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Na de diagnose reuma is niets meer vanzelfsprekend. U moet uw leven
anders inrichten dan u gewend was. Inspanning en rust doseren. Toch 
heeft uw reumatoloog of reumaconsulent u aangeraden te blijven 
bewegen. Wij begrijpen dat u veel vragen heeft. De reumavereniging
kan u daarbij helpen. U staat er niet alleen voor. 

Samen staan we sterker 
Ons motto: Reuma heb je nooit alleen, samen word je wijzer. Ook dit 
jaar kunt u weer kiezen uit een volle activiteitenkalender. Ontspannende 
activiteiten naast leerzame lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten. 
Met lotgenoten kunt u tips uitwisselen hoe beter met reuma om te gaan. 
Samen met het Reumafonds en ReumaZorg Nederland komen we op 
voor uw belangen.

Bewegen is belangrijk 
Bewegen maakt uw botten en spieren sterk en houdt uw gewrichten 
soepel. Niet voor niets doen ruim 200 leden elke week aan Hydro-
therapie, Nordic Walking of Tai Chi. Bewegen in een groep stimuleert, 
is gemakkelijker vol te houden en bovendien gezelliger. De beweeg-
activiteiten zijn afgestemd op mensen met reuma en altijd onder 
deskundige begeleiding. Voor elke beweeggroep geldt: u krijgt eerst 
een gratis proefles.

Lid worden? Gewoon doen! 
Al meer dan 40 jaar vinden mensen met reuma bij onze vereniging 
beweegactiviteiten, logenotencontact en voorlichtingsbijeenkomsten. 
Vaak op advies van de reumatoloog of de reumaconsulent. Heeft u 
vragen? Bel gerust onze gastvrouw Greet. Zij staat u graag te woord. 
Ik ontmoet u graag bij één van onze beweeggroepen, activiteiten of 
lezingen. U bent van harte welkom!     

       Jan Willem Popelier 
	 	 	 	 	 	 	 kandidaat	voorzitter
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Soms is het fijn om onder lotgenoten te zijn. U hoeft niet uit te leggen 
waarom u vandaag niet zo’n beste dag hebt. Of waarom u vandaag niet 
kunt wat u gisteren wel kon. Bij de reumapatiëntenvereniging weten wij 
als geen ander wat reuma betekent.

U staat er niet alleen voor. Ons motto:

Wat kan de reumavereniging voor u betekenen? Beweegactiviteiten, 
lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging. Niet alleen 
voor mensen met een reumatische aandoening, ook uw partner is van 
harte welkom bij de beweeggroepen, activiteiten en voorlichtings-
bijeenkomsten.

Beweegactiviteiten 
Uw reumatoloog of reumaconsulent heeft u geadviseerd om te blijven 
bewegen. Bewegen is belangrijk voor mensen met reuma. Het zorgt 
ervoor dat u beter in balans blijft. Het gaat botontkalking tegen, houdt 
uw gewrichten soepel, maakt uw spieren sterker en is goed voor uw 
algemene conditie. De oefeningen zijn aangepast voor mensen met 
reuma en altijd onder deskundige begeleiding. Geef u op voor een gratis 
proefles en ervaar wat het voor u betekent.

Wat doet de reumavereniging voor u? 

Reuma heb je nooit alleen
Samen word je wijzer!!

Bewegen 
doet 
goed!

Lotgenotencontact
Doe ook mee aan onze activiteiten. Ontmoet lotgenoten tijdens de nieuw-
jaarslunch,  geniet van het warme thermaal bad in Arcen, spreek een 
woordje mee op de Algemene Ledenvergadering, doe mee met de voor-
jaarsfietstocht, waag uw kansen op de bingoavond en word wijzer tijdens 
de lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Bij al deze activiteiten zijn 
vrijwilligers aanwezig. Zij ontmoeten u graag op onze activiteitendagen.

Voorlichting 
Wijzer worden van uw lidmaatschap is heel eenvoudig. Om goed met 
reuma om te gaan, is kennis heel belangrijk. Want hoe meer u weet, 
hoe beter u met reuma kunt omgaan. Daarom nodigen we u regelmatig 
uit om lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen van 
deskundigen op het gebied van reuma. In ons verenigingsblad het 
Contact bespreken we medische onderwerpen van reuma en op onze 
website vindt u onder meer interviews met reumatologen, reuma-
consulenten en andere deskundigen op het gebied van reuma.

