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Alles verandert als u een reumati sche aandoening heeft . U heeft  te 
maken met pijnklachten, beperkingen, vermoeidheid en vaak nog een 
aantal andere lichamelijke klachten. Toch heeft  de reumatoloog en /of 
de reumaconsulente u geadviseerd om te blijven bewegen. Hoe gaat u 
om met al die veranderingen? Gelukkig is er een reumavereniging.

U staat er niet alleen voor
Bij de reumavereniging ontmoet u mensen met dezelfde klachten en 
problemen. Natuurlijk is niemand hetzelfde, bij iedereen verloopt de 
ziekte anders. Toch kunnen zij u adviseren en een luisterend oor bieden. 
De reumavereniging organiseert diverse acti viteiten waarbij u uw lot-
genoten op een ontspannen en gezellige manier kunt ontmoeten. 

Bewegen is belangrijk
Bewegen maakt uw spieren sterk en houdt uw gewrichten soepel. Meer 
bewegen is beter, juist voor mensen met reuma. De reumavereniging 
biedt diverse beweeggroepen waarbij u kunt kiezen tussen drie takken van 
sport: Hydrotherapie, Nordic Walking en Tai Chi. De lessen zijn afgestemd 
op mensen met reuma en alti jd onder deskundige begeleiding. Voor elke 
beweeggroep geldt: u krijgt eerst een grati s proefl es. 

Lotgenotencontact
Al meer dan 40 jaar weten mensen met reuma de weg te vinden naar 
Reumavereniging Regio Eindhoven, voor beweeggroepen, lezingen, 
acti viteiten en om lotgenoten te ontmoeten, zoals in ons ReumaCafé. 
In deze Reumawijzer vindt u onze acti viteitenkalender met alle acti viteiten 
voor dit jaar. Ik hoop u te ontmoeten bij één van deze gelegenheden. 
U bent van harte welkom.

       Inge Beekmans  
       Interim voorzitt er

Welkom bij de reumavereniging
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Leven met reuma
Het is verdrietig om van de reumatoloog te horen dat u een chronische 
aandoening heeft. U neemt afscheid van een leven zónder reuma en 
u moet gaan wennen aan een leven mét reuma. De laatste jaren zijn 
de vooruitzichten bij reuma wel steeds beter geworden. Er zijn goede 
medicijnen beschikbaar en veel mensen met reuma hebben daar 
baat bij. 

Op zoek naar een nieuwe balans
Het is belangrijk om te kijken naar wat u wel kunt. Hield u voor de 
reuma van wandelen? Wellicht kan dat nu nog steeds, maar met 
meer pauzes of kortere routes. Probeer te voorkomen dat u passief 
wordt. Uit tal van onderzoeken blijkt dat actieve mensen beter kunnen 
omgaan met hun aandoening en zich beter voelen dan mensen die 
weinig ondernemen.

Blijven doen wat u leuk vindt
Reuma verloopt vaak grillig: de ene dag lukt alles, de volgende dag is 
het optillen van een kopje of het sturen van een WhatsApp al pijnlijk. 
Blijf zo veel mogelijk doen wat u leuk vindt, ook al betekent dat dat u 
rustmomenten in uw (niet meer zo volle) agenda inbouwt. Als het echt 
niet gaat, kunt u uw plannen altijd nog wijzigen, maar meestal kan er 
meer dan u denkt.

Laat reuma uw leven niet regeren
Als u kijkt naar wat u wel kunt, kan dat helpen om de nieuwe situatie 
te aanvaarden. Reuma verloopt bij iedereen anders, u kunt dus nooit 
weten hoe de toekomst zal zijn. Het is begrijpelijk dat u zich zorgen 
maakt of onzekerheden hebt. Er zijn veel mensen met reuma die zich 
prettig voelen bij het leven dat zij hebben, mét reuma. Ook al moesten zij 
hun leven aanpassen na de diagnose. Praten met hen kan u wellicht
verder helpen.

Bron: ReumaNederland
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Wat biedt de reumavereniging?
U moet een nieuwe balans vinden tussen inspanning en rust. Laat u 
goed informeren wat uw aandoening inhoudt, dat helpt. Lees bijvoor-
beeld over reuma, de behandeling en het dagelijkse leven met reuma. 
Vraag uw arts alles wat u weten wilt. En zoek contact met mensen die 
al een tijdje reuma hebben, want zij weten precies wat het hebben 
van reuma inhoudt. Hoe kan de reumavereniging helpen?

U staat er niet alleen voor. Ons motto:

Wat kan de reumavereniging voor u betekenen? 
 •  beweegactiviteiten
 •  lotgenotencontact
 •  voorlichting
 •  belangenbehartiging

Niet alleen voor mensen met een reumatische aandoening, ook uw 
partner is van harte welkom bij de beweeggroepen, activiteiten en 
voorlichtingsbijeenkomsten.

Reuma heb je nooit alleen
Samen word je wijzer!

Lotgenoten 
kunnen u 
helpen beter 
met reuma 
om te gaan

Lees de ervaringsverhalen van onze leden. Zij vertellen u hoe zij iedere 
dag met reuma omgaan. 
Kijk op: www.rveindhoven.nl/ervaringsverhalen
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Voorlichti ng
Hoe meer u weet, hoe beter u met reuma kunt omgaan. Om die reden or-
ganiseert de reumavereniging ieder jaar diverse lezingen en voorlichti ngs-
bijeenkomsten. Deskundige sprekers, zoals reumatologen en hoogleraren 
in het vakgebied, werken graag mee om mensen met reuma te informe-
ren en goed voor te lichten. Als u doorbladert naar pagina 12 en 13 in dit 
blad ziet u in onze acti viteitenkalender dat we voor dit jaar een paar bij-
zondere lezingen op het programma hebben staan. Ook vindt u regelmati g 
de nieuwste wetenschappelijke arti kelen op het gebied van reuma in ons 
verenigingsblad het Contact, op onze website en op onze Facebookpagina. 

Verenigingsblad het Contact
Viermaal per jaar valt ons verenigingsblad het Contact bij u op de deur-
mat, eenmaal per jaar ontvangt u de Reumawijzer. In het Contact vindt u 
informati e over de vereniging, uitnodigingen voor acti viteiten, lezingen en 
voorlichti ngsbijeenkomsten, medische en prakti sche arti kelen over reuma, 
sfeerverslagen en nog veel meer. Ook u kunt een bijdrage leveren aan 
het Contact! Stuur uw berichten, opmerkingen, suggesti es en wat u maar 
kwijt wilt, naar: Wilma Wijnen, wwijnenrpv@gmail.com. 
U kunt ons ook volgen op Facebook en als we uw e-mailadres mogen heb-
ben, dan vindt u ook onze digitale nieuwsbrief eenmaal per maand in uw 
mailbox. We houden u graag op de hoogte! 

Beweegacti viteiten
Bewegen is belangrijk voor mensen met reuma, immers een gewricht 
omringd door sterke spieren is minder kwetsbaar. Uw gewrichten raken 
niet méér beschadigd door beweging. Het kraakbeen in het gewricht 
wordt zelfs soepeler door te bewegen. Alle beweegacti viteiten zijn 
afgestemd op mensen met reuma en worden begeleid door deskundige 
sporti nstructeurs. Hij of zij kan u adviseren welke beweegacti viteiten 
voor u geschikt zijn en hoe intensief u deze kunt uitvoeren. Niet voor 
niets bewegen iedere week bijna 200 leden in hun beweeggroep. De 
reumavereniging biedt maar liefst 8 beweeggroepen. U kunt kiezen uit 
Hydrotherapie, Tai Chi en Nordic Walking. 

Lotgenotencontact
Soms is het fi jn om onder lotgenoten te zijn, even niet uit te hoeven 
leggen waarom het de  ene dag beter gaat dan de andere dag. Samen 
praten, samen delen. Tips en trucs uitwisselen hoe met de beperkingen 
en problemen die reuma met zich mee brengt om te gaan, er beter mee 
leren leven. De reumavereniging organiseert verschillende acti viteiten 
waar mensen met reuma en hun partners elkaar op een ontspannen en 
gezellige manier kunnen ontmoeten. Speciaal hiervoor is daarnaast het 
ReumaCafé in het leven geroepen. Even alle zorgen thuislaten en heerlijk 
ontspannen. Niets hoeft , alles mag en dat onder lotgenoten. Waar wordt 
u beter begrepen, zonder veel woorden, dan daar? Ook voor de partner 
kunnen deze ontspannen middagen misschien leiden tot meer begrip 
voor de aandoening. 

Bewegen 
doet goed

Hoe meer 
u weet hoe 
beter u met 
reuma kunt 
omgaan

Volg ons ook op Facebook! 
www.facebook.com/reumaverenigingeindhoven 

Wilt u iedere maand onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Hiervoor 
hoeft  u geen lid te zijn. Stuur een e-mail naar info@rveindhoven.nl of 
meld u aan op onze website op: rveindhoven.nl
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Beweegactiviteiten 
Bewegen is voor iedereen gezond. Het maakt uw spieren sterk en het 
verbetert uw conditie, bovendien helpt het overgewicht te voorkomen. 
Het verlaagt uw cholesterol, het maakt uw longen en hart sterker en het 
vermindert het vetpercentage. Wanneer u regelmatig beweegt, voelt 
u zich fitter en hebt u meer energie. Bewegen is ook een manier om te 
ontspannen en nieuwe mensen te ontmoeten.

Bewegen met reuma 
Juist voor mensen met reuma is bewegen belangrijk: het maakt de botten 
sterk, het gaat botontkalking tegen en het houdt de gewrichten soepel. 
Een gewