verloop van de ziekte 
kan soms grillig zijn en je geduld danig op de proef 
stellen. Het fotograferen van de natuur geeft mij 
veel plezier. Omdat ik langzaam loop, zie ik meer. 
Ik leg het vast en maak er fotokaarten en boekjes 
van. Daar worden anderen ook blij van. Door het 
zien van iets moois word je even afgeleid van je 
pijn. Tot slot wil ik de reumavereniging feliciteren 
met haar jubileum. Wat klein is begonnen, is 
nu niet meer weg te denken in reumaland. De 
reumapatiënt heeft een gezicht en een stem 
gekregen. Daar kunnen we trots op zijn.”

Marga Klerks
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De Fysiovisie fysiotherapeut houdt 
reuma patiënten in beweging
Heeft u klachten of problemen
• bij algemene dagelijkse activiteiten;
• rond mobiliteit zoals lopen, opstaan of gaan zitten;
• rondom een ziekenhuisopname, bijvoorbeeld revalidatie na thuiskomst;
neem dan contact op met één van onze praktijken.

Fysiovisie is een samenwerkingsverband van fysiotherapie- 
praktijken in Eindhoven en omgeving. Van de praktijken die zijn 
aangesloten kunt u de zekerheid van goede zorg verwachten. 
Elke aangesloten praktijk voldoet aan het hoge kwaliteits- 
niveau vastgesteld door Fysiovisie. Kijk voor meer informatie 
of een praktijk bij u in de buurt op www.fysiovisie.nl

Reuma gespecialiseerde  
fysiotherapeuten binnen 
Fysiovisie
Eersel 
• MERAS fysiotherapie (Hydro) 

0497-530383 
Eindhoven 
• Fysiotherapie Achtse Barrier  

040-2424464
• Fysiotherapie Boerrigter 
 040-2446654 
• Fysiotherapie en Manuele  

Therapie van Eijk 040-2115246
• Kinderfysiotherapie Eindhoven  

Noord (Hydro) 040-2440131
• Fysiotherapie Michielsen 
 040-2525123
• Fysiotherapie Woensel Zuid   

040-2963502
Valkenswaard
• Praktijk Dommelen 040-2018269 
Veldhoven
• Fysiotherapie Veldhoven Zuid  

040-2549230
Waalre
• Fysiotherapeutisch centrum  

Beusen-Foudraine (Hydro)  
040-2214396www.fysiovisie.nl

TTS De Hongarijespecialist® feliciteert de reuma-
vereniging met de bijzondere prestatie van haar 
40 jarig bestaan! Wij hopen dat we met onze kuur-
mogelijkheden in Hongarije een bijdrage kunnen 
leveren aan een gezond leven voor de leden van 
de vereniging. 

Reumavereniging al 40 jaar in beweging! 
Gefeliciteerd namens Fysiovisie

Mens, 
durf
te leven!

Mensen vinden het vaak een troost dat ik het ook heb
interview met Anita Witzier, ambassadeur Reumafonds

Alles moest anders
“Ik kreeg de diagnose toen ik 37 was. Mijn knieën 
waren stijf, dik, pijnlijk en ik kon ze nauwelijks 
buigen. Ik kon niet meer hardlopen, niet voetballen 
met de kinderen in de tuin, de trap niet op of neer. 
Een jaar lang was ik er erg slecht aan toe. Ik liep 
met krukken en tijdens het koken zat ik op een 
stoel. Alles moest op een andere manier. Ik moest 
erg nadenken hoe ik de dingen moest organiseren. 
Ik was al moeder en maakte destijds programma’s 
voor de KRO. Staan, lopen, fietsen ging niet meer. 
Op het werk, tijdens opnames, hadden we een 
rolstoel, zodat ik van a naar b gereden kon worden. 
Ik kon even staan voor een straatinterview maar in 
plaats van een opkomst in de studio, gebruikten we 
gewoon een kruk. Het werd regiematig aangepast 
maar dat ging heel goed.”

Medicatie hielp me enorm 
“Ik kreeg ontstekingsremmers en één keer in de 
zoveel tijd een heftige injectie. Dan werd het vocht 
uit mijn knie gezogen en gingen er corticosteroïden 
in en kon ik weer even vooruit. Maar dat mocht 
maar een paar keer per jaar. Toen het zo slecht 
ging, bleef ik wel oefenen om mijn spieren sterk 
te houden. Gewoon thuis, heel braaf elke ochtend 
op een matje. Het gaat nu al een paar jaar goed 
zonder medicijnen. Ik ga weer naar de sportschool. 

Meestal zie je er niks van. Soms, als ik er last van 
heb, dan loop ik een beetje mank en zijn mijn knieën 
wat dikker. Mijn duimgewrichten beginnen op te 
spelen, daar moet ik eens naar laten kijken. Ze zijn 
pijnlijk en het is lastig met dingen vastpakken want 
ze zijn ook minder flexibel. Ik merk wel dat dat een 
probleem aan het worden is.”

Samen sta je sterk
“Mensen spreken me vaak aan en vragen dan: hoe 
doe jij het, welke medicijnen gebruik je of heb je 
gebruikt? Heb je een tip? En dat soort dingen. Wat 
ik ook vaak hoor van mensen en dat klinkt dan heel 
gek, maar dat het een steun of troost is dat ik het 
dan ook heb. Het kan iedereen overkomen.” Ik kan 
alleen uit eigen ervaring spreken maar voor mij is 
het allerbelangrijkste geweest om te zoeken naar 
wat wel kan. En goed naar je lijf luisteren, je hebt 
maar één lijf en daar moet je het zo lang mogelijk 
mee doen. En samen sta je sterk, moet je denken. 
Ook in een reumapatiëntenvereniging die natuurlijk 
heel veel goeds doet aan lotgenotencontact en die 
kwaliteit van leven heel hoog in het vaandel heeft 
staan en voor oplossingen naar de toekomst kijkt.” 

Streven naar het maximale
“Wat ik heb geleerd is dat je binnen je beperkingen 

Anita Witzier (55) is getrouwd en heeft twee kinderen. Sinds 2001 is ze ambassadeur van het 
Reumafonds. In 2011 ontving zij een Koninklijke onderscheiding voor haar vrijwillige inzet: Ridder in 

de Orde van Oranje-Nassau. Zelf heeft zij reumatoïde artritis. Haar moeder had reuma en haar grootvader 
ook.

109

In memoriam (bijgewerkt tot en met 30 juni) 
Meneer F. Klein-Kiskamp



altijd naar het maximale kan streven. En dat geeft 
een buitengewoon goed gevoel. Je wordt dan toch 
uitgedaagd. Het is ook voor je mentale gesteldheid 
altijd goed om te kijken wat je nog wel kan en dat 
ook te doen. Als je constant verrekt van de pijn, 
dan is dat helemaal geen makkelijke opgave. In 
het begin was ik heel boos, daar kom je natuurlijk 
nergens mee. Wat mij ook heeft geholpen, is dat ik 
aangaf waar ik mee te kampen had en dat ik toen 
door kleine aanpassingen toch door kon gaan met 
het werk. Dus: vertel wat er aan de hand is en wat je 
nodig hebt zodat anderen je kunnen helpen. Ik heb 
gemakkelijk praten want het gaat nu goed behalve 
die handgewrichten die nu fel irritant worden.”

Contact met mensen
“Het Reumafonds wilde met mij als boegbeeld 
reuma zichtbaarder maken en laten zien: het is 
geen ziekte die alleen oudere mensen treft. Het 
leuke aan mijn rol als ambassadeur is het contact 
met mensen. In de eerste plaats de patiënten en 
die grote groep vrijwilligers die in de collecteweek 
de straat op gaat. Die zijn ongelooflijk belangrijk 
want de opbrengst is een groot deel van onze 
fondsenwerving. Daarnaast spreek ik bijvoorbeeld 
tijdens congressen met wetenschappers en dan ben 
ik echt erg onder de indruk van de gedrevenheid en 
het enthousiasme bij het zoeken naar een oplossing 
voor het probleem en een betere kwaliteit van 
leven. Die twee totaal verschillende werelden vind 
ik heel boeiend.”

Mens, durf te leven!
“Wat ik zou doen als reuma te genezen is? 
Marathon, triatlon, keihard beulen! Ik vind sporten 
geweldig om te doen. Mijn levensmotto is: Mens, 
durf te leven. Je kunt wel overal bang voor zijn en je 
zorgen maken maar dat is echt zonde van je tijd. Ik 
krijg energie van veel dingen: sporten, met de hond 
wandelen en van de hele dag in de keuken staan en 
dan ’s avonds met vrienden om tafel. En van heel 
goed slapen, dat gebeurt niet zo vaak, vandaar.” 

Wilma Wijnen

Wij feliciteren de reumavereniging met hun 40 
jarig bestaan en wensen hun een kleurrijk 
voortbestaan. Joma druk

1e, 2e en
3e prijs!
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1. Mevr. M.C.J.M. Klerks uit Valkenswaard,       
lid sinds 01-01-1977

2. Mevr. A. Geukes – Leidekker uit Eindhoven,         
lid sinds 01-01-1978

3. Mevr. B.J.G. Vrolings – Nillisen uit Valkenswaard, 
lid sinds 01-01-1978

4. Mevr. A.P. Hendriks – Vrijsen uit Veldhoven,       
lid sinds 01-01-1981

5. Dhr. S. Zeytountsian uit Eindhoven,

6.  lid sinds 01-01-1982

7. Mevr. M.J. van Gaalen – Tromp uit Eindhoven,  
lid sinds 01-01-1983

8. Dhr. M.Th.W van Gemert uit Eindhoven,   
lid sinds 01-01-1984

9. Mevr. M.M.M. Sanders – Poels uit Nuenen,   
lid sinds 01-11-1986

10. Mevr. B.H. Gleiss uit Eindhoven,    
lid sinds 23-04-1987

11. Dhr. H.W.M. Scheepers uit Eindhoven,  
lid sinds 16-04-1987

Maar natuurlijk zijn er nog veel meer leden die ook 
al heel lang lid zijn. Lang of kort lid: we danken u 
van harte voor uw steun want dankzij u bestaat de 
reumavereniging. Reuma heb je nooit alleen, samen 
word je wijzer!

In de eregalerij
Deze 10 personen zijn ieder langer dan 
30 jaar lid. Samen zijn zij meer dan 300 jaar 
lid van onze vereniging en daarom willen we 
hen in het zonnetje zetten: onze 10 trouwste 
leden.
 

En de winnaar is ...
Fotowedstrijd jubileumreis

Op 3 mei, de dag van de jubileumreis naar de 
Keukenhof, was het niet zo zonnig, maar de 

jury heeft wel een heleboel vrolijke en kleurrijke 
foto’s binnengekregen. Foto’s waar je blij van 
wordt. Het was geen moeilijke beslissing. De 
foto die de eerste prijs heeft gewonnen straalt 
de sfeer van de dag uit: vrolijk en kleurrijk. Janna 
Kiers wint de eerste prijs in de fotowedstrijd. 
De tweede prijs gaat naar Ad van Gessel. Als je 
inzoomt op zijn foto, zie je enkele leden van onze 
vereniging vooraan bij het bruggetje. De derde 
prijs is voor Willy Klappe, een prachtige foto met 
de luchtspiegeling in het water. Een eervolle 
vermelding is voor Joost Korremans, nóg een 
vrolijke foto waar je blij van wordt.

Prijsuitreiking
En dan de prijzen! De fotograferende prijswinnaars 
ontvangen ieder een cadeaubon van Coppelmans. 
De foto’s van de prijsuitreikingen zijn samen met de 
winnende foto’s te bewonderen op onze website: 
www.rveindhoven.nl/fotoboek/fotowedstrijd.

1e prijs  Janna Kiers



Samen gaan we de agenda bepalen
interview met Lodewijk Ridderbos, directeur Reumafonds

Werkzaamheden als directeur
“Ik geef leiding aan de organisatie en ik ben 
verantwoordelijk voor het beleid, zeg maar, de 
koers van het Reumafonds. Bij alle keuzes in beleid 
bekijken we of dit bijdraagt aan een beter leven met 
reuma vandaag en een leven zonder reuma in de 
toekomst. Ook vertegenwoordig ik het Reumafonds 
naar buiten toe. Dat houdt in dat ik contacten 
onderhoud met de politiek maar ook met andere 
organisaties zoals de Nederlandse Vereniging 
voor Reumatologie (NVR), met reumatologen, 
academische ziekenhuizen, met wetenschappers 
en professoren die onderzoek doen. Met hen 
bespreek ik onderwerpen die belangrijk zijn voor 
mensen met reuma, zoals medicatie en toegang tot 
fysiotherapie. Verder ben ik actief 
aan de kant van de fondsenwerving: ik onderhoud 
contacten met bedrijven en personen die extra do-
naties geven aan het Reumafonds, onze stille am-
bassadeurs. Het stimulerende van mijn werk vind 
ik de diversiteit van werkzaamheden. Maar ik vind 
het vooral mooi dat ik aan een concreet doel werk, 
namelijk: reuma de wereld uit en de kwaliteit van 
leven verbeteren voor mensen met reuma van-
daag. Het is heel bijzonder dat ik in de tien jaar dat 

ik directeur ben al veel dingen ten positieve heb 
zien veranderen voor reumapatiënten. Maar we 
zijn er nog niet! Je bent voor mensen bezig en dat 
spreekt mij heel erg aan. Ik ben er ontzettend blij 
mee en ook vereerd dat ik dat mag doen.”
 
Wetenschappelijk onderzoek en 
belangenbehartiging
“Reuma is een zeer zware dagelijkse last die je je 
hele leven meedraagt. Soms gaat het wat beter, 
soms slechter en de huidige medicijnen helpen 
wel maar je komt er niet vanaf. Je wordt niet 
beter. Vroeger was het Reumafonds alleen bezig 
met fondsen werven en dat geld investeren in 
wetenschappelijk onderzoek. We hadden één 
missie en dat was reuma de wereld uit. Maar toen 
de Reumapatiëntenbond medio 2012 ophield te 
bestaan, hebben wij hun taken overgenomen. We 
hebben onze missie uitgebreid met het verbeteren 
van de kwaliteit van leven voor iedereen met 
een reumatische aandoening. We hebben de 
afgelopen jaren een nieuwe afdeling opgezet en 
extra mensen in dienst genomen die activiteiten 
opzetten die de kwaliteit van leven verbeteren, 

Lodewijk Ridderbos (64) is sinds 2007 directeur van het Reumafonds. Hij krijgt energie van actief bezig 
zijn, met zijn gezin, op de fiets en in zijn werk. Hij hoopt nog zeker een paar jaar zijn energie in te 

zetten voor het Reumafonds, want hij heeft het, naar eigen zeggen, erg naar zijn zin. In zijn zeer nabije 
omgeving komt reuma voor, bij meerdere familieleden. Hij weet van dichtbij wat het betekent om reuma 
te hebben.

Waar 
moeten
we voor
opkomen? 
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3e prijs Ad van Gessel

2e prijs Willy Klappe

 Eervolle vermelding Joost Korremans



zoals, cursussen over het omgaan met reuma en 
die zich richten op belangenbehartiging over onder 
andere fysiotherapie terug in het basispakket en 
goede ziektekostenpolissen. Dat is de afdeling 
Patiëntenbelangen van Sija de Jong met wie ik nauw 
samenwerk.”

We zijn bijna altijd welkom in Den Haag
“Om gehoord te worden in Den Haag en bij andere 
stakeholders is het belangrijk dat je veel kennis 
in huis hebt, daarom hebben we zeer deskundige 
mensen in dienst. We kennen de weg naar 
departementen, de ambtenaren en de commissies. 
We gaan er vaak naartoe om hen bij te praten. We 
zijn bijna altijd welkom in Den Haag. Ook aan de 
nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) hoeven we niet uit te leggen wie we 
zijn. Dat is een groot voordeel als je de belangen 
van reumapatiënten wilt behartigen. Verder 
trekken we op met andere organisaties, dan sta je 
nog sterker. Zo hebben we goede contacten met 
de Nederlandse Vereniging van Reumatologen, de 
dokters en specialisten, met het genootschap voor 
fysiotherapie en de ziektekostenverzekeraars. Het 
is belangrijk om die contacten te onderhouden en 
de patiënt een stem te geven.”

Grote beweging met elkaar
“Er zijn meer dan 2 miljoen reumapatiënten in 
Nederland, die zijn niet allemaal lid van ons, maar 
die vertegenwoordigen we wel. We hebben 143.000 
donateurs en 55.000 vrijwilligers. Dan praat je over 
een enorme groep mensen die ons direct steunen 
in geld of in vrije tijd. Plus alle vrijwilligers die binnen 
de lokale patiëntenverenigingen actief zijn. Hoeveel 
zijn dat er wel niet? Met elkaar maakt dat een 
enorm grote beweging van mensen die bezig is met 
reuma. Samen kunnen we dan ook veel voor elkaar 
krijgen. Bij het Reumafonds zelf zijn we maar met 
46 mensen in loondienst. Dan heb je de steun van 
anderen zeker nodig! En Anita Witzier is natuurlijk 
een heel belangrijke ambassadeur die ons helpt 
om reuma op de kaart te houden. Ook zij doet dit 
overigens geheel vrijwillig, daar zijn we, ik denk dat 
ik dan namens alle mensen met reuma spreek, haar 
heel dankbaar voor. ” 

Wat heeft de patiënt eraan?
“Ik zou zo graag willen dat sommige dingen sneller 
gaan en dat lukt niet altijd. Binnen de reumatologie 
hebben we veel ontwikkelingen meegemaakt maar 
het zou wat mij betreft nog wel een tandje sneller 

mogen. Ik heb haast. Naarmate je ouder wordt begin 
je het begrip geduld te leren kennen maar ik houd 
wel van tempo. De wetenschap doet het goed maar 
ik denk dat sommige ontwikkelingen sneller kunnen 
als je internationaal meer gaat samenwerken. 
Als Reumafonds stimuleren we wetenschappers 
daarin. We doen het echt niet slecht maar voordat 
een nieuw medicijn op de markt is, ben je 10 tot 
15 jaar verder. We kiezen voor het financieren 
van een bepaald wetenschappelijk onderzoek 
op basis van ons beleid. Onze wetenschappelijke 
adviesraad adviseert op basis van de ingediende 
onderzoeksvoorstellen welk onderzoeksvoorstel 
degelijk is en goed onderbouwd. Welk onderzoek 
zou een doorbraak kunnen betekenen? Wat is het 
onderzoek dat in de toekomst het verschil kan 
maken? Hoe belangrijk is het voor de patiënt? Op 
langere termijn, maar zeker ook op korte termijn. Wat 
heeft de patiënt eraan? Alle onderzoeksvoorstellen 
komen vervolgens op mijn bureau samen met de 
rapporten van de wetenschappelijke adviesraad. Op 
basis van die criteria wordt ten slotte bekeken welke, 
wetenschappelijk verantwoorde, onderzoeken voor 
financiering in aanmerking komen.”

Samen een grote vuist
“Lokale patiëntenverenigingen staan dichter bij de 
mensen om wie het gaat en kunnen goed hun leden 
informeren over wat reuma is en lotgenotencontact 
faciliteren. Daarom is het heel belangrijk dat jullie 
er zijn. Daarnaast kunnen jullie laten zien dat we 
samen optrekken. Het werven van collectanten is 
een mooi voorbeeld van wat de patiëntenvereniging 
voor het Reumafonds kan betekenen. Maar we 
hebben jullie ook nodig om ons input te geven 
voor belangenbehartiging. Wat speelt er nou? 
Waar moeten we voor opkomen? Die afstemming 
wordt steeds belangrijker. In de toekomst willen 
we steeds meer met lokale patiëntenverenigingen 
samenwerken. Meer beleid met elkaar afstemmen. 
Zo kunnen we samen een nog grotere vuist maken. Ik 
kom altijd heel graag bij patiëntenverenigingen. Als 
ik uitgenodigd word, kom ik zeker! Om een verhaal 
te houden of om te luisteren. En dan ben ik altijd 
erg onder de indruk van de grote betrokkenheid 
waarmee jullie aan de slag zijn. Ik hoop dan ook af en 
toe een stimulerend woordje te kunnen uitspreken. 
Vaak licht ik het beleid van het Reumafonds toe, dat 
doe ik met plezier. Misschien mag ik wel een keer 
naar Eindhoven komen! Niet iedereen is het altijd 
met elke beleidskeuze eens maar dat is nu eenmaal 
zo. Ook wij kunnen niet alles.”

 De toekomst 
“We gaan samen met mensen met een 
reumatische aandoening nóg meer de agenda 
bepalen op het gebied van onderzoek en 
belangenbehartiging. Dat doen we met de leden 
van alle patiëntenverenigingen maar ook met 
reumapatiënten die niet georganiseerd zijn. Die 
mensen bereiken we bijvoorbeeld via sociale 

media. Ik raad iedereen dan ook aan om onze 
Facebookpagina te volgen. Daarnaast hebben 
we een panel met 5000 patiënten, die we ook 
betrekken bij ons beleid. We gaan proberen samen 
reuma nog sneller aan te pakken.”
 

Wilma Wijnen

Van harte gefeliciteerd met jullie 40-jarig 
jubileum! En nu soepel DORN naar de 50!  
Achaïa Praktijk voor Natuurgeneeskunde 

Wat een top prestatie reumavereniging, 
Van harte gefeliciteerd. We wensen u en uw 
leden een mooi feest jaar toe. 
Medisch Pedicure Lillian Korremans 
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Met dank aan: Janne Kiers



Stop 
medicatie 
bij 
kinderwens

Jongeren en reuma
interview met Louise Merry-Meier, reumaconsulent

Reuma komt vaak voor bij jongeren. Het gaat hierbij 
om de leeftijdsgroep tussen de 20 en 50 jaar. Louise 
spreekt veel van deze jongeren, die slechts zelden de 
stap zetten naar de reumavereniging. Dat is jammer, 
zeker gezien de problematiek waarmee juist deze 
groep in aanraking komt. Vooral de combinatie 
werk, gezin en reuma zorgt 
voor uitdagingen. Reuma 
zorgt voor beperkingen die 
het leven totaal op de kop 
zetten. Als je werkt en een 
gezin hebt, is het lastig om 
voor je gevoel iedereen de 
juiste aandacht te kunnen 
geven. Sporten schiet er 
veelal bij in, omdat de 
energie op gaat aan het 
gezin en het werk.

Als reumaconsulent geeft 
Louise veel adviezen om 
juist deze uitdagingen 
aan te kunnen. Patiënten 
kunnen bijvoorbeeld veel 
baat hebben bij ergotherapie waarbij ze leren beter 

te functioneren met de beperkingen die er zijn. 
Louise vertelde me dat er ook een uitdaging ligt 
als men een kinderwens heeft. Dat medicijnen die 
goed zijn voor reuma vaak gestopt moeten worden 
bij een actieve zwangerschapswens en dat sommige 
medicijnen de vruchtbaarheid verminderen, daar 

stond ik van te kijken! 
Dit geldt overigens 
voor zowel mannen als 
vrouwen. Jongeren met 
reuma en een actieve 
kinderwens worden dan 
ook soms doorgestuurd 
naar het preconceptie 
spreekuur van de 
gynaecoloog.

Louise deelt met me dat 
ze de reumavereniging 
heel waardevol vindt, 
ook voor de groep van 
20 tot 50 jaar. Bij de 
reumavereniging vindt 
men herkenning, men 

hoeft niets uit te leggen. Vooral de beweeggroepen 

Op een mooie donderdagochtend ga ik op weg naar het Regionaal Reumacentrum in het Máxima 
Medisch Centrum in Eindhoven voor een interview met Louise Merry-Meier (35). Louise is vanuit 

haar werk als researchverpleegkundige doorgegroeid naar de functie van reumaconsulent, een functie die 
ze met passie uitvoert. Vooral het contact met patiënten is wat haar taak zo leuk maakt. Louise stimuleert 
hen om een gezondere levensstijl aan te nemen waarbij ze de patiënt er van bewust laat worden dat men 
zelf veel kan doen om de levensstijl te veranderen.

zijn natuurlijk van groot belang. Blijven sporten is 
wat reumapatiënten mobiel houdt en waardoor ze 
midden in het leven kunnen blijven staan. Het ini-
tiatief van Reumavereniging Regio Eindhoven om 
samen met ReumActief de Peel een jongerengroep 
op te starten wordt dan ook van harte gesteund 
door Louise. Deze groep leeftijdsgenoten vindt 
herkenning bij elkaar, onderneemt gezellige din-
gen en neemt initiatieven om activiteiten te organ-
iseren met én zonder het gezin!

Een ander speerpunt van het Regionaal Reumacen-
trum in het MMC is het concept ‘Voeding Leeft’. 

Louise en haar collega’s stimuleren patiënten met 
reumatische klachten om met behulp van gezonde 
voeding aan hun gezondheid te werken. Ook doen 
zij onderzoek naar de relatie tussen voeding en ge-
zondheid. ‘Voeding Leeft’ helpt om de kennis over 
voeding in relatie tot gezondheid te vergroten door 
te innoveren en te delen, samen met anderen. 
Voeding Leeft inspireert, prikkelt en beweegt indi-
viduen. 
Na dit gezellige gesprek ga ik met een voldaan 
gevoel weer huiswaarts. Kom maar op jongeren!

Marcia Bakermans

Partycentrum ’t Witven:  
We wensen u een feestelijk jubileumjaar toe!   

Namens Bakhus reizen feliciteren wij de 
reumavereniging en wij wensen jullie nog 
veel succes in de toekomst. 

1817



Inspirerend
vakgebied

40 jaar reumazorg in Nederland
interview met dokter Westgeest, reumatoloog 

Niet serieus
“In de medische wetenschap werd reumatologie 
lange tijd niet echt serieus genomen. Om een 
voorbeeld te geven: de afdeling reumatologie 
zat in de kelder in het Diaconessenhuis (destijds 
gevestigd in het huidige Dommelhoef) in Eindhoven 
naast de fysiotherapie. In Leiden waar ik in de jaren 
’70 studeerde zat de reumatologie achteraf in 
een houten barak. In het onderwijs was er weinig 
aandacht voor. De reumatologie ontstond vanuit de 
interne geneeskunde. Internisten die een bijzondere 
belangstelling hadden in reumatische aandoeningen 
gingen zich toeleggen op het herkennen, behandelen 
en onderzoeken van reuma.”

Toevalstreffers
“In de jaren ’60 – ’70 waren er weinig 
behandelingsmogelijkheden voor reumatoïde 
artritis, artrose, de ziekte van Bechterew, 
jicht, fibromyalgie en artritis psoriatica. Als je 
‘reuma’ had, gaf de arts je ontstekingsremmers, 
je ging naar fysiotherapie en soms werd je 
opgenomen in het ziekenhuis waar je rust en 
warmtepakkingen kreeg voorgeschreven. Je deed 
ook aan hydrotherapie om in het warme water 

je pijnlijke gewrichten beter te kunnen bewegen 
en ze soepeler te houden. We hadden prednison, 
goudinjecties, antimalariamiddelen, azathioprine, 
kelatin en sulfasalazine om het immuunsysteem te 
onderdrukken, soms jarenlang. Dit waren allemaal 
toevalstreffers: deze medicijnen werden ingezet 
voor een andere kwaal waar bij toeval werd ontdekt 
dat het ook werkt tegen reumatische ontstekingen. 
Er waren reumapatiënten die 30 tot 40 jaar dagelijks 
prednison namen, met alle bijwerkingen. We liepen 
met de medicatie achter de feiten aan. Patiënten 
kregen eerst de milde medicijnen, als dat niet hielp 
gaven we iets sterkere medicatie. Steeds een stapje 
verder. 
Pas als dat allemaal niet hielp, gaven we hen 
het ‘gevaarlijkste’ medicijn: cyclofosfamide. Dan 
was je vaak 5 tot 10 jaar verder na de diagnose. 
Ondertussen zag je vergroeiingen en kwamen er 
operaties en rolstoelen aan te pas.” 

Doorbraak
“Dan komt de eerste grote doorbraak. Eind jaren 
’80 wordt methotrexaat ingezet bij reumatoïde 
artritis patiënten. Dit medicijn werd tot dan toe 
alleen gebruikt bij kanker en psoriasis. Ik heb het 

Dokter Westgeest begon zijn opleiding geneeskunde in 1972 in Leiden en startte in 1988 met zijn 
specialisatie in de reumatologie. Sinds 1993 behandelt hij mensen met reumatische problemen in 

het Regionaal Reumacentrum in Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. Hij schetst de mijlpalen in 40 
jaar reumazorg. 

begin ervan meegemaakt. Sinds het gebruik 
van die medicatie zijn de rolstoelen langzaam 
uit de wachtkamers verdwenen. Daarnaast 
ontwikkelt de afdeling reumatologie in Nijmegen 
een meetinstrument om de ziekteactiviteit en 
de effectiviteit van de behandeling te meten: de 
DAS 28. Het leuke is dat ik toen ook in Nijmegen 
werkte, ik heb er niet zelf aan meegewerkt maar 
het gebeurde wel in mijn directe omgeving, zeer 
inspirerend! In de jaren ’80 - ’90 volgt de tweede 
doorbraak: de werking van het immuunsysteem 
wordt ontrafeld waardoor in 2001 de biologicals 
kunnen worden geïntroduceerd. Deze medicijnen 
grijpen gericht in op het immuunsysteem. De 
derde doorbraak betreft de behandelstrategie. Die 
evolueert van voorzichtig naar actief. We zetten nu 
direct flink in met sterke medicatie en bouwen dan 
zo mogelijk langzaam af.” 

Grote stappen in 40 jaar reumazorg:
• De ziekte wordt in een vroeger stadium 

herkend, vroege diagnose
• Meer, betere en gerichte medicatie waardoor 

we gerichter kunnen behandelen
• Een betere behandelstrategie: we zetten 

sterkere medicatie eerder in waardoor we 
gezondheidswinst boeken

• Meetinstrumenten waarmee we de 
ziekteactiviteit en de effectiviteit van 
verschillende behandelingen kunnen meten en 
vergelijken

• Beter inzicht: bewegen is goed voor patiënten. 
We leggen nu niemand meer in bed met 

reuma
• Er wordt gericht onderzoek gedaan naar 

medicatie tegen reuma
• Meer bewustzijn in de maatschappij over de 

impact van reuma, onder meer dankzij het 
Reumafonds.

We zijn er nog niet
“Met deze ontwikkelingen is goede vooruitgang 
geboekt voor wat betreft reumatoïde artritis, de 
ziekte van Bechterew en artritis psoriasis. We zijn 
nog niet zover voor artrose. Voor fibromyalgie 
hebben we nog geen oplossing in de zin van 
medicatie, wel een multidisciplinaire aanpak. Van 
jicht kun je volledig herstellen. Verandering in 
leefstijl en trouw innemen van medicatie is eigenlijk 
het belangrijkste. Je ziet mensen na een jaar of wat 
soms terug komen met een jichtaanval. Dan zijn ze 
gestopt met hun medicatie ‘want ik heb toch al drie 
jaar geen last meer gehad’. Soms is therapietrouw 
het probleem.”

Goede samenwerking
“Reumatologie is een boeiend vakgebied binnen de 
geneeskunde waar in Nederland veel gebeurd is. 
De Nederlandse reumatologie staat internationaal 
hoog aangeschreven. Dit is onder andere het 
resultaat van jarenlange goede samenwerking 
tussen reumatologen, het Reumafonds en de 
reumapatiëntenverenigingen.”

Wilma Wijnen

Herstelhotel Stefaan feliciteert Reumavereniging 
Regio Eindhoven met haar jaren lange geslaagde 
inzet om patiënten en hun families te onder-
steunen en met het onder de aandacht brengen 
van reuma en de gevolgen daarvan. 

Met VanGerwenMunckhof: samen goed op weg !
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Als je iets wilt bereiken of 
veranderen in je leven, geloof 
dan nooit in je eigen smoesjes 
waarom dit niet zou kunnen, ga 
altijd uit van je mogelijkheden 
in plaats van te luisteren naar 
je beperkingen. Winnaars geven 
nooit op, opgevers winnen nooit. 
Jo van Gerwen, 
docent tai chi 
 

Nordic Walking, een heerlijk ontspannende 
buitensport, individueel of gezellig in groepsverband.  
Als je gelukkig, boos of verdrietig bent, loop dan met 
open ogen door de bossen en je zult genieten. 
Willy Klappe, 
coördinator Nordic Walking

 

Onze beweeggroepen
Met plezier geef ik de laatste 6 jaar hydrotherapie in het Ir. Ottenbad. 
Verantwoord bewegen in warm water, met aandacht voor balans, kracht, 
uithoudingsvermogen en ieders persoonlijke mogelijkheden is het doel van 
de hydrotherapie. Voor mij iedere week weer een uitdaging om een leuke, 
gezellige ‘total body en mind ‘ les te maken. 
Peter Huijsman, sportinstructeur Ir. Ottenbad 

Betrek 
patiënt bij 
behandeling

“Mij is gevraagd een blik in de toekomst te 
werpen over de reumazorg en het bestaan van 
reumaorganisaties. In 10 jaar tijd kan zoveel 
veranderen. Zo vinden we het nu heel gewoon dat 
iedereen een smartphone heeft en is Facebook 
ingeburgerd alsof we nooit anders hebben gekend. 
De verwachting dat (computer) technologie veel zal 
veranderen is groot maar nu nog niet te overzien. 
Vanuit ons huidige blikveld wil ik vijf ontwikkelingen 
aangeven waarvan wij verwachten dat ze het 
verschil gaan maken.”

1. Meer betrokkenheid van mensen met reuma
“Een belangrijke ontwikkeling is dat mensen 
met reuma steeds meer betrokken worden bij 
onderzoek en behandeling. Ze staan naast de arts 
en onderzoeker als een gelijkwaardige partner. 
Ik ben ervan overtuigd dat de zorg verbetert als 
patiënten in de gehele keten worden betrokken 
als een gelijkwaardige partner. De reumatoloog 
gaat meer als coach te werk en kijkt steeds 
beter naar wat patiënten belangrijk vinden in de 
behandeling en het maatschappelijk functioneren. 

En ook bij de activiteiten van het Reumafonds zijn 
steeds meer ervaringsdeskundigen betrokken, 
zowel georganiseerd in adviesraden als bij actuele 
belangenbehartiging. Via bijvoorbeeld meldpunten, 
social media en het Reumafondspanel zorgen 
ervaringsdeskundigen voor tijdige signalering, 
delen zij hun kennis met ons en helpen zij onze 
boodschap onder de aandacht te brengen van 
politiek en media.”

2. Reuma zo vroeg mogelijk opsporen 
“Zeker bij vormen van ontstekingsreuma geldt: 
hoe sneller je erbij bent, hoe beter je schade 
kan voorkomen. Dit betekent vroeg ontdekken 
en vroeg aanpakken. De huidige behandelingen 
zijn er op gericht om de symptomen van reuma 
te verminderen zonder de oorzaak aan te pak-
ken. Sinds kort hebben onderzoekers ontdekt 
hoe en waarom specifieke afweercellen, die bij 
RA-patiënten voorkomen, ontsporen. Hierdoor 
kunnen we hopelijk straks echt de oorzaak van RA 
aanpakken.”

Sija de Jong (45) werkt sinds 2012 bij het Reumafonds als manager van de afdeling Patiëntenbelangen. 
Samen met haar team zorgt ze ervoor dat mensen met reuma goede informatie krijgen en komt 

ze op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek, overheid en zorgverzekeraars. Ze werkt 
graag samen met andere patiëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen om zo de krachten te bundelen. 
Samen sta je sterker. 

Reumazorg over 10 jaar
5 ontwikkelingen die het verschil gaan maken
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3.  Personalised medicine – behandeling op maat
“Het kiezen van de juiste behandeling gaat straks 
meer op basis van kenmerken van de patiënt. 
Zo lopen er nu onderzoeken naar biomarkers in 
het bloed. Biomarkers zijn meetbare stoffen in 
bijvoorbeeld bloed en urine. Door deze stoffen 
specifiek te meten kan beter worden bepaald welke 
medicatie bij de desbetreffende patiënt aan zal 
slaan. Zo hoeft een patiënt in de toekomst minder 
vaak over te stappen van het ene op het andere 
medicijn en heeft de behandeling veel sneller 
effect.”

4.  Regeneratieve geneeskunde bij artrose
“Op dit moment zijn er nog geen genezende 
behandelingen voor artrose. Maar onderzoekers 
doen wel veel onderzoek. Zo hebben 6 belangrijke 
onderzoeksgroepen in Nederland de handen ineen 
geslagen naar onderzoek bij artrose. Er wordt 
bijvoorbeeld gewerkt aan het vervaardigen van een 
gel met lichaamseigen stamcellen die voor herstel 
van kraakbeen moet zorgen. Daarnaast wordt er 
ook gewerkt aan een injecteerbare gel die in een 

knie met artrose op het kapotte kraakbeen wordt 
‘geplakt’. Het laagje op het kapotte kraakbeen 
moet ervoor zorgen dat het kraakbeen begint te 
herstellen. En er is een medicijn in ontwikkeling dat 
artrose kan afremmen. Tests bij dieren laten zien 
dat dit medicijn ontstekingen bij artrose vermindert 
en kraakbeenschade remt. Misschien zelfs ook 
kraakbeen weer laat herstellen.”

5. Samen Sterker
“Zorgen voor een beter leven met reuma kunnen 
we alleen gezamenlijk, jullie als belangrijke 
lokale patiëntenvereniging en wij als landelijke 
patiëntenorganisatie. Ik verwacht (helaas) dat we ook 
over 10 jaar nog nodig zijn. Goede gezondheidszorg 
en behandeling zijn belangrijk en meedoen in de 
samenleving ook. Daarom blijven we met z’n allen 
werken aan goede informatie, belangenbehartiging 
en een luisterend oor voor mensen met reuma.”

Sija de Jong

 

“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!

In mijn functie is reuma hebben een voordeel
interview met Gerardine Willemsen, voorzitter RZN en rpv Nijmegen

Patiënt voorop
“Het lijkt veel: voorzitter zijn van twee organisaties 
maar als voorzitter kan ik delegeren. Bovendien 
heeft de reumapatiëntenvereniging Nijmegen 
e.o. een goed bestuur en loopt de organisatie op 
rolletjes. Ook de Nationale Vereniging ReumaZorg 
Nederland raakt goed georganiseerd. Beide 
organisaties draaien volledig op vrijwilligers. In 
de statuten van RZN staat dat de voorzitter een 
reumatische aandoening moet hebben. Dat heeft 
belangrijke voordelen: je weet uit eigen ervaring wat 
het betekent om reuma te hebben en waar iemand 
tegenaan loopt. Zelf heeft ze reumatoïde artritis 
en artrose. Die inbreng van de patiënt vinden wij 
essentieel. Ik doe dit werk omdat het noodzakelijk 
is. Het is belangrijk dat de patiënt gehoord wordt 
en meepraat. Voor en door mensen met reuma. Ik 
kom uit een familie van workaholics. We zetten ons 
in voor hetgeen we voelen dat belangrijk is. Als je 
iets kunt doen, moet je het ook doen, dat kreeg 
ik met de paplepel binnen. Ik weet niet of reuma 
voorkwam in mijn familie. Er werd niet gesproken 
over ziek zijn of ongemak. Toen ik reuma kreeg, 
was mijn moeder al overleden.”

Werk verzetten
“In 2003 kreeg ik pijn in mijn been. De huisarts 
dacht aan een gewone ontsteking, maar de 

kuren hielpen niet. Veel later diagnosticeerde 
de reumatoloog RA en schreef plaquenil en 
naproxen voor. Tegenwoordig heb ik ook last van 
artrose knobbels. Daar is helaas weinig aan te 
doen. In die tijd had ik een drukke baan en een 
druk gezin. Ik denk dat stress een grote rol heeft 
gespeeld. Destijds liep ik op mijn werk vooral tegen 
onbegrip aan. Het bleek moeilijk te regelen dat ik 
flexibel kon werken en toen ik dat eindelijk voor 
elkaar had, kreeg ik andere taken waardoor mijn 
werk niet meer zo boeiend was. Ik merk nu nog 
steeds dat mensen het moeilijk vinden om over 
hun chronische ziekte te vertellen omdat ze bang 
zijn voor eventuele consequenties, zoals het niet 
verlengen van je jaarcontract. Tegenwoordig kan ik 
mijn energie beter doseren: ik maak meestal maar 
één afspraak per dag, soms twee maar dat hangt 
ook samen met de verdeling van het werk over de 
hele week. Als ik thuis werk, kan ik veel doen omdat 
ik dan rustpauzes kan inlassen.”

Voor en door mensen met reuma
“Toen de Reumapatiëntenbond in 2012 
ophield te bestaan, wilde een aantal 
reumapatiëntenverenigingen met elkaar contact 
houden en daaruit is in 2014 de landelijke 
patiëntenorganisatie ReumaZorg Nederland 
ontstaan. Sindsdien werken we hard aan de 
opbouw van de RZN organisatie met hulp van 

Patiënt
aan het 
woord!

Gerardine Willemsen (61) heeft een man en twee kinderen. Sinds 2010 zet ze zich met hart en ziel in 
als voorzitter van de reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. en sinds 2014 als voorzitter van de 

landelijke patiëntenorganisatie ReumaZorg Nederland (RZN). Beide doet ze op vrijwillige basis.
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een instellingssubsidie van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 
projectgelden. Ons doel is om de belangen van 
reumapatiënten te behartigen op alle terreinen 
mét mensen met reuma. Een paar voorbeelden 
van onze activiteiten: samen met andere 
patiëntenorganisaties in het patiënten overleg bij 
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
(CBG) hebben we gezamenlijk de tekst voor een 
folder ontwikkeld: Antwoorden op vragen over 
merkloze medicijnen. We werken samen met 
het Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCWZ) 
om loopbaancoaches voor RZN op te leiden. De 
loopbaancoaches weten welke invloed reuma kan 
hebben op ons dagelijkse leven en op het vinden 
en behouden van de studie- en werkplek. RZN 
vertegenwoordigt Nederland in Europees verband 
op de jaarlijkse EULAR-PARE conferentie waar wij 
met andere nationale reumapatiëntenorganisaties 
wetenschappelijke ontwikkelingen, activiteiten en 
ervaringen uitwisselen. Voor jongeren met reuma 
organiseren we ieder jaar een gratis bijeenkomst. 

We werken momenteel hard aan diverse plannen 
waarover ik nu nog niets kan zeggen. Maar houd 
onze website in de gaten!”

Naar China!
“Mijn advies aan mensen met reuma? Blijven 
bewegen is heel belangrijk. Het houdt je gewrichten 
soepel en verstevigt je spieren. Maar kies voor 
sporten die zijn aangepast aan mensen met reuma. 
Door te sporten met mensen die ook reuma hebben, 
combineer je bewegen en lotgenoten ontmoeten. 
Al sportend kun je ervaringen en tips met elkaar 
uitwisselen. Het gevoel er niet alleen voor te staan, 
kan helpen om beter met de ziekte om te gaan. 
Als reumapatiënt moet je ook zorgen dat je je rust 
neemt, af en toe nee kunnen zeggen en je dag goed 
invullen. Wat ik zou doen als ik geen reuma meer 
had? Naar China reizen om het land te zien en over 
de muur te lopen!” 

Wilma Wijnen

Van harte gefeliciteerd! Dat de reumavereniging 
Eindhoven zich nog vele jaren mag inzetten voor 
mensen met reuma.  
Keep movin’ if you don’t like sports

Mooiste van mijn werk: het contact met de collectant
Gelukkig vieren we vaak een 5-jarig jubileum!

Werkzaamheden regiocoördinator
“Mijn belangrijkste taak is zorgen dat er voldoende 
vrijwilligers zijn voor de landelijke collecteweek; er 
op toezien dat er voorlichting wordt gegeven; ervoor 
zorgen dat mensen met elkaar in contact komen 
en dat er acties en evenementen worden opgezet 
waarbij aandacht wordt besteed aan de werving 
van nieuwe collectanten. Een regiocoördinator 
functioneert ook als de oren en ogen van het 
Reumafonds. Voor de reumaverenigingen ben 
ik de eerste contactpersoon voor vragen en 
opmerkingen. Mijn regio is de afgelopen jaren 
gegroeid, momenteel heb ik 200 comités onder mijn 
verantwoording, verdeeld in Brabant, Gelderland 
en Zuid-Holland. Het een fulltime werkweek.”

Jaarlijkse collecte: 3de week van maart
“Gedurende het hele jaar ben ik met de collecte 
bezig, de maanden voor de derde week van 
maart zijn extra druk want dan beginnen de 
voorbereidingen al. We willen dat zoveel mogelijk 
straten belopen worden. In mijn regio gaan ieder 
jaar meer dan 4300 vrijwilligers op pad. Zij worden 
aangestuurd door een organisator of wijkhoofd, 
zij zijn mijn contactpersonen. De organisator 
coördineert het geheel en is verantwoordelijk voor 

de administratie, het beheer van de collectebussen 
en de routes van de collectanten. Mijn taak is 
de coördinatie van de hele regio: dat al mijn 
contactpersonen worden voorzien van bussen, 
materialen, informatie over de procedure en indien 
nodig het actief ondersteunen van de werving van 
nieuwe collectanten en het optimaliseren van de 
indeling en de routes.” 

Betrokken en trouwe doorzetters
“De gemiddelde opbrengst per collectebus is 
landelijk 58 euro maar dat kan enorm verschillen, 
afhankelijk van de route, het tijdstip, de hoeveelheid 
tijd en of de collectant nog een keer terug gaat als 
een deur niet wordt open gedaan. Deze voorbeelden 
en tips bespreek ik op vergaderingen voorafgaand 
aan de collecte of op een jubileummiddag of 
-avond als een vrijwilliger die al 5 jaar collecteert 
in het zonnetje wordt gezet! Dit komt gelukkig 
vaak voor en is een van de leukste dingen in mijn 
werk: de gesprekken met collectanten over wat ze 
meemaken aan de deur, soms hilarisch, soms echt 
niet leuk en bijna demotiverend. Om dan te horen 
waarom ze toch blijven collecteren, dat is mooi, 
vaak vanwege hun eigen ervaring met reuma of 
omdat ze zich voor een ander willen inzetten. Mijn 

Schenk 
aandacht 
en geld

Nancy den Oudsten (45) heeft 2 kinderen, is sinds 2011 regiocoördinator voor het Reumafonds en zet 
zich met hart en ziel in voor de jaarlijkse collecte. Ze is graag bezig, het is haar niet snel te druk. Van 

een dankwoord of lieve reactie krijgt ze nóg meer energie. “Meestal krijg ik een reactie als iemand iets 
niet leuk of goed vindt en zijn de mensen die blij en/of tevreden zijn stil en dan maakt het juist extra leuk 
als dit eens anders is.”
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ervaring is dat onze vrijwilligers doorzetters zijn, 
betrokken en trouw.”

Wat doen we met al dat geld?
“De landelijke collecte heeft ieder jaar een mooie 
opbrengst waar meer dan 50.000 vrijwilligers 
zich voor inzetten. Met het geld worden diverse 
onderzoeken en projecten gefinancierd maar het 
wordt ook gebruikt om de kwaliteit van leven van 
de reumapatiënt te verbeteren. Het Reumafonds 
krijgt geen subsidie en is afhankelijk van donaties, 

giften, nalatenschappen en dus ook de collecte. 
Deze laatste is belangrijk omdat dit aandacht voor 
het Reumafonds en de reumapatiënt oplevert. We 
zien de vraag naar informatie in de periode rond de 
collecteweek bij ons toenemen, zowel per telefoon 
als via de website. Wat het Reumafonds met het 
geld doet is altijd na te lezen op onze site. Hier 
wordt goed en open over gecommuniceerd.”

Nancy den Oudsten

UitnodigingUitnodiging
Nu de dagen korter worden en de avonden langer is dat een goede reden om weer eens gezellig bij elkaar te 
komen voor een avondje bingo. We delen prijzen uit voor één rijtje, een volle kaart en bij de laatste ronde spelen 
we voor de hoofdprijs. Daarnaast kunt u een leuke prijs winnen bij de loterij. U komt toch zeker ook een kansje 
wagen? 

Bingoavond
woensdag 25 oktober

Programma:
19.30 uur: ontvangst met kopje koffie of thee en iets lekkers erbij
22.00 uur: we weten wie de gelukkige prijswinnaars zijn!

Aanmelden is niet nodig. Ook niet leden zijn van harte welkom

Eigen bijdrage voor leden en niet leden: € 7,50 per kaart inclusief eenmaal koffie of thee + één consumptiebon 
voor een drankje in de pauze. 

Locatie: Wijkcentrum ’t Bellefort, Iepenlaan 40, Eindhoven

Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes bus 403 (richting Oerle) uitstappen bij 
bushalte Glaspoort 

Looproute: 6 minuten. Loop in de richting van het klokgebouw de PSV-laan in, ga linksaf de Glaslaan in, ga links-
af de Essenstraat in, weg vervolgen op de Iepenlaan, ga linksaf om op de Iepenlaan te blijven

De Scootmobielspecialist feliciteert de reuma-
vereniging met haar 40-jarig bestaan.

Uit de praktijk
van dokter Harry E. Lieveld

Acupunctuur redt soldatenlevens
In het Amerikaanse leger worden legerartsen en -verpleegkundigen sinds een paar jaar getraind in 
acupunctuur op het slagveld (Battlefield Acupuncture). Zij behandelen gewonde soldaten op het slagveld 
met vijf acupunctuurnaaldjes. Die plaatsen ze in het oor van de gewonde soldaat. Binnen enkele minuten 
is de pijn weg of sterk gereduceerd. Hierdoor kan de soldaat beter meewerken aan het wegkomen van 
de gevaarlijke plek waar hij zich bevindt of doorgaan met de missie.

Als een soldaat gewond raakt tijdens een militaire operatie, dan is het geven van morfine of andere 
sterke pijnstillers vaak riskant. De soldaat verslapt en wordt sloom. Dat kan zijn leven in gevaar brengen: 
hij kan niet wegkomen van de plek waar hij gewond raakte. Of hij kan niet goed meewerken aan zijn 
vervoer naar een veiligere plek. Daardoor kan ook het leven van collega’s in gevaar komen. Daarnaast 
kan het een cruciale militaire operatie verkeerd af laten lopen. 

Nu blijkt een behandeling met vijf acupunctuurnaaldjes in het oor, wonderen te doen: de pijn is binnen 
enkele minuten weg en de soldaat verzinkt niet in lethargie, maar blijft alert en wakker. Ook hoeft de 
gewonde soldaat niet ontkleed te worden: de legerarts of- hospik kan altijd makkelijk bij de oren van 
een soldaat. 

Ook in Amerikaanse legerhospitalen en revalidatieklinieken worden militairen en veteranen behandeld 
met acupunctuur, onder andere bij polytrauma (medische term om de situatie van iemand te beschrijven 
die meerdere ernstige verwondingen heeft, bijvoorbeeld heftige hoofdpijn en ernstige brandwonden.) 
In de burgermaatschappij vinden we polytrauma bij verkeersslachtoffers. Deze hebben vaak ernstige 
verwondingen aan de rug, borst en heupen. Ook hebben zij vaak interne verwondingen aan organen als 
longen, maag of milt.  
Verder zetten legerartsen acupunctuur in om (ex-)militairen tegen onder andere PTSS (post-traumatisch 
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stress syndroom), hersenletsel en rug- of spierpijn (als gevolg van de zware gevechtsbepakking) te 
behandelen. 

In november 2015 verscheen het wetenschappelijke artikel Battlefield Acupuncture in the U.S. Military: 
A Pain-Reduction Model for NATO. Daarin worden de volgende onder meer de volgende effecten 
genoemd van het gebruik van acupunctuur in het leger tegen acute en chronische pijn:
1. Acupunctuur op het slagveld (Battlefield acupuncture) is ooracupunctuur met vijf naaldjes. Deze  

acupunctuurvorm bleek tijdens militaire acties heel veilig en effectief om snel pijn te verminderen. 
Zo kon de soldaat makkelijker gered kon worden of zelfs verder gaan met zijn militaire taak.

2. Acupunctuur vermindert de hoeveelheid pijnstillers die nodig is en vaak vervangt acupunctuur deze.

3. Amerikaanse soldaten in Afghanistan en Irak die acupunctuur kregen, hadden dat liever dan sterke, 
vaak verslavende pijnstillers. 

4. Ook veteranen hebben liever acupunctuur dan medicatie voor de door hen opgelopen pijnlijke 
verwondingen, amputaties en psychische gevolgen van oorlogsvoering. 

Zelf heb ik in meer dan 20 jaar nogal wat mensen met fysiek of psychische letsel ten gevolge geweld, 
stress of ongelukken behandeld, vaak met goed resultaat. Telkens weer blijkt acupunctuur een zeer 
effectieve pijnstiller, ontstekingsremmer, stemmingsverbeteraar en activator van ons brein. 

Wat betekent dit nu voor reumapatiënten? Welnu, veel vormen van reuma zijn ziekten van ons 
immuunsysteem. Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat acupunctuur een positief effect heeft 
op ons energie- en immuunsysteem.

Daarnaast is acupunctuur een uitstekende pijnstiller. Het werkt vaak beter en langer dan pijnmedicatie 
en geeft geen nare bijwerkingen. Verder is acupunctuur een heel effectieve ontstekingsremmer. Dikwijls 
werkt acupunctuur heel goed tegen de ontstekingen die de verschillende reumasoorten met zich 
meebrengen. Met acupunctuur kan ik bestaande ontstekingen dan ook vaak terugdringen. Ook kan ik 
acupunctuur preventief inzetten. Zo kan ik er vaak voor zorgen dat er geen of veel minder ontstekingen 
meer ontstaan. Het is heel jammer dat er nog steeds veel mensen zijn die door reuma vervormingen 
krijgen aan hun handen, voeten of andere delen van hun lichaam. Met medische acupunctuur zijn die 
vervormingen heel vaak te voorkomen. 

Van harte proficiat met jullie jubileum met een 
hartelijke groet, 
Harry Lieveld, arts voor medische acupunctuur.

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

UitnodigingUitnodiging
Welke van de onderstaande beweringen is waar?

A.  Artrose is gewrichtsslijtage en daar is niets aan te doen. 
B.  De oorzaak van jicht is een bourgondische levensstijl. 

Beide zijn onjuist! Artrose en jicht zijn reumatische aandoeningen die behandelbaar zijn. Blijf niet met klachten 
lopen, kom naar de:

thema avond Artrose en Jicht met lezing door reumatoloog
donderdag 28 september

Spreker: Reumatoloog dr. A. Westgeest, Regionaal Reumacentrum, MMC 

Programma:
19:00 uur: ontvangst met kopje koffie of thee met iets lekkers erbij
19:30 uur: eerste deel lezing
20.15 uur: pauze en bezoek aan informatiestand
20.45 uur: tweede deel lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen
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: gratis parkeergelegenheid   

ReumaMagazine feliciteert Reumavereniging 
Regio  Eindhoven en dankt voor alle samen-
werking. Op naar de toekomst!  
  

REUMA
magazine.nlk

in samenwerking met
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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
Word lid
van de
reuma-
vereniging!

Al 18 jaar een luisterend oor voor reumapatiënten
interview met Antoinette Piepenbrock - van Schooten

Voorlichting, ondersteuning en advies
“De toenmalige voorzitter van Reumavereniging 
Regio Eindhoven Henk van Gils heeft destijds 
de aanstelling voor VRC’s aangemoedigd bij de 
reumatologen in ons ziekenhuis. In het land was de 
functie van VRC in opkomst. Ik heb hiervoor een 
gespecialiseerde opleiding gevolgd. Door jaarlijks 
diverse landelijke scholingen te volgen, blijven 
wij van diverse ontwikkelingen op de hoogte. 
Samen met mijn collega hebben we deze functie 
neergezet tot wat het nu is. Mijn werkzaamheden 
bestaan grotendeels uit het geven van voorlichting, 
ondersteuning en advies. Dit gebeurt middels 
individuele gesprekken en groepsvoorlichtingen. 
Tijdens de groepsvoorlichting is er veel interactie 
met elkaar, wat het zowel voor de patiënt als voor 
mij erg interessant maakt. Onze patiënten hebben 
een vorm van reuma, maar ieder heeft zijn eigen 
verhaal.”

Alles over reuma
“Onderwerpen die besproken kunnen worden 
zijn onder andere: uitleg ziektebeeld, werking en 
bijwerkingen medicatie, therapietrouw, omgaan 
met de ziekte, vermoeidheid, het belang van 

bewegen en eventuele aanschaf van hulpmiddelen. 
De invloed van reuma op werk, gezin, relatie en 
seksualiteit kunnen eveneens aan bod komen. 
De laatste jaren zijn er meer vragen over wat de 
invloed van gezonde voeding bij reuma kan zijn. Ik 
stimuleer de patiënten een gezonde leefstijl aan te 
nemen. Het is belangrijk dat mensen bewust zijn 
van wat ze doen. Mensen kunnen zelf veel doen 
om goed met hun reuma om te gaan. Dit wordt ook 
wel zelfmanagement genoemd. Kortom, patiënten 
kunnen bij mijn collega en mij terecht met de meest 
uiteenlopende vragen over alles wat met reuma te 
maken heeft.”

Nieuwe ontwikkelingen
“In de afgelopen 18 jaar heb ik veel zien veranderen 
in de reumazorg. Een aantal voorbeelden hiervan 
zijn de komst van andere reumamedicatie zoals de 
biologicals en recent de nieuwe reumaremmers 
de zogenaamde JAnusKinase (JAK). Zorgverleners 
stellen samen met de patiënt een behandelplan 
op. Verder merken wij dat men zich beter 
voorbereidt op een bezoek aan het ziekenhuis. 
Andere veranderingen zijn het inzien van het eigen 
patiëntendossier, toename in het gebruik van 
internet en apps en de komst van de HandScan. 

Antoinette Piepenbrock van Schooten werkt sinds 1999 als verpleegkundig reumaconsulent (VRC) bij 
het Regionaal Reumacentrum van Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. “Als eerste een dikke 

proficiat aan Reumavereniging Regio Eindhoven vanwege het 40-jarig jubileum. Zeker in deze tijd een hele 
mijlpaal waar de vereniging trots op mag zijn.” Met deze complimenten start het gesprek met Antoinette.
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Wat ook een grote verandering is, is dat er 
tegenwoordig bijna geen opnames meer in het 
ziekenhuis zijn voor de reumatologie. Vroeger werd 
men onder andere opgenomen voor immobilisatie, 
terwijl we tegenwoordig weten dat bewegen zeer 
belangrijk is.”

Fijne samenwerking
“Ik werk met veel plezier en ik zie het als een 
uitdaging dat een patiënt met veel vragen weer 
goed geïnformeerd naar huis gaat. Niet alleen de 
patiënt maar de partner of gezinsleden betrek ik 
er graag bij. Ik doe dit werk uiteraard niet alleen, 

wij zijn er samen, met een heel team. Ik vind de 
reumavereniging zeer waardevol. Ik promoot het 
dan ook om lid te worden van de vereniging. Dit kan 
zijn voor de beweeggroepen, allerlei verschillende 
activiteiten en de herkenning bij elkaar. Het 
initiatief om een jongerengroep, speciaal voor de 
leeftijd van 18 tot 50 jaar op te zetten, vind ik zeer 
goed. Ik ervaar een fijne samenwerking met de 
reumaverenigingen. Het zijn mensen die zich met 
veel enthousiasme inzetten voor hun vereniging.” 

Miranda Engelen

Beddenspecialist Houben feliciteert Reuma-
vereniging Regio Eindhoven met haar 40 jaar 
bestaan.

Ook op 
zaterdag open!

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

Grootste
Het

assortiment van 
Nederland

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

printwerk

afwerking

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

K le u rri j k i n bewegi n g

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. 
2 keer per week 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 september - 20 december 2017 of 2 januari -1 juli 2018.
Meer info: www.hongarijespecialist.nl; T.: 070 327 0998 lid SGR
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Eigen 
bijdrage: 
€ 45,- per 
kwartaal

Tai Chi is een oude en ook mooie Chinese bewegingskunst. Door gestroomlijnde, langzame be-
wegingen 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. 

• 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: Willy Klappe
   06 18 22 52 56

Eigen 
bijdrage: 
€ 6,- per 
kwartaal

Beweegactiviteiten
De gemiddelde temperatuur van het water is 32° C

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: Mieke Jansen-Stoker
040 252 76 83
• Woensdag van 11.00 - 12.00 uur
Groepsleidster: Eline Merk: 040 242 59 21

Eigen 
bijdrage: 
€ 47,- per 
kwartaal

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij 
Ellen van Steenis.  040 211 65 58 
 ellen.van.steenis66@gmail.com

 HYDROTHERAPIE

TAIt TAI CHI

NORDIC WALKING
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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 gewoon 
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

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 
Eindhovenof via e-mail  info@rveindhoven.nl

Gefeliciteerd met jullie 40 jarig bestaan! 
Thermae Son.

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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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

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
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AFMELDING LIDMAATSCHAP: VOOR 1 december

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit vóór 1 december schriftelijk te doen. : 
Gebruik dit formulier of schrijf een brief naar: Secretariaat Reumavereniging Regio 
Eindhoven, Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven. 
Of stuur een e-mailbericht: info@rveindhoven.nl. Anders ben u voor het hele volgende 
jaar contributie verschuldigd en eindigt uw lidmaatschap pas het jaar daarop. 

AFMELDEN LIDMAATSCHAP
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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. 

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

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
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Met dank aan: Janna Kiers



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

Reumavereniging
Regio Eindhoven
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