Bezoek onze website: www.rveindhoven.nl

Lotgenoten 
kunnen u 
helpen beter 
met reuma 
om te gaan

Bel gerust eens met één van onze gastvrouwen als u vragen heeft. Zij 
staan u graag te woord. Telefoon: 06 83 40 78 50 of stuur een e-mail 
naar: info@rveindhoven.nl. 
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Verenigingsblad het Contact
U vindt viermaal per jaar ons verenigingsblad, het Contact, op uw 
deurmat. Hierin leest u onder meer informatie over onze vereniging, 
onze activiteiten en medische onderwerpen. Het verhaal van een lotge-
noot, hoe hij of zij omgaat met reuma. Een interview met een deskun-
dige op het gebied van reuma. We houden u graag op de hoogte. Via de 
inschrijfformulieren in het blad kunt u zich aanmelden voor onze
activiteiten. 

 
Belangenbehartiging
Kom op voor uw belangen! Samen met het Reumafonds en ReumaZorg 
Nederland behartigen wij uw belangen. Samen staan we sterker. 
Samen zijn we wijzer. Daarnaast zijn we aangesloten bij de Nederlandse 
Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Ieder(in) (voorheen CG). 

Reumavereniging Regio Eindhoven onderhoudt nauwe en informele 
contacten met de reumatologen en reumaconsulenten van het Regionaal 
Reumacentrum in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. 

Hoe meer 
u weet, 
hoe beter u 
met reuma 
kunt omgaan

Wist u dat: 1 op de 10 Nederlanders een reumatische aandoening heeft?

Lid worden? Gewoon doen!
Iedereen met een reumatische aandoening kan lid worden. Ook uw 
partner is van harte welkom. Het lidmaatschap kost € 25 per jaar. Het 
partnerlidmaatschap kost € 18,50 per jaar. 

Een gewricht dat omringd wordt door sterke spieren is minder kwetsbaar. 
Om die reden adviseert iedere reumatoloog en reumaconsulent te blijven 
bewegen met reuma. Maar niet iedereen kan evenveel en even intensief 
bewegen. Laat u adviseren en begeleiden door één van onze deskundige 
sportinstructeurs. Hij of zij bekijkt samen met u welke beweegactiviteiten 
geschikt voor u zijn en hoe intensief u deze kunt uitvoeren. 

Beweeggroepen 
Als lid van onze vereniging kunt u kiezen tussen uit drie takken van sport: 
hydrotherapie, Nordic Walking en tai chi. De oefeningen zijn aangepast 
voor mensen met reuma en altijd onder deskundige begeleiding. Voor 
elke beweegroep geldt: u krijgt eerst een gratis proefles. Onze vereniging 
werkt samen met 12 maatschappen van fysiotherapeuten. Deze fysiothe-
rapeuten zijn gevestigd in Eindhoven en in alle omringende gemeenten.

Beweegactiviteiten

Als u twijfelt of een bepaalde beweeggroep wel geschikt is voor u, overlegt 
u dan eerst met uw reumatoloog of huisarts.

Voor elke beweeggroep geldt: u krijgt eerst een gratis proefles.

Maak een 
fietstocht met 
lotgenoten!
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Hydrotherapie 
Letterlijk vertaald betekent hydrotherapie, oefeningen in warm water. De 
temperatuur, ongeveer 32 graden Celsius, zorgt ervoor dat het bewegen 
veel beter en soepeler gaat. U werkt met verschillende oefeningen aan uw 
conditie. Daardoor krijgt u een betere spierkracht en dus ook een betere 
mobiliteit. Het warme water stimuleert de bloedcirculatie waardoor uw 
immuunsysteem verbetert. 

Hydrotherapie zorgt ervoor dat we beter in balans zijn, langer stabiel en 
mobiel blijven en is bovendien nog leuk ook. Niet voor niets wordt hydro-
therapie vaak door de reumatoloog of reumaconsulent aangeraden voor 
mensen met reuma. De hydrotherapie wordt in groepsverband gegeven 
door een sportinstructeur, in de Tongelreep en in het Ottenbad. 
Kosten: € 47 per kwartaal + lidmaatschap.

Bewegen in een groep stimuleert, is gemakkelijker vol te houden en 
is bovendien gezellig.

Goed
voor uw 
gewrichten!

Partnerlidmaatschap
Ook uw partner kan deelnemen aan de beweeggroepen. Voor hem
of haar gelden dezelfde tarieven. Hij of zij moet wel partner lid zijn 
van de reumavereniging.

Nordic Walking 
U gebruikt bij deze wandelsport poles (stokken) waardoor u 
intensiever kunt bewegen. U kunt niet zomaar meteen met de poles 
weglopen, daar is een techniek voor. Deze techniek leert u van onze 
ervaren sportinstructeur. We organiseren regelmatig beginners- en 
opfriscursussen zodat iedere deelnemer met verstand van zaken van 
start gaat. 

Nordic Walking is volledig aangepast aan mensen met reuma. Het is de 
ideale bewegingsactiviteit voor iedereen die in de buitenlucht wil 
werken aan conditie en welzijn. Het is binnen onze vereniging een popu-
laire sport. Nordic Walking doen we op verschillende locaties.
Kosten: € 6 per jaar + lidmaatschap.

Kies de 
activiteit die 
bij u past

Enthousiast geworden? 
Aanmelden kan met het inschrijfformulier achterin deze gids, of 
bel met de coördinator van de betreffende beweeggroep voor een 
gratis proefles.

Accepteren is leren de dingen te doen die je leuk vindt en waarvan 
je energie krijgt.
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Tai Chi
Met de Taoïstische bewegingsleer tai chi, ofwel bewegend mediteren, 
werkt u aan uw gehele gezondheid. Tai chi is ideaal voor mensen die 
op een rustige manier sportief willen bewegen. Het is een zachte 
manier van bewegen, waarbij kracht en flexibiliteit toenemen en 
spanningen verdwijnen. Dit kan pijnklachten in de spieren en gewrichten 
verminderen. Ook verhogen de oefeningen uw weerbaarheid.

U oefent in een groep, maar iedereen doet het op de manier die het 
beste bij zijn of haar mogelijkheden past. Mensen van alle leeftijden en 
condities kunnen de bewegingen leren en er profijt van hebben. 
De tai chi lessen vinden plaats in wijkcentrum de Rondweg en 
wijkcentrum de Mortel. 
Kosten: € 45 per kwartaal + lidmaatschap.

Krijg meer 
energie door 
te bewegen!

Heeft u vragen? 
Bel dan met één van onze coördinatoren van de beweeggroepen. 
Hydrotherapie:  Ellen van Steenis: 040 211 65 58
Nordic Walking:  Inge Beekmans 049 233 06 27 en 
 Willy Klappe: 040 262 46 05
Tai Chi, de Rondweg:  Mary Brands: 040 221 80 26
Tai Chi, de Mortel:  Tineke den Hoed: 040 242 42 08
 
Of neem een kijkje op onze website: www.rveindhoven.nl

Vier vragen over reuma
1. Wat is reuma?
Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aan-
doeningen aan het bewegingsapparaat, die niet door een ongeval zijn 
ontstaan.

2. Wat zijn de klachten?
De meeste vormen van reuma veroorzaken pijn en stijfheid in gewrichten 
of spieren. Daardoor kunt u zich minder goed bewegen, wat beperkingen 
kan geven in het dagelijks leven. Ook kunt u moe of lusteloos worden van 
reuma. Klachten kunnen in de loop van de dag erger of juist minder erg 
worden.

3. Hoe verloopt de ziekte?
De meeste reumatische aandoeningen zijn chronisch. U kunt er dus niet 
van genezen. Zonder behandeling worden de klachten vaak erger. Met 
een goede behandeling kunnen uw klachten verminderen en kan de aan-
doening tot rust komen. Wel zullen goede en slechte periodes elkaar blijven 
afwisselen.

4. Waardoor wordt reuma veroorzaakt?
Het is niet bekend waardoor mensen reuma krijgen. Omgevingsfactoren 
zoals roken en overgewicht spelen waarschijnlijk een rol. Het lijkt er ook op 
dat reuma erfelijk is: mensen bij wie reuma in de familie voorkomt hebben 
meer kans om door de ziekte getroffen te worden. Heeft u eenmaal een 
bepaalde vorm van reuma, dan is de kans echter niet groter dat u ook een 
andere vorm van reuma krijgt.

Bron:	Reumafonds

Hoe meer u weet, hoe beter u met reuma kunt omgaan.

Volg ons op facebook! www.facebook.com/reumaverenigingeindhoven
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Activiteitenkalender 2018
U bent van harte welkom bij onderstaande activiteiten. 
Meer informatie over deze activiteiten vindt u op onze website: 
www.rveindhoven.nl of in ons verenigingsblad het Contact. 

Januari 

Wo 10   Nieuwjaarsbijeenkomst van 13.00 tot 15.00 uur

             

Maart 

Do 15    Lezing Chronisch Ziek en Werk in samenwerking
               met ReumaZorg Nederland 19.00 - 21.30 uur

Ma 26 Algemene ledenvergadering aansluitend 
                gratis bingo van 19.30 tot 22.00 uur

April

Di 17       Busreis naar thermaal bad Arcen 10.45 – 17.00 uur

Mei 

Za 26       Voorjaarsfietstocht  vanaf 13.00 uur

Aanmelden? 
Bel onze gastvrouw Greet van Gessel: 06 83 40 78 50 of stuur een e-mail 
naar: info@rveindhoven.nl. 

Juni 

Di 12     Lezing Wat is er aan de HAND bij artrose en de
               ziekte van Dupuytren door mevr. Roos–Maas 
               handtherapeut 19.00 - 21.30 uur

Do 21     Jaarlijkse busreis 

Oktober 

Vrij 12    WereldReumaDag lezing Vermoeidheid en Reuma
               door prof. dr dhr. van Riel en dr. mevr. van Rongen
               13.30 - 16.00 uur

Do 25     Bingoavond van 19.30 tot 22.00 uur

December

Do 13    Kerstworkshop bloemschikken  19.00 – 21.00 uur
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Brochures bestellen bij het Reumafonds
Alle brochures zijn gratis per post te bestellen of te downloaden bij het 
Reumafonds. Ga naar: www.reumafonds.nl en klik rechtsboven op 
Brochures. Woont u buiten Nederland en wilt u graag één van deze 
brochures en/ of materialen ontvangen, stuur dan een e-mail naar: 
bestelservice@reumafonds.nl.

Vormen van reuma

l Acuut reuma

l Arteritis temporalis 

l Artritis bij darmziekten 

l Artritis psoriatica 

l Artrose 

• Axiale spondyloatritis

l Bacteriële artritis 

l Bechterew, de ziekte van 

l Behçet, ziekte van 

l Bursitis 

l Chondrocalcinosis 

l Enthesitis 

l Fibromyalgie 

l Forestier, ziekte van 

l Hypermobiliteit 

l Jeugdreuma 

l Jicht 

l Lupus erythematodes (LE) 

l Lyme, ziekte van 

l MCTD 

l Myositis

l Ongeclassificeerde artritis 

l Osteoporose 

l Paget, botziekte van 

l Palindroomreuma 

l Polymyalgia rheumatica (PMR) 

l Raynaud, fenomeen van 

l Reactieve artritis

l Reumatoïde artritis (RA)

l SAPHO 

l Sarcoïdose

• SCCH

l Sclerodermie 

l Sjögren, syndroom van 

l Tendinitis 

l Tietze, syndroom van 

l Virale artritis 

Onderzoek en behandeling

l Aanvullend onderzoek

l Alternatieve behandeling

l Behandelaars 

l Elleboogprothese 

l Enkelartrodese 

l Enkelprothese 

l Heupprothese

l Knieprothese 

l Kuren 

l Medicijnen 

l Schouderprothese

l Standscorrectie grote teen 

l Standscorrectie knie

l Voorvoetartrodese

l Vruchtbaarheid en 

 zwangerschap 

Dagelijks leven

l Bewegen 

l Hoe verzorg ik mijn kind? 

l Hulp en aanpassingen 

l Mijn beweegboek - 

 Bewegen als je reuma hebt 

l Omgaan met de ziekte 

l Omgaan met klachten 

l School 

l Seksualiteit 

l Voeding 

l Werk

Over het Reumafonds

l Brochure Nalaten 

l Brochure Schenken 

l Het Reumafonds is er voor u

l Wat doet het Reumafonds  voor u

Spreekbeurt en werkstukpakket

l Spreekbeurtpakket

l Werkstukpakket
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Bewegen bij reuma
Bewegen en reuma lijken op het eerste oog geen beste vrienden. Logisch 
ook wel, als uw lichaam pijnlijk en stijf aanvoelt gaat u dat gevoel natuurlijk 
graag uit de weg. Maar bewegen is juist heel belangrijk bij reumatische 
aandoeningen. Bewegen is gezond, dat is geen nieuws. U wordt er fitter 
en energieker door, botten en spieren worden sterker en u verkleint de 
kans op overgewicht, hart- en vaataandoeningen en botontkalking. 
Daarbij heeft bewegen op veel mensen ook een ontspannen effect.

Reuma
Bij reuma gaan de voordelen nog verder. Naast sterke botten en spieren 
zorgt bewegen ook voor soepele gewrichten. Een goede conditie leidt tot 
minder vermoeidheid en bewegen geeft reumapatiënten vaak ook meer 
zelfvertrouwen, waardoor angst voor inspanning verdwijnt. Tot welke vorm 
van beweging iemand met reuma in staat is hangt af van de vorm van de 
aandoening. Onderzoek heeft in ieder geval aangetoond dat zelfs inten-
sief bewegen geen schade toebrengt aan de gewrichten van mensen met 
een reumatische aandoening.Bij patiënten met ontstekingsreuma hangt 
het bewegen sterk af van het aantal ontstekingen: die hebben rustige en 
actieve periodes. Bij veel ontstekingen is het zaak om rustig aan te doen 
en het bewegen te beperken tot normaal gedrag en eventuele oefeningen 
om stijfheid te voorkomen. Als de aandoening rustiger wordt, kunnen zij 
weer meer doen. Mensen met artrose of wekedelenreuma moeten vooral 
blijven bewegen, ook als het pijnlijk voelt. Pijn en stijfheid kunnen namelijk 
verminderen.

Intensiteit
Bewegen wordt regelmatig onderverdeeld in licht intensief, matig intensief 
en intensief. De effecten op het lichaam zijn verschillend. Zo werkt licht 
intensief bewegen als yoga vooral ontspannend en heeft het geen groot 
effect op het uithoudingsvermogen of de spieren. Dat neemt niet weg dat 
het positieve effecten heeft voor reumapatiënten.

Kies de activiteit die u leuk vindt. Als u plezier hebt in het bewegen, 
houdt u het langer vol. 

Matig intensief bewegen wordt het meest aangeraden: probeer 5 dagen 
per week minimaal een half uur te wandelen, fietsen, skeeleren, zwemmen 
of fitnessen. Dit is niet heel belastend voor de gewrichten, maar wel goed 
voor het hart en longen als je het regelmatig en lang genoeg doet. 
Intensief bewegen is het best voor het uithoudingsvermogen en maakt 
spieren sterker, het vraagt echter wel meer van de gewrichten. Intensieve 
sporten als voetbal, hockey, tennis en hardlopen zijn dan ook niet voor alle 
reumapatiënten geschikt.

Oefeningen
Naast bewegen zijn er ook oefeningen die kunnen helpen om klachten 
of beperkingen te verminderen. Deze oefeningen kunt u grofweg onder-
verdelen in drie categorieën. Mobiliserende oefeningen richten zich 
vooral op het beweeglijker maken van gewrichten, bijvoorbeeld rek- en 
strekoefeningen van de spieren of het bewegen van de gewrichten. 
Spierversterkende oefeningen vergroten voornamelijk de spierkracht en 
de stabiliteit van het gewricht.

Functioneel bewegen
De derde categorie heeft een focus op bewegingen die u in het dagelijks 
leven nodig hebt. Bij functionele oefeningen oefent u activiteiten met een 
functie, bijvoorbeeld naar de supermarkt lopen en de boodschappentas
tillen. Het huishouden doen is ook een goede, functionele manier van 
bewegen. Welke oefeningen bij u passen kunt u overleggen met een 
fysiotherapeut of reumatoloog.

Samen 
bewegen, 
gezellig en 
motiverend
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Pijn
Voor reumapatiënten is pijn vaak een drempel om te gaan bewegen, 
maar bewegen met pijn mag. Het is alleen zaak om goed naar uw lichaam 
te luisteren. Als de pijn toeneemt, moet u het misschien wat rustiger 
aan doen of voert u de beweging niet goed uit. Pijn tijdens het bewegen 
beschadigt het gewricht in ieder geval niet. Natuurlijk kunt u na afloop van 
het bewegen spierpijn krijgen en dat is helemaal niet erg. Als u twee uur 
na het bewegen nog pijn in de gewrichten hebt is het een ander verhaal. 
Dan moet u het de volgende  keer wat rustiger aan doen. Gewrichtspijn die 
optreedt op een willekeurig tijdstip en los lijkt te staan van het bewegen, 
duidt vaak op verhoogde ziekteactiviteit.

Tips
• Voer bewegingen zo rustig en soepel mogelijk uit.
• Bouw de oefeningen op en neem voldoende rust.
• Let op uw ademhaling. Adem door en probeer uit te ademen                

bij een inspanning.
• Probeer te ontspannen tussen oefeningen door.
• Oefen niet te lang achter elkaar. U kunt beter een paar keer per dag 

kort bewegen dan een keer lang.
• Spreek met u zelf een bepaald moment van de dag af waarop u de 

oefeningen uitvoert. Het wordt dan eerder een automatisme. 
• Kies activiteiten die u leuk vindt en die bij u passen.
• Beweeg samen dat is gezellig en motiverend.
• Overleg met reumatoloog of fysiotherapeut over nieuwe activiteiten.

Bron:	Plusonline

Afgestemd 
op mensen
met reuma

Hulpmiddelen bij gewrichtsproblemen
1. Eten en drinken
Aangepast bestek maakt eten en drinken voor mensen met beperkingen in 
de hand- of armfunctie een stuk makkelijker. Dat bestek is namelijk verdikt, 
verlengd, verzwaard of gebogen. Een pizzasnijder kan ook een handig 
product zijn om etenswaren te snijden. Drinken wordt eenvoudiger uit 
kopjes met een groter oor, twee oren of juist geen oren. Er zijn ook speciale 
bekerhouders verkrijgbaar. Een antislipmatje voorkomt dat het bord weg-
schuift.  Voor in de keuken zijn er pak-, pot- en flesopeners en natuurlijk 
aangepaste blikopeners.

2. Medicijnen
Voor het juist en tijdig gebruiken van je medicijnen zijn er verschillende 
hulpmiddelen. Denk aan medicijnapps, pillendoosjes met alarm etcetera. 
Ontbreekt het aan de kracht om pillen te breken, dan is bij drogist of apo-
theek een handige pillensplitser of vergruizer verkrijgbaar. Ook een tablet-
doordrukker kan een oplossing zijn voor mensen met weinig kracht in de 
handen. Dit is een apparaatje waar tablettenstrips tussen worden gezet, die 
na indrukken een tablet uit de strip duwt.  

3. Toiletbezoek
Wanneer zitten en opstaan pijnlijk is, kost een wc-bezoek veel moeite. Een 
spoeltoilet scheelt al veel pijn bij het afvegen. Met een toiletpapiertang kan 
je jezelf vanaf de voorkant reinigen. Je hoeft je dan niet te draaien op het 
toilet of ver van voor naar achter te reiken bij het schoonmaken van de 
billen. Daarnaast zijn er toiletframes – eventueel met sta-opmechanisme – 
die prettig zijn voor mensen met gewrichtspijn. Verder kan een verhoogd 
toilet uitkomst bieden, maar in veel gevallen biedt een losse toiletverhoger 
ook al veel gemak.

4. Persoonlijke verzorging
Jezelf wassen is voor mensen met artrose, artritis of fibromyalgie soms een 
hele uitdaging. Zittend wassen kan veel pijn schelen. Dit kan eenvoudig 
door het plaatsen van een plastic kruk in de douche, maar een veiliger optie 
is een zitdouche of -bad. Voor mensen die staand douchen wél volhouden, 
zijn er allerhande hulpmiddelen om het douchen zo makkelijk mogelijk te 
maken. Een tenenwasser is bijvoorbeeld een steel met aan het ene einde 
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een handvat en aan het andere einde een spons, washand of borstel. Zo’n 
tenenwasser is geschikt voor mensen met beperkingen in de heupen, die 
niet voldoende kunnen bukken om de tenen te wassen. Ook zijn er badbor-
stels en -sponzen op steel. Een lotionaanbrenger met lange steel maakt het 
gemakkelijker om op moeilijkere plaatsen, zoals de rug, lotion of dergelijke 
aan te brengen. De armen hoeven hierdoor niet meer ver te reiken en te 
buigen. Dit is een goede oplossing voor personen die lichamelijk hier niet 
meer toe in staat zijn. Een kam of borstel met een verdikt en verlengd 
handvat kan een oplossing zijn voor mensen met verminderde kracht of 
beweeglijkheid in de schouders, armen en handen.

