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 Gastvrouw
 Greet van Gessel
	 Informatie	en	voorlichting
	 Aanmelding	nieuwe	leden 

 							Aanmelding	activiteiten
 06 83 40 78 50

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

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

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

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

 Coördinator Nordic Walking
 Willy Klappe
	 Aanmeldingen
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 06 18 22 52 56

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

Wij	werken	samen	met:

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

info@rveindhoven.nl

willklappe@live.nl

ellen.van.steenis66@gmail.com

info@rveindhoven.nl
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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

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!

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

Achter de 
wolken 
schijnt	
de zon

De toekomst van de reumavereniging ziet er goed uit, maar we 
blijven werken aan verbetering. 

Die	bovenstaande	zin	zou	zo	maar	afkomstig	kunnen	zijn	van	Mark	Rutte	
tijdens	een	debat	in	de	Tweede	Kamer	over	van	alles.	Het	oogt	ook	een	
beetje	saai,	die	zin.	Het	gaat	goed,	maar	het	kan	beter.	Ja,	waar	geldt	dat	
niet	voor,	eigenlijk?	

Tijdens	de	eerste	maand	van	mijn	voorzitterschap	van	Reumavereniging	
Regio	Eindhoven	heb	ik	meer	geleerd	over	de	activiteiten,	de	leden,	de	
medische	uitdagingen	die	er	liggen,	de	inbreng	van	het	Reumafonds,	
enzovoorts.	Al	met	al	een	beeld	dat	inderdaad	goed	oogt,	maar	dat	ook	
door	laat	schijnen	dat	er	de	komende	jaren	nog	veel	aandacht	en	energie	
uit	zal	gaan	naar	noodzakelijke	verbeteringen	op	veel	onderdelen.	

U	zult	begrijpen	dat	dat	voor	ons	allemaal	vragen	oplevert.	Vragen	op	
het	medische	vlak,	op	het	terrein	van	informatie	naar	de	leden	en	bij-
voorbeeld	ook	met	betrekking	tot	financiën.	Het	huishoudboekje	van	de	
reumavereniging	is	op	orde,	maar	het	is	elk	jaar	weer	een	uitdaging	en	
een	hele	klus	om	de	activiteiten	van	de	vereniging	gerealiseerd	te	krijgen	

Het bestuur aan het woord
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tegen	aanvaardbare	kosten	en	daarbij	zoveel	mogelijk	leden	te	bereiken.	
Ik	wil	hier	dan	ook	mijn	grote	waardering	en	dank	uitspreken	voor
iedereen	die	daar	een	bijdrage	aan	levert	en	dat	vaak	al	geruime	tijd.	
Een	pluim	voor	jullie	allen!

Ik	dank	de	leden	ook	voor	het	vertrouwen	dat	jullie	mij	hebben	geschon-
ken	en	ik	hoop	dat	ik	dat	vertrouwen	waar	kan	maken.	Ik	zal	mijn	best	
doen	om	de	vereniging	op	een	goede	manier	te	helpen	om	de	uitdagin-
gen	van	de	nabije	toekomst	aan	te	gaan.	Ik	roep	ook	iedereen	op	actief	
bij	te	blijven	dragen	aan	de	vereniging.	Die	vereniging	is	het	waard!

Alvast	een	goede	vakantie	gewenst.

Jan Willem Popelier
voorzitter

chronisch ziekzijn

vraagt om

chronisch
      optimisme

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
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Leven op 
zonne-
energie!

Van	de	redactie

Heeft	u	ook	zo	verlangd	naar	de	zomer?	Na	de	Russische	Beer
eindelijk	zonder	jas	naar	buiten.	In	een	luie	stoel	of	hangmat	op	
balkon	of	in	de	tuin	lekker	luieren	en	lezen.	Genieten	van	de	zacht	zoete	
geur	van	bloemen,	het	geluid	van	zoemende	bijtjes	en	een	zacht	warm	
briesje	dat	over	je	huid	streelt.	Binnen	handbereik	een	koel	glaasje	
lekkers.	Hoe	goed	wil	je	het	hebben?

Resultaten leden enquête
Met	de	beentjes	omhoog,	bladerend	door	dit	Contact	komt	u	de	resul-
taten	van	de	leden	enquête	tegen.	Daaruit	blijkt	dat	u	best	tevreden	
bent	maar	dat	de	communicatie	van	het	bestuur	naar	de	leden	toe	wel	
aan	verbetering	toe	is.	Daar	zijn	we	mee	aan	de	slag	gegaan.	Zo	hebben	
we	regelmatig	een	overleg	gepland	met	de	coördinatoren	van	de	be-
weeggroepen.	En	zit	er	meer	in	de	pijplijn.	Denkt	u	nu:	daar	vind	ik	ook	
iets	van	of	ik	heb	ergens	anders	een	mening	over,	laat	het	ons	alsjeblieft	
weten.	

Busreis	naar	Drimmelen	met	boottocht
Eén	van	de	leukste	dagen	in	de	zomer	is	de	jaarlijkse	busreis.	En	die	is	
dit	jaar	wel	heel	speciaal.	We	rijden	met	een	luxe	touringcar	naar	Drim-
melen,	maar	voordat	we	daar	zijn,	genieten	we	eerst	van	een	uitgebreid	
lunchbuffet.	In	de	haven	van	Drimmelen	schepen	we	in	voor	een	boot-

tocht	langs	de	mooiste	plekjes	van	de	Biesbos	met	een	ervaren	gids.	Op	
de	terugtocht	pauzeren	we	voor	een	drie	gangen	diner	in	Casteren.	Let	
op:	u	kunt	alleen	inschrijven	via	het	toegevoegde	inschrijfformulier.	Doe	
dit	vóór	14	juni	om	zeker	te	zijn	van	een	plekje	aan	boord.

Informatieve	avond	met	het	Handencentrum
Altijd	al	willen	weten	wat	het	Handencentrum	voor	u	kan	doen?	Kom	
naar	de	lezing	op	12	juni.	Twee	dames	van	het	Handencentrum	maken	u	
wijzer	over	duimartrose	en	de	ziekte	van	Dupuytren,	zij	vertellen	u	ook	
wat	het	Handencentrum	voor	mensen	met	reuma	kan	betekenen.	Voor	
de	meeste	mensen	met	reuma	is	de	warme	zomer	weldadig	voor	hun	
gewrichten.	Sommigen	ervaren	met	warmte	juist	meer	klachten.	Hoe	
dat	kan,	daar	heeft	de	wetenschap	nog	geen	antwoord	op.	We	houden	
de	medische	ontwikkelingen	scherp	in	de	gaten	en	spelen	alle	informatie	
naar	u	door.	Ik	wens	u	vele	zwoele	zomerdagen.