5. Aankleden
Een aankleedhulp kan een oplossing zijn voor mensen die zich niet (meer) 
kunnen buigen of de armen niet meer ver naar achteren kunnen buigen.
Er zijn aankleedhulpen voor het aantrekken van bijvoorbeeld kousen, 
broek, rok of jas. Ze zijn er in de vorm van een aankleedstok, een kousen-
aantrekker, een aantrekhulp voor een onderbroek of een band met aan 
het uiteinde een klem. Een aantrekhulpmiddel voor de BH kan een op-
lossing zijn voor vrouwen die maar een hand kunnen gebruiken bij het 
aankleden en vrouwen die moeite hebben met het vasthouden en 
dichtmaken van kleine sluitingen. Hulp bij het omdoen van sieraden is 
er ook: er zijn speciale armbandsluiters op de markt. Maar sieraden met 
een magnetische sluiting kunnen natuurlijk ook.

Hulpmiddelenwijzer
Heb je geen idee of er voor jouw dagelijkse frustraties ook een hulpmiddel 

Maak het
leven iets
gemakkelijker
met 
hulpmiddelen

beschikbaar is? Kijk dan eens op de Hulpmiddelenwijzer van de overheid 
of vraag advies bij een ergotherapeut of thuiszorgwinkel.

Vergoeding
Hulpmiddelen zijn meestal niet opgenomen in een standaard vergoedings-
regeling. In een enkel geval wordt het hulpmiddel vergoed vanuit een aan-
vullend pakket van de ziektekostenverzekering.

Bron:	Gezondheidsnet

De reumavereniging draait volledig op vrijwilligers. Een hele klus. Zonder 
al deze mensen kan onze vereniging niet bestaan. U komt hen overal 
tegen. Heeft u belangstelling en wilt u ook bijdragen of ondersteuning 
geven aan de vereniging?

l Bent u op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding?

l Uw kennis en vaardigheden inzetten voor de vereniging?

l Samenwerken met een enthousiast team van vrijwilligers?

Neem vrijblijvend contact op. Bel met onze gastvrouw Greet 06 83 40 78 50. 
Zij vertelt u graag over onze vereniging.

Helpende hand is altijd welkom

Trots op onze 
vereniging!
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Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers en subsidies van het 
Reumafonds en de overheid. Die subsidies worden ieder jaar minder. Fi-
nanciële steun is dan ook van harte welkom. Hoe kunt u bijdragen?

Word adverteerder
Adverteren in ons kleurrijke Contact en op onze website heeft voor u vele 
voordelen. Ons blad wordt verspreid bij al onze leden, reumatologen en 
reumaconsultenten van ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten 
die het blad weer verspreiden onder hun patiënten. 
Vraag een gratis proefexemplaar!

Tarief Vermelding in vier Vermelding website
 edities van CONTACT

€ 75 kwart A5 pagina gedurende één jaar

€ 150 halve A5 pagina gedurende één jaar

€ 300 hele A5 pagina + 1 advertorial gedurende één jaar

€ 600 dubbele A5 pagina + 1 advertorial gedurende één jaar

Word donateur
Steun de vereniging met een eenmalige of maandelijkse overboeking. 
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL92INGB.0004.163.544 t.n.v. 
Reumavereniging Regio Eindhoven.

Steuntje in de rug is welkom

Heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee! 
Neem contact op met:
Corry Huffenreuter: 06 48 69 18 61 of e-mail naar: 
d.huffenreuter@upcmail.nl

Zwemtijden De Tongelreep
te Eindhoven:

Woensdag: 20.00 - 21.00 uur
 Groepsleidster: Willy Klappe
  06 18 22 52 56

Vrijdag: 13.00 - 14.00 uur
   Groepsleidster: Yvonne Arts-Boer
  040 257 53 70

Zaterdag: 11.30 - 12.30 uur
 Groepsleidster: Ellen van Steenis
  040 211 65 58

Zwemtijd Ir. Ottenbad  
te Eindhoven:

Donderdag: 14.15 - 15.15 uur
   Groepsleidster: Maria Bakermans
  06 13 30 32 22 (buiten 
   kantooruren)

Woensdag: 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

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 
   in Buurtcentrum De Rondweg
   Coördinator: Mary Brands
    040 221 80 26

Zaterdag: 11.00 - 12.00 uur
   Coördinator: Willy Klappe
    06 18 22 52 56

Beweegactiviteiten
TAI CHI  EN NORDIC WALKING                    

Gastvrouwen, Informatie en 
voorlichting
Greet van Gessel 
06 83 40 78 50
info@rveindhoven.nl

Contactpersoon adverteerders
Corry Huffenreuter
06 48 69 18 61
d.huffenreuter@upcmail.nl

Coördinatoren Beweeggroepen
Ellen van Steenis, Hydrotherapie
040 211 65 58
ellen.van.steenis66@gmail.com

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

Mary Brands, Tai Chi, de Rondweg
040 221 80 26
info@rveindhoven.nl

Tineke den Hoed, Tai Chi, de Mortel
040 242 42 08
tinekeenkees@hotmail.com

Kandidaat voorzitter
Jan Willem Popelier 
06 33 76 38 57
jw.popelier1@gmail.com

1e Secretaris
Vacature

2e Secretaris
Miranda Engelen
06 11 08 59 35
mirandaengelen@hotmail.com

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

PR interne contacten
Yvonne Arts - Boer
040 257 53 70
Yvonne.arts@outlook.com

PR externe contacten
Marcia Bakermans
mbakermans.rveindhoven@
gmail.com

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

Informatiewijzer
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Reumalijn
Maandag t/m vrijdag 10 -14 uur
Voor al uw vragen over reuma
Telefoon: 0900 203 03 00  
(€ 0,03 cent pm)
info@reumafonds.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handige adressen

   

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 € 25,00 per jaar. 
 Het partnerlidmaatschap kost € 18,50 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 lidmaatschap 
Reumavereniging Regio Eindhoven

Reumavereniging
Regio Eindhoven

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 

Reumavereniging
Regio Eindhoven



Prijzen voor leden 
Wijze van betalen: 
per automatische incasso

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

Naam: 
Voornaam:  Man  Vrouw
Straat: Huisnummer:
Woonplaats: Postcode:
Geboortedatum: Telefoon:
IBANnummer: 
E-mailadres:
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Nordic Walking 
ingangsdatum: 
	donderdag van 11.00 tot 12.00 uur, locatie in overleg
	zaterdag van 10.30 tot 11.30 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



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 of maak  
een digitale collectebus aan: reumafonds.digicollect.nl/

Ik heb reuma,  
maar reuma  
heeft mij niet

Kom in actie voor 
het Reumafonds
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?

We beseffen ons dat uw hulp in de vorm van collecteren 
niet vanzelfsprekend is vanwege pijn of andere fysieke 
beperkingen maar misschien kunt u eens in uw omgeving 
rondvragen of er mensen bereid zijn om het Reumafonds  
te helpen tijdens de landelijke collecteweek? Al het 
opgehaalde collectegeld komt tenslotte uiteindelijk ten 
goede aan patiënten!

WAT
GEBEURT  
ER MET  

1 EURO

DOELSTELLINGEN

_ 0,83

_0,17

in gesprek met
Jan Luijsterburg

‘BEWEEGGROEPEN 
ZIJN ONMISBAAR’
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 informatieavond van de 
Reumapatiëntenvereniging 
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 beweeg
groepen cruciaal.  
Ik heb mensen in 
beweeggroepen zien 
opknappen onder 
begeleiding van  
een fysiotherapeut.’ 

De beweeggroepen 
worden mede 
mogelijk gemaakt 
door de Reumafonds
collecte.

in 2017 haalden de collectanten bijna 
€ 3 miljoen op tijdens de collecteweek

KOSTEN

_ 0,51 

_ 0,21

_ 0,11

Voorlichting

Patiëntenbelangen

Onderzoek en innovatie
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Reumawijzer
Infogids voor 2018

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, lid van 
Ieder (in) voorheen de CG Raad (chronisch zieken 
en gehandicapten) en ReumaZorgNederland

De vereniging is van 
ons allemaal
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Reumavereniging
Regio Eindhoven