Wilma	Wijnen

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!
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UitnodigingUitnodiging

In	Hoogeloon	stappen	we	uit	de	bus	voor	een	uitgebreid	lunchbuffet.	Daarna	
rijden	we	door	naar	de	haven	van	Drimmelen	waar	we	inschepen	voor	een	
boottocht	langs	de	mooiste	plekjes	van	de	Biesbosch.	Op	de	terugreis	wacht	
ons	in	Casteren	een	heerlijk	drie-gangen	diner.	Ga	ook	mee	met	onze:

Jaarlijkse	busreis	met	boottocht	over	de	Biesbosch

donderdag	21	juni

Programma:
11.15	uur:	verzamelen	parkeerplaats	Tongelreep
11.45	uur:	vertrek	bus
12.15	uur:	aankomst	Hoogeloon,	Hoeve	Biestheuvel,	lunchbuffet
13.30	uur:	vertrek	Hoogeloon
14.45	uur:	aankomst	in	de	haven	van	Drimmelen
15.00	uur:	aanvang	boottocht	Biesbosch	met	Rederij	Zilvermeeuw	
17.00	uur:	einde	rondvaart
17.15	uur:	vertrek	uit	Drimmelen
18.15	uur:	aankomst	in	Casteren,	Restaurant	de	Kruidenlucht,	drie-gangen	diner
20.45	uur:	vertrek	uit	Casteren
21.30	uur:	aankomst	parkeerplaats	Tongelreep

LET	OP: inschrijven	kan	alleen	met	het	losse,	bijgevoegde	inschrijfformulier

De	vragenlijst	werd	meegestuurd	met	het	Contact	van	december	2018.	
Het	doel	van	deze	leden	enquête	is	om	beter	zicht	te	krijgen	in	de	wensen,	
(on)tevredenheid	van	de	leden	met	de	activiteiten	of	dienstverlening.	En	
om	suggesties	te	krijgen	over	verbeteringen.	De	leden	bepalen	immers	of	
de	vereniging	het	goed	doet!

1. Response
Van	de	ruim	240	leden	hebben	40	mensen	de	vragenlijst	ingevuld	en	terug-
gestuurd.	De	response	is	niet	hoog	genoeg	om	over	alle	leden	en	hun	op-
vattingen	een	gefundeerde	uitspraak	te	doen,	het	geeft	geen	volledig	beeld	
van	hoe	de	leden	over	het	een	en	ander	denken.	Het	is	echter	wel	zo,	dat	
de	groep	die	gereageerd	heeft	een	redelijk	beeld	geeft	van	de	waardering.	
In	die	zin	geeft	de	leden	enquête	een	goede	aanvulling	op	de	bestaande	
indrukken.	

2. De groep
De	40	respondenten	bestaan	uit	38	vrouwen	en	2	mannen,	wat	een	redelijk	
goede	afspiegeling	lijkt	te	zijn	van	de	totale	groep	leden.	

Resultaten leden enquête

Jeanny Copal 
winnaar 
loting	leden	
enquête
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De	leeftijdssamenstelling	geeft	ook	geen	verrassingen:
51-65	jaar	 11
65-75	jaar	 17
ouder	dan	75	jaar	 12

3.	Activiteiten
De	activiteiten	wordt	door	87%	als	goed	beoordeeld.	Slechts	één	persoon	
is	niet	tevreden.	Over	de	hoogte	van	de	eigen	bijdrage	bij	de	beweeggroe-
pen	is	men	ook	mild:	5	van	de	37	vindt	de	bijdrage	te	hoog.	De	anderen	
hebben	daar	geen	problemen	mee,	terwijl	er	zelfs	5	mensen	zijn	die	
zeggen	dat	de	bijdrage	nog	wel	hoger	mag	zijn.

4. Sfeer

Men	kan	de	conclusie	trekken	dat	in	grote	lijnen	er	een	beeld	van	tevre-
denheid	bestaat.	Dat	neemt	niet	weg	dat	er	een	groep	is	die	daar	anders	
over	denkt.

Oordeel Sfeer gezellig 
belangrijk

Aandacht 
voor iedereen

Thuisvoelen Contact met 
andere leden

Voldoende
activiteiten

Mee	eens 33 26 28 31 27
Oneens 2 2 0 2 3
Neutraal 3 9 8 3 6

 
3. Activiteiten 
De activiteiten wordt door 87% als goed beoordeeld. Slechts één persoon is niet 
tevreden. Over de hoogte van de eigen bijdrage bij de beweeggroepen is men ook mild: 
5 van de 37 vindt de bijdrage te hoog. De anderen hebben daar geen problemen mee, 
terwijl er zelfs 5 mensen zijn die zeggen dat de bidjrage nog wel hoger mag zijn. 
 
4. Sfeer 

 
 Oordeel Sfeer gezellig 

belangrijk 
Aandacht 
voor iedereen 

Thuisvoelen Contact met 
andere leden 

Voldoende 
activiteiten 

Mee eens 33 26 28 31 27 
Oneens 2 2 0 2 3 
Neutraal 3 9 8 3 6 

 
Men kan de conclusie trekken dat in grote lijnen er een beeld van tevredenheid bestaat. 
Dat neemt niet weg dat er een groep is die daar anders over denkt. 
 

 
 
5. Communicatie 
 Wat duidelijk wordt, is dat onder de leden er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt 
van digitale bronnen, zoals de website, Facebook en Twitter. Een overgroot deel haalt 
zijn of haar informatie uit ons verenigingsblad het Contact of de Reumawijzer: 33 leden 
lezen die altijd of regelmatig en 5 personen doen dat soms. 
 
De communicatie tussen bestuur en leden is wel een aandachtspunt. Op de aspecten 
‘wijze van communiceren’, ‘waar men met vragen terecht kan’ en ‘kwaliteit van de 
informatie’ wordt kritischer gereageerd: tussen de 15% en 20% van de leden dringt aan 
op verbetering. 
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5.	Communicatie
	Wat	duidelijk	wordt,	is	dat	onder	de	leden	er	niet	of	nauwelijks	gebruik	
wordt	gemaakt	van	digitale	bronnen,	zoals	de	website,	Facebook	en	Twit-
ter.	Een	overgroot	deel	haalt	zijn	of	haar	informatie	uit	ons	verenigings-
blad	het	Contact	of	de	Reumawijzer:	33	leden	lezen	die	altijd	of	regelmatig	
en	5	personen	doen	dat	soms.

De	communicatie	tussen	bestuur	en	leden	is	wel	een	aandachtspunt.	Op	
de	aspecten	‘wijze	van	communiceren’,	‘waar	men	met	vragen	terecht	
kan’	en	‘kwaliteit	van	de	informatie’	wordt	kritischer	gereageerd:	tussen	
de	15%	en	20%	van	de	leden	dringt	aan	op	verbetering.

6. Toekomst
Bij	de	vraag	of	er	voldoende	activiteiten	worden	georganiseerd	geven	28	
van	de	40	respondenten	aan	dat	dat	inderdaad	voldoende	is.	Anderen	
hebben	daar	geen	mening	over	of	vinden	dat	daar	wel	een	tandje	bij	kan	
worden	geschakeld.	Op	de	vraag	waaruit	die	extra’s	moeten	bestaan,	
ontstaat	geen	duidelijk	beeld.	De	wensen	zijn	op	dat	vlak	verdeeld.	Maar	
in	het	algemeen	geeft	men	aan	dat	men	meer	uren	van	bestaande	activi-
teiten	wenst	of	meer	zomeractiviteiten.

 
 
6. Toekomst 
Bij de vraag of er voldoende activiteiten worden georganiseerd geven 28 van de 40 
respondenten aan dat dat inderdaad voldoende is. Anderen hebben daar geen mening 
over of vinden dat daar wel een tandje bij kan worden geschakeld. Op de vraag waaruit 
die extra’s moeten bestaan, ontstaat geen duidelijk beeld. De wensen zijn op dat vlak 
verdeeld. Maar in het algemeen geeft men aan dat men meer uren van bestaande 
activiteiten wenst of meer zomeractiviteiten. 
 

 
 
7. Rapportcijfer 
De vereniging scoort volgens de leden bijna een 8 voor haar werk. Daar mogen we best 
trots op zijn. Niettemin blijven er aandachtspunten (zie boven). 
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7.	Rapportcijfer
De	vereniging	scoort	volgens	de	leden	bijna	een	8	voor	haar	werk.	Daar	
mogen	we	best	trots	op	zijn.	Niettemin	blijven	er	aandachtspunten.

8. Inzet
Op	het	vraagstuk	van	extra	handjes	blijkt	dat	er	wel	degelijk	een	beperkte	
groep	is	die	wat	wil	doen	(zo’n	9	personen)	en	dat	daarbij	vooral	de	
boventoon	voert:	practische	zaken	(helpen	bij	organisatie	en	collecteren)	
en	dat	de	tijdsruimte	beperkt	is:	incidenteel.

 
 
6. Toekomst 
Bij de vraag of er voldoende activiteiten worden georganiseerd geven 28 van de 40 
respondenten aan dat dat inderdaad voldoende is. Anderen hebben daar geen mening 
over of vinden dat daar wel een tandje bij kan worden geschakeld. Op de vraag waaruit 
die extra’s moeten bestaan, ontstaat geen duidelijk beeld. De wensen zijn op dat vlak 
verdeeld. Maar in het algemeen geeft men aan dat men meer uren van bestaande 
activiteiten wenst of meer zomeractiviteiten. 
 

 
 
7. Rapportcijfer 
De vereniging scoort volgens de leden bijna een 8 voor haar werk. Daar mogen we best 
trots op zijn. Niettemin blijven er aandachtspunten (zie boven). 
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8. Inzet 
Op het vraagstuk van extra handjes blijkt dat er wel degelijk een beperkte groep is die 
wat wil doen (zo’n 9 personen) en dat daarbij vooral de boventoon voert: practische 
zaken (helpen bij organisatie en collecteren) en dat de tijdsruimte beperkt is: incidenteel. 
 
9. Conclusies  
o De tevredenheid van de leden overheerst nadrukkelijk 
o De kritiekpunten moeten we serieus nemen 
o Vooral aandacht voor de uitbreiding van activiteiten wordt gevraagd en op het punt 

van communicatie is ook nog een stap te zetten. 
o Maar de leden zijn over het algemeen tevreden. Mooi toch? 

 
Jan Willem Popelier 
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9. Conclusies 
• De	tevredenheid	van	de	leden	overheerst	nadrukkelijk
• De	kritiekpunten	moeten	we	serieus	nemen
• Vooral	aandacht	voor	de	uitbreiding	van	activiteiten	wordt	gevraagd	

en	op	het	punt	van	communicatie	is	ook	nog	een	stap	te	zetten.
• Maar	de	leden	zijn	over	het	algemeen	tevreden.	Mooi	toch?

Jan Willem Popelier

Ook op 
zaterdag open!

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

Grootste
Het

assortiment van 
Nederland

Meneer	Knuiman
Mevrouw	Gijsbers	-	van	Dijck	

In memoriam (bijgewerkt	tot	en	met	30	april)
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UitnodigingUitnodiging

Uw	handen	zijn	uw	belangrijkste	instrumenten	en	die	wilt	u	optimaal	
kunnen	gebruiken.	Soms	wordt	dat	bemoeilijkt	door	artrose	en	de	ziekte	
van	Dupuytren	waarbij	knobbels	in	de	handpalm	ontstaan.	Heeft	u	last
van	uw	handen?		Blijf	niet	lopen	met	klachten.	Kom	naar	de	lezing:

duimartrose en de ziekte van Dupuytren
dinsdag	12	juni

Sprekers:	Ankie	Roos-Maas	en	Lique	Chatrou.	Beiden	werkzaam	bij	het	
Handencentrum	in	Eindhoven	en	gespecialiseerd	in	pols	en	handtherapie.	

Programma:
19:00	uur:	ontvangst	met	gratis	kopje	koffie	of	thee	
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.	

Aanmelden:	vóór	vrijdag	8	juni	bij	onze	gastvrouw	Greet:	06	83	40	78	50.

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.	

Blijf	
kritisch!

Doordat	iedereen	zich	homeopaat,	natuurgenezer,	acupuncturist
of	osteopaat	mag	noemen	–	ook	zonder	enige	opleiding	–	is	het	
belangrijk	het	kaf	van	het	koren	te	scheiden.	Hoe	vind	je	een	goede	
alternatieve	behandelaar?

Tip	1:	Herken	overtrokken	beloftes
Behandelaars	die	beloven	dat	ze	kanker	of	autisme	met	kruiden	kunnen	
genezen:	het	zijn	uitwassen	van	het	alternatieve	circuit.	Intuïtief	voel	je	
misschien	al	aan	dat	er	iets	niet	klopt,	maar	soms	kan	een	behandelaar	zo	
overtuigend	zijn	dat	je	toch	het	bos	in	gaat.	Hoe	herken	je	een	te	sterke	
belofte?	Dat	kan	door	een	alternatieve	behandeling	voor	te	leggen	aan	je	
eigen	reguliere	huisarts	of	specialist.	Die	kan	aangeven	of	een	behande-
ling	gevaarlijk	is	en	of	de	beloftes	overtrokken	zijn.	Tweede	reden	om	een	
arts	te	consulteren	is	dat	een	alternatieve	behandeling	kan	indruisen	te-
gen	een	reguliere	behandeling.	Sint-janskruid	vermindert	bijvoorbeeld	de	
werking	van	veel	medicijnen,	óók	die	van	geneesmiddelen	tegen	kanker.	
Goed	om	even	te	overleggen	met	de	oncoloog.

Tip	2:	Kies	voor	een	geregistreerd	arts
Voor	een	huisarts	en	een	fysiotherapeut	geldt:	om	hun	beschermde	titel	
te	behouden,	moeten	ze	voldoen	aan	veel	eisen	(zoals	goedgekeurde	

Alternatieve	geneeswijzen:	zo	vind	je	een	goede	behandelaar

VOOR U GELEZEN  		Vijf	tips	voor	het	zoeken
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nascholing	en	een	minimumaantal	uren	per	week	aan	patiëntenzorg).	Zoek	
je	een	osteopaat	of	acupuncturist?	Kies	er	dan	een	die	naast	het	geven	
van	zo’n	alternatieve	behandeling	óók	een	erkend	beroep	uitoefent	
in	de	gezondheidszorg.	In	het	BIG-	register	van	de	overheid	kun	je	check-
en	of	iemand	een	beroep	mag	uitoefenen	in	de	gezondheidszorg	
(www.bigregister.nl).	Artsen	moeten	volgens	hun	beroepsnorm	altijd	
wijzen	op	reguliere	mogelijkheden,	mogen	geen	valse	hoop	geven	en	
geen	schade	berokkenen.	Kiezen	voor	een	arts	geeft	dus	extra	zekerheid.

Tip	3:	Wordt	het	vergoed?
Alternatieve	behandelingen	zitten	vaak	in	het	aanvullende	pakket	van	de	
zorgverzekering.	De	zorgverzekeraars	stellen	geen	eisen	aan	de	werkzaam-
heid	van	de	behandeling.	Maar		ze	eisen	bijvoorbeeld	wel	dat	een	alterna-
tieve	behandelaar	lid	is	van	een		beroepsvereniging.	De	beroepsvereniging	
stelt	op	haar	beurt		eisen	aan	de		opleiding	en		ervaring	van	leden.	Ook	is	
er	vaak	een	klachtenregeling.	Dit	geeft	je	als		patiënt		extra	zekerheid	dat	
je	te	maken	hebt	met	een	kundig	behandelaar.	Zoek	daarom	een	be-
handelaar	die	is	aangesloten	bij	een	beroepsvereniging.	Kijk	voor	een	
lijst	met	beroepsverenigingen	op	www.infolijn-ag.nl	of	op	de	website	
van	je	zorgverzekeraar.

Tip	4:	Hanteer	‘de	regel	van	drie’
Dertig	keer	naar	de	acupuncturist	gaan	zonder	dat	het	helpt:	zoiets	is	niet	
zinvol.	Blijf	niet	eindeloos	doorgaan	bij	een	behandelaar.	Veel	alternatieve	
behandelaars	hanteren	‘de	regel	van	drie’:	probeer	de	behandeling	drie	
keer	en	als	het	niet	genoeg	helpt,	stop	er	dan	mee.	Anders	is	het	alleen	
maar	zonde	van	je	tijd	en	geld.	En	loop	je	misschien	een	behandeling	mis	
die	wel	effectief	is.

Tip	5:	Vraag	rond
Een	kundig	en	ervaren	behandelaar	heeft	vaak	een	goede	naam.	Vraag	
daarom	aan	familie,	vrienden	of	kennissen	of	zij	goede	ervaringen	hebben	
met	een	alternatieve	behandelaar.	Vraag	ook	of	de	huisarts	ervaring	heeft	
met	een	bepaalde	behandelaar.	Een	alternatieve	behandelaar	met	een	

goed	netwerk	in	de	reguliere	gezondheidszorg	heeft	de	voorkeur	boven	
iemand	die	op	een	eilandje	werkt	zonder	overleg	met	huisartsen,	
psychologen	of	wijkverpleegkundigen.

Liever	regulier?	Vraag	meer	tijd	voor	je	klacht
Met	een	hartinfarct	of	botbreuk	ga	je	snel	naar	het	ziekenhuis	en	niet	
naar	een	natuurgenezer.	Maar	voor	lastig	te	verklaren	langdurige	klach-
ten,	zoals	pijn	of	vermoeidheid,	heeft	een	reguliere	arts	niet	altijd	een	
oplossing.	Laat	staan	voldoende	tijd.	Niet	gek	dus	dat	patiënten	hun	heil	
zoeken	in	het	alternatieve	circuit.	Daar	wordt	meer	tijd	genomen	voor	
een	consult.	Dat	is	prettig	–	en	vaak	op	zich	al	heilzaam.

Reguliere	artsen	willen	ook	langere	consulten	bij	complexe	klachten,	maar	
de	financiering	staat	dit	in	de	weg.	Gelukkig	zijn	er	experimenten	gaande	
om	dit	te	verbeteren.	Vraag	daarnaar	bij	de	huisarts	of	zorgverzekeraar	
als	je	al	langere	tijd	met	een	klacht	loopt.	Waar	kun	je	terecht	voor	een	
langer	consult?	Zorgverzekeraar	VGZ	experimenteert	met	kleinere	huis-
artspraktijken	waar	meer	tijd	is	voor	complexe	klachten.	Verder	zijn	er	
pijnpoli’s	met	specialisten	die	beter	kijken	naar	pijnklachten.	Ook	een	
zogeheten	SOLK-poli	kan	een	oplossing	bieden	(‘somatisch	onvoldoende	
verklaarde	lichamelijke	klachten’).	Hier	wordt	meer	tijd	genomen	voor	
lichamelijke	klachten	waar	artsen	geen	medische	verklaring	voor	hebben.

Bronnen: Plus Magazine, met dank aan 
Gert van Dijk (KNMG) en Frans Kusse (AVIG)



20 21

Het	beloofde	een	mooie	dag	te	worden	met	onverwachts	hoge	
temperaturen.	Dat	past	uitstekend	bij	een	dagje	Arcen.
 
Iedereen	was	op	tijd	en	werd	ontvangen	door	Greet,	José	en	Yvonne.	
Er	waren	40	deelnemers,	maar	we	misten	toch	nog	personen.	Na	een	
korte	inspectie	in	de	bus	werden	twee	dames	gevonden	die	zich	niet	
hadden	aangemeld	bij	het	instappen.	Nadat	de	lijsten	klopten	konden	
we	vertrekken	met	chauffeur	Toon	richting	Arcen.	De	sfeer	zat	er	goed	
in.	Onderweg	werd	door	Yvonne	nog	een	korte	uitleg	gegeven	voor	die	
dag.	Met	name	voor	de	nieuwe	mensen,	zoals:	hoe	de	munt	en	kleed-
kastjes	werken.	Natuurlijk	de	vertrektijd	van	de	bus.	De	koffiepauze	zou	
men	zelf	kunnen	bepalen	in	het	zwembad	restaurant	met	de	opmer-
king,	dat	de	bon	voor	koffie	en	vlaai,	zou	gelden	voor	de	gewone	vlaai.	
Met	gelach	werd	dat	wel	herkend	uit	het	verleden.	Wie	had	er	ook	wel	
eens	niet	met	het	verkeerde	stuk	gebak	aan	de	kassa	gestaan.

Aangekomen	bij	de	Thermen	werden	alle	deelnemers	door	Greet	en	
José	voorzien	van	een	toegangsmunt	en	een	bon	voor	de	koffie	met	
vlaai.	José	nam	plaats	in	het	restaurant	met	de	niet	uitgegeven	bonnen.	
En	ze	had	zich	natuurlijk	verheugd	op	een	lekker	broodje.

Het	mooie	weer	lonkte	ons	naar	buiten	en	het	water	voelde	warm	en	

Een	dagje
pure 
verwennerij!

Thermaal bad Arcen
SFEERVERSLAG

weldadig	aan.	Bij	iedereen	zag	de	lach	tevoorschijn	komen.	Het	was	dan	
ook	wel	heel	fijn	na	een	lange	winter,	lekker	in	het	bronwater	met	het	
zonnetje	erbij.	Daar	waren	we	voor	gekomen.	Herinneringen	werden	
opgehaald,	dat	het	zelfs	fijn	was	toen	het	eens	regende.	Regelmatig	
kwam	je	bekenden	tegen	en	er	werd	genoten	van	de	massagestralen	
en	de	bubbelbaden	of	gewoon	lekker	drijven,	met	de	oefeningen	mee	
doen	of	naar	de	sauna.	Tussendoor	even	lekker	koffie	drinken	of	wat	
eten	en	dan	weer	genieten	van	de	mooie	dag.	Het	water	stond	hoog	
deze	dag,	of	was	Maria	gekrompen?	In	ieder	geval	ging	ze	kopje	onder.	
Na	enige	consternatie	kon	ze,	voorzien	van	een	drijfband,	weer	lekker	
verder	genieten.

Veel	te	snel	kwam	de	tijd	om	ons	weer	om	te	kleden	en	weer	richting	
bus	te	gaan.	Toon	had,	op	verzoek,	de	bus	wat	laten	zakken	zodat	ieder-
een	makkelijker	kon	instappen.	Op	de	terugreis	was	het	aardig	stiller	
in	de	bus.	Kort	voor	Eindhoven	kon	Yvonne	vaststellen	dat	we	van	een	
mooie	dag	hadden	genoten.	Toon	werd	bedankt	voor	de	zorgen.	

Voor	de	fietstocht	op	26	mei	kan	men	zich	aanmelden	bij	Greet.	We	
hopen	dan	ook	op	mooi	weer	en	een	gezellig	dag.	Bij	het	afscheid	vond	
men	toch	wel	dat	we	een	super	dag	hadden	gehad.	En	op	een	kleinig-
heidje	na	was	alles	goed	verlopen.	Voor	herhaling	vatbaar.

Tot	de	volgende	keer!

Yvonne Arts

Het	volgende	nummer	van	het	Contact	verschijnt	in	de	eerste	week	van	
september.	Kopij	inleveren	graag	vóór	1	augustus	bij	Wilma	Wijnen:
wwijnenrpv@gmail.com
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Ben	jij	een	echte	dagdromer?	Dan	hebben	we	goed	nieuws	voor	
je.	Onderzoekers	van	de	Georgia	Institute	of	Technology	veronderstellen	
namelijk	dat	het	wijst	op	creativiteit	en	intelligentie.

Meer dan 100 mensen
Voor	hun	onderzoek	bestudeerden	de	wetenschappers	het	brein	van	
meer	dan	100	mensen	en	maakten	hiervoor	gebruik	van	een	MRI.	Ze	
vroegen	de	deelnemers	gedurende	5	minuten	hun	aandacht	op	één	punt	
te	richten.	Vervolgens	werden	experimenten	uitgevoerd	die	de	creativiteit	
en	intelligentie	van	de	mensen	testten.	Ook	vulden	zij	een	vragenlijst	in	
waarin	zij	moesten	aangeven	hoe	vaak	hun	gedachten	afdwalen	in	het	
dagelijks	leven.

Dagdromen	en	efficiënte	hersenen
Uiteindelijk	ontdekten	de	onderzoekers	dat	de	deelnemers	die	het	vaakst	
dagdromen	hoger	scoorden	op	creativiteit	en	intellectueel	vermogen.	Ook	
bleken	hun	hersenen	het	meest	efficiënt	te	werken.	De	wetenschappers	
stellen	dat	een	efficiënter	brein	samengaat	met	meer	denkcapaciteit.	Het	
gevolg	is	dat	mensen	sneller	zullen	dagdromen	bij	het	verrichten	van	een	
makkelijke	taak.	

Dagdroom 
je	brein	
slim!

Dagdromers	blijken	slimmer	en	creatiever
VOOR U GELEZEN  		Laat	je	gedachten	dwalen	

Een	goede	manier	om	te	zien	of	iemands	hersenen	efficiënt	werken,	is	
door	te	kijken	of	de	persoon	kan	deelnemen	aan	een	gesprek,	even	kan	
dagdromen	en	erna	weer	verder	kan	praten	zonder	iets	gemist	te	hebben.

Bron: Gezondheidsgids

De zekerheid van goede zorg 

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor 
goede reumazorg 

www.fysiovisie.nl 

Mevrouw	Douwes
Mevrouw	Ludosky
Mevrouw	Thijssen

Meneer	van	Valen
Meneer	en	mevrouw	de	Vrieze

Nieuwe leden (bijgewerkt	tot	en	met	30	april)
Wij	verwelkomen	onze	nieuwe	leden
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Uit	de	praktijk	van	dokter	Harry	E.	Lieveld

De reuma van Marius

Marius (gefingeerde naam) is een 46-jarige elektrotechnicus, echtgenoot 
en vader van vier puberdochters. Hij heeft een leidinggevende functie bij 
een hightech bedrijf. Marius lijdt aan reumatoïde artritis. Dat is één van de 
meer dan 130 vormen van reuma die we kennen.

Helaas helpen medicijnen Marius nauwelijks. Marius heeft ook veel last 
van de bijwerkingen ervan. Een Chinese collega raadde hem aan eens bij 
mij langs te gaan. Want: ‘baat het niet, het schaadt ook niet.’ Maar Marius 
hield niet van ‘dat geprik.’ Hij dacht aan de injectienaalden waar hij als kind 
bang voor was geweest. De collega legde uit dat acupunctuurnaaldjes veel 
kleiner zijn en ook niet erg diep gezet worden. “Je voelt er praktisch niks 
van,” vertelde de collega. 

Vorig najaar besloot Marius toch maar een keertje langs te komen. 
Want hij had vreselijke pijnen. Daarnaast begon hij vergroeiingen aan 
zijn handen te krijgen. 

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

Inmiddels zijn we driekwart jaar verder. Al direct na de eerste twee be-
handelingen kon Marius beter slapen. Als hij zich omdraaide, deed het 
niet meer zo’n zeer. Ook het inslapen ging direct al gemakkelijker. Na tien 
behandelingen in twee maanden, was Marius praktisch pijnvrij. Ook had 
hij minder last van ontstekingen,waardoor de vergroeiingen niet verder 
toenamen. Sinds januari komt Marius alleen nog maar langs voor af en toe 
een ‘onderhoudsbehandeling.’ Hij voetbalt weer in zijn veteranenelftal. 

Als iemand voor het eerst bij mij in de praktijk komt, voeren we altijd 
een uitgebreid gesprek van minimaal drie kwartier. Daarna doe ik een 
‘normaal’, regulier westers onderzoek. Ik stel een ‘gewone’ (westerse) 
diagnose. Indien nodig gebruik ik aanvullend diagnostische methoden 
uit de Chinese geneeskunst. Vervolgens bespreek ik de diverse, ook de 
westerse, behandelmogelijkheden met de patiënt. 

Veel mensen die bij mij komen, zijn ‘uitbehandeld.’ Zij hebben al van alles 
geprobeerd en komen naar mij toe omdat niks hielp. Ook behandel ik veel 
mensen die niet tegen de bijwerkingen van hun medicijnen kunnen of deze 
niet hun hele leven willen slikken. 

Acupunctuur blijkt ons lichaam te stimuleren lichaamseigen ontstekings-
remmers en pijnstillers aan te maken. We denken dat het daardoor komt 
dat acupunctuur vaak een oplossing is voor mensen met nare ontstekings- 
en/of pijnklachten, zoals reuma. 
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Vraag 
iemand 
mee!

Heeft	u	hulp	bij	het	huishouden	nodig?	Of	zoekt	u	naar	aan-
passingen	in	uw	woning?	Heeft	u	een	vervoerspas	nodig	of	
ondersteuning	bij	uw	administratie?	Voor	al	deze	vragen	(en	meer)	kunt	
u	terecht	bij	de	gemeente.	De	gemeente	voert	de	Wet	maatschappelijke	
ondersteuning	(Wmo)	uit.	De	Wmo	is	er	voor	mensen	die	hulp	nodig	heb-
ben	om	thuis	te	blijven	wonen.	De	Wmo	is	ook	bedoeld	voor	mensen	niet	
meer	zelfstandig	aan	de	samenleving	kunnen	deelnemen.	Daarnaast	biedt	
de	wet	ondersteuning	aan	mantelzorgers.

Vragen	waarmee	u	bij	de	gemeente	terecht	kunt	
Naar	aanleiding	van	een	persoonlijk	gesprek	met	u	en	eventueel	ook	uw	
mantelzorger(s),	beoordeelt	de	gemeente	of	u	voor	een	voorzieningen	in	
aanmerking	komt.	U	betaalt	mee,	via	een	eigen	bijdrage.	De	hoogte	van	
de	eigen	bijdrage	kunt	u	uitrekenen	op	de	website	van	het	CAK.	Zo’n	per-
soonlijk	gesprek	wordt	ook	wel	een	‘keukentafelgesprek’	genoemd.

U	moet	bij	de	gemeente	zijn	voor:	
• Vervoer	in	de	regio;	
• Individuele	begeleiding;
• Een	beschermde	woonplek	(een	veilige	woonplek	met	begeleiding	

voor	mensen	met	een	psychiatrische	diagnose);

Hulp	aanvragen	bij	de	gemeente:	zo	regelt	u	het

VOOR U GELEZEN  		Raadpleeg	een	cliëntondersteuner	

• De	administratie;
• Dagbesteding	op	maat;
• Aanpassingen	in	de	woning	(bijvoorbeeld	een	traplift	of	een	verhoogd	

toilet);
• Een	rolstoel	(een	rolstoel	krijgt	u	alleen	via	de	Wmo	als	u	deze	voor	

langere	tijd	nodig	heeft.	Voor	hulpmiddelen	voor	tijdelijk	gebruik	kunt	
u	contact	opnemen	met	de	thuiszorgwinkel,	het	thuiszorguitleenma-
gazijn	of	uw	zorgverzekeraar);

• Respijtzorg	(zorg	als	de	mantelzorger	op	vakantie	is);
• Ondersteuning	van	mantelzorgers;
• Huishoudelijke	hulp	(zoals	hulp	bij	het	opruimen,	schoonmaken	en	

ramen	zemen);
• Een	scootmobiel;
• Een	vergoeding	van	vervoer	per	eigen	auto.

Hoe	doet	u	dat,	hulp	aanvragen	bij	de	gemeente?	
De	gemeente	onderzoekt	of	u	inderdaad	hulp	nodig	hebt.	Binnen	zes	
weken	na	uw	aanvraag	is	het	onderzoek	afgerond	en	is	duidelijk	of	u	
deze	extra	ondersteuning	krijgt.	Hoe	gaat	dat	in	zijn	werk?	Vaak	komt	
er	iemand	van	de	gemeente	bij	u	thuis,	‘aan	de	keukentafel’	om	over	de	
problemen	te	praten.	Maar	soms	gaat	zo’n	gesprek	telefonisch	of	moet	
u	zelf	naar	het	gemeentehuis	komen.	Het	is	belangrijk	dat	u	zich	goed	op	
het	gesprek	voorbereidt.	En	dat	u	niet	alleen	naar	dit	gesprek	gaat.	Vraag	
iemand	mee	die	goed	op	de	hoogte	is	van	uw	situatie.	Waarover	gaat	het	
keukentafelgesprek?	Blijkt	uit	het	onderzoek	dat	huishoudelijke	hulp	in-
derdaad	hard	nodig	is?	Dan	is	de	gemeente	vanuit	de	Wmo	verplicht	om	
ondersteuning	te	bieden.

Praktische	tips	voor	het	gesprek:
• Denk	na	over	de	plek	van	het	gesprek.	Wat	heeft	uw	voorkeur?
• Bereid	het	gesprek	goed	voor.	Noteer	van	tevoren	wat	aan	de	orde	

moet	komen.	Wat	voor	soort	ondersteuning	is	er	nodig?	Waar	bent	u	
het	meest	mee	geholpen	en	waar	is	echt	behoefte	aan?	Gaat	het	om	
hulp	in	de	huishouding?	Of	om	een	scootmobiel?	Of	wellicht	om	iets	
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dat	veel	minder	voor	de	hand	ligt,	maar	dat	wel	in	een	behoefte	voor-
ziet?	Wat	kunt	u	zelf	niet	meer?	Sinds	wanneer	is	dat	veranderd?

• Denk	ook	na	over	wat	u	nog	wél	zelfstandig	kan	-	en	wil	blijven	doen.
• Denk	na	over	de	informatie	die	u	aan	de	gemeente	kunt	verstrek-

ken	en	waar	u	al	over	beschikt.	Zijn	er	operaties,	behandelingen	of										
onderzoeken	geweest?	Zorg	ervoor	dat	u	medische	verklaringen	en/of	
uitslagen	van	onderzoeken	bij	de	hand	heeft.

• Check	vooraf	bij	diverse	familieleden,	vrienden	of	zelfs	buren:	wat	
zijn	hun	mogelijkheden	om	te	helpen?	Wat	zijn	de	mogelijkheden	en	
onmogelijkheden	van	de	mantelzorgers?

• Neem	iemand	mee	naar	het	gesprek.	Twee	horen	meer	dan	één.	Zijn	
alle	punten	van	uw	lijstje	aan	de	orde	gekomen?

• Maak	aantekeningen,	en	neem	die	na	afloop	met	de	medewerker	van	
de	gemeente	door.	Daarmee	checkt	u	nogmaals,	of	u	alles	begrepen	
heeft.

• Informeer	naar	de	vervolgafspraken.	Wie	doet	wat	en	wanneer?
• Bent	u	tevreden	over	het	gesprek?	Was	er	voldoende	tijd?	Of	duurde	

het	gesprek	te	lang	en	was	het	daardoor	te	zwaar?	Is	alles	wat	verteld	
moest	worden?	Als	u	niet	tevreden	bent	over	het	verloop	van	het	
gesprek,	vraag	dan	of	het	mogelijk	is	om	het	gesprek	over	te	doen.	
Eventueel	met	een	andere	consulent/medewerker	van	de	gemeente.	
Ook	moet	het	voor	u	duidelijk	zijn	waar	u	een	klacht	kunt	indienen	als	
u	niet	tevreden	bent	over	de	manier	waarop	u	behandeld	bent	of	de	
procedure.

En	na	het	gesprek?
Vraag	aan	het	einde	van	het	gesprek	met	de	gemeente	om	een	verslag.	
Dit	verslag	zal	u	na	een	paar	dagen	of	hooguit	één	of	twee	weken	-	en	
uiterlijk	binnen	zes	weken	na	uw	eerste	melding/verzoek	bij	de	gemeente	
-	worden	toegestuurd.	Hierin	staat	wat	er	met	u	is	besproken	en	welke	
afspraken	er	zijn	gemaakt.	Lees	dit	verslag	goed	door	en	let	erop	dat	de	
gemeente	het	verslag	ondertekent.	Als	u	het	er	mee	eens	bent,	natuurlijk.

Bent	u	het	niet	eens	met	de	inhoud?	Teken	dan	alleen	voor	‘gezien’.	Of	
vraag	of	u	later	mag	tekenen.	U	kunt	dan	nog	overleggen	met	een	des-
kundige	of	een	familielid.	Overleg	daarna	nogmaals	met	de	ambtenaar.	
Misschien	is	er	sprake	van	een	misverstanden	kan	het	verslag	worden	
aangepast.	Als	uw	bezwaren	niet	worden	weggenomen,	kunt	u	binnen	
zes	weken	bij	de	gemeente	een	klacht	indienen.	Zes	weken	is	hiervoor	
een	redelijke	termijn,	maar	informeer	voor	de	zekerheid	bij	het	Wmo-
loket	in	uw	gemeente	hoe	u	dat	moet	doen	en	vraag	voor	de	zekerheid	
ook	deze	termijn	na!

Cliëntondersteuner	kan	helpen	
Wilt	u	ondersteuning	bij	gesprekken	met	uw	gemeente?	Een	cliënton-
dersteuner	helpt	u.	Gratis	en	voor	niets.	Vanaf	2015	heeft	iedereen	die	
hulp	of	zorg	krijgt	of	wil	aanvragen,	recht	op	gratis	en	onafhankelijke	
ondersteuning.	Het	is	de	plicht	van	gemeenten	en	zorgverzekeraars	om	
burgers	te	wijzen	op	cliëntondersteuning.	Dat	gebeurt	lang	niet	altijd,	
dus	vraag	er	vooral	ook	zelf	naar!	De	gemeente	betaalt	de	kosten	van	
deze	cliëntondersteuner,	maar	hij	of	zij	komt	op	voor	úw	belangen.	
Gemeenten	kopen	de	cliëntondersteuning	in,	bijvoorbeeld	bij	MEE,	een	
landelijke	organisatie	op	dit	gebied.	U	leest	hierover	meer	op	de	web-
site	www.ikwoonleefzorg.nl.	

De gemeente biedt meer
Bovenstaande	voorzieningen	worden	ook	wel	maatwerkvoorzieningen	
genoemd.	Ze	zijn	afgestemd	op	één	persoon.	Daarnaast	zijn	er	alge-
mene	voorzieningen,	die	zijn	bedoeld	voor	iedereen.	Als	u	wilt,	kunt	u	
er	gebruik	van	maken.	U	hoeft	er	geen	indicatie	voor	te	hebben	ne	het	
is	ook	niet	nodig,	om	er	een	keukentafel-gesprek	voor	te	voeren.	U	kunt	
zelf	contact	opnemen	met	de	organisatie	van	deze	voorzieningen	en	
vragen	of	u	zich	mag	aansluiten.	De	gemeente	zal	vermoedelijk	wel	een	
bijdrage	vragen	voor	het	gebruik	van	deze	voorzieningen.	Deze	eigen	
bijdrage	is	niet	inkomensafhankelijk.	
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• Een	boodschappendienst
• Een	ontmoetingsruimte	voor	ouderen
• Maaltijdverzorging	(ook	wel	warme	maaltijdvoorziening	of	tafeltje-

dekje	genoemd)
• Maatschappelijke	opvang	(bijvoorbeeld	daklozenopvang)
• Buurthuis.

Bron: PlusOnline
Ontbijt	
als een 
keizer!

Wil	je	afvallen?	Ontbijt	dan	als	een	keizer,	lunch	als	een	koning	
en	dineer	als	een	bedelaar,	zo	luidt	het	gezegde.	Onderzoekers	van	het	
Leids	Universitair	Medisch	Centrum	begrijpen	nu	hoe	dit	biologisch	in	
elkaar	zit.	In	het	wetenschappelijke	tijdschrift	Cell	Reports	schrijven	ze	dat	
ons	bruine	vetweefsel,	dat	suiker	en	vet	verbrandt,	aan	het	begin	van	de	
dag	het	meest	actief	is.	In	de	loop	van	de	dag	neemt	die	activiteit	af.	De	
onderzoekers	ontdekten	dat	het	bruine	vet	een	heel	duidelijk	dag-nacht-
ritme	vertoont.	“We	weten	dat	bruin	vetweefsel	belangrijk	is	bij	de	ver-
branding	van	suiker	en	vet.	Bij	muizen	zien	we	nu	dat	de	activiteit	van	het	
bruine	vet	het	hoogst	is	aan	het	begin	van	de	nacht,	als	ze	actief	beginnen	
te	worden.	Op	dat	moment	wordt	vet	na	een	maaltijd	niet	opgenomen,	
maar	juist	verbrand”,	legt	onderzoeker	Sander	Kooijman	uit.

’s	Ochtends	beter	verbranden
Bij	mensen	zagen	de	onderzoekers	iets	vergelijkbaars.	Vetten	uit	een	
maaltijd	die	‘s	ochtends	werd	gegeten	verdwenen	sneller	uit	het	bloed,	
waarschijnlijk	door	verbranding	in	bruin	vet.	Dit	verklaart	de	resultaten	
van	een	eerdere	studie	waarin	twee	groepen	vrouwen	met	obesitas	
precies	dezelfde	hoeveelheid	calorieën	per	dag	te	eten	kregen.	Het	enige	
verschil	was	dat	de	ene	groep	’s	ochtends	de	meeste	calorieën	at	en	de	
andere	groep	’s	avonds.	De	vrouwen	die	’s	ochtends	de	meeste	calorieën	

Zwaar	ontbijt	en	licht	avondmaal	als	afvalstrategie 

VOOR U GELEZEN     Nu	wetenschappelijke	onderbouwd
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aten,	verbrandden	die	veel	beter	dan	de	dames	die	’s	avond	aten,	en	
vielen	daardoor	sneller	af.	“Onze	resultaten	zouden	die	bevindingen	dus	
kunnen	verklaren	en	de	wetenschappelijke	onderbouwing	kunnen	zijn	
voor	het	nut	van	een	zwaar	ontbijt	en	een	lichte	avondmaaltijd	als	
strategie	om	af	te	vallen”,	aldus	mede-onderzoeker	Rosa	van	den	Berg.

Biologische klok
Waarschijnlijk	heeft	dat	iets	te	maken	de	biologische	kok	die	wordt	aan-
gestuurd	door	daglicht,	denken	de	onderzoekers.	Hoe	later	op	de	dag,	hoe	
trager	bruin	vet	werkt.	‘s	Nachts	is	het	keerpunt,	dan	wordt	het	bruin	vet	
weer	actiever	met	verbranden	om	warmte	op	te	wekken.	De	piek	van	de	
vetverbranding	ligt	op	het	moment	van	wakker	worden,	voor	de	start	van	
de	dag.	Dan	begint	de	cyclus	opnieuw.

Bron: Leids Universitair Medisch Centrum

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

Stichting Het Wolders Ven
Koningin Julianalaan 15, Waalre

040 - 221 73 12
info@woldersven.nl
www.woldersven.nl

Vakantiehuis voor goed verzorgd genieten

Individuele kuurreis naar DHSR Budapest ****Plus, Margaretha-eiland
Het wereldberoemde kuur/wellness hotel werd vorig jaar vernieuwd.  
2-weekse (14 ov) kuurreis met HP, 20 kuurbehandelingen exclusief vluchten en
transfers 2-pers. kamer p.p. € 1.416,00; 1-pers. kamer € 1.850,00;
Dagelijkse vluchten uit Eindhoven, transfer naar uw hotel is mogelijk. 
Reisperiode: 24 juni - 1 september 2018.

Individuele kuurreis naar Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Hongarije  
2-weekse (14 ov.) reuma kuurreis incl. vlucht, bagage, 4 sterren hotel met HP,
transfer van vliegveld naar uw hotel en terug. Vlucht uit Eindhoven.  
30 behandelingen 2-pers. kamer p.p. € 1.265,00; 1-pers. kamer € 1.265,00;
Reisperiode: 1 september - 20 december 2018.
Meer info: www.hongarijespecialist.nl; T.: 070 327 0998 lid SGR

Contact-EIN-125x100 ed2-17  29-04-2018  17:58  Pagina 1
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MEDISCH PEDICURE / ONCOLOGISCH VOETZORG VERLENER
LILLIAN KORREMANS

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

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

Praktijk op de begane grond

Behandeling op afspraak • Mogelijke vergoeding door uw zorgverzekeraar.

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

Afwezigheid	bij	beweeggroepen
 

Zwemtijden	De	Tongelreep
te	Eindhoven:

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

• Woensdag	van	11.00	-	12.00	uur
Groepsleidster: Eline	Merk
040 242 59 21

Eigen	bijdrage:	
€	47,-	per	
kwartaal

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

Beweegactiviteiten
HYDROTHERAPIE  De gemiddelde temperatuur van het water is 32° C

Bij	verhindering	de	groepsleiding	bellen.	Nieuwe	leden	die	zich	op	willen	
geven	voor	een	van	de	zwemgroepen	kunnen	zich	aanmelden	bij	
Ellen	van	Steenis.	 040 211 65 58  info@rveindhoven.nl
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Tai Chi is	een	oude	en	ook	mooie	Chinese	bewegingskunst.	Door
	gestroomlijnde,	langzame	bewegingen	worden	lichaam	en	geest
	in	een	zeer	ontspannen	staat	gebracht.	De	aandacht	wordt	van	pijnlijke	
zones	afgehaald	waarvoor	een	gevoel	van	welbehagen	in	de	plaats	komt.

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

Eigen	bijdrage:	
€	45,-	per	
kwartaal

Eigen	bijdrage:	
€	6,-	per	
jaar

Beweegactiviteiten
TAI	CHI		EN	NORDIC	WALKING			                 

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

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

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

•	Zaterdag:	10.30	-	11.30	uur     
			Coördinator:	Willy	Klappe
   06 18 22 52 56

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

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

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

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

Reumavereniging
Regio Eindhoven


Datum:	 Handtekening:

Stuur	het	inschrijfformulier	in	een	gefrankeerde	enveloppe	naar:	
Secretariaat	Reumavereniging	Regio	Eindhoven,	Postbus	2222,	
5600	CE	Eindhoven
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Reumafonds
Telefoon:	020	589	64	64
info@reumafonds.nl
www.reumafonds.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handige adressen Inschrijven	
beweeggroep

Voor	elke	beweegactiviteit	krijgt	u	eerst	een	gratis	proefles.

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

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

Kosten:	€	47	per	kwartaal	


Prijzen	voor	leden	
Wijze	van	betalen:	
per	automatische	incasso

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

Naam:	
Voornaam:	  Man  Vrouw
Straat:	 Huisnummer:
Woonplaats:	 Postcode:
Geboortedatum:	 Telefoon:
IBANnummer:	
E-mailadres:

Reumavereniging
Regio Eindhoven
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Nordic Walking 
ingangsdatum:	

	donderdag	 van	11.00	tot	12.00	uur,	locatie	in	overleg
	zaterdag	 van	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 43

11:00 - 12:00 uur
10:30 - 11:30 uur

Stuur	het	inschrijfformulier	in	een	gefrankeerde	enveloppe	naar:	
Secretariaat	Reumavereniging	Regio	Eindhoven,	Postbus	2222,	
5600	CE	Eindhoven.	E-mailadres:	info@rveindhoven.nl
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AFMELDING LIDMAATSCHAP REUMAVERENIGING REGIO EINDHOVEN

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

 Man		Vrouw

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

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

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

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

 Man		Vrouw

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

AFMELDING	LIDMAATSCHAP:	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	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.	

Onze vereniging

Voorzitter
Jan	Willem	Popelier
06 33 76 38 57
jw.popelier@upcmail.nl

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

Ledenadministratie
Joost	Korremans
j.korremans@gmail.com

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

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

Contactpersoon	advertenties
Corry	Huffenreuter
d.huffenreuter@upcmail.nl

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

Coördinatoren
Yvonne		Arts	–	Boer		040	257	53	70
Ellen	van	Steenis	040	211	65	58
Willy	Klappe	06	18	22	52	56
Eline	Merk	040	242	59	21

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

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

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

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

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

De vereniging is van 
ons allemaal
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Reumavereniging
Regio Eindhoven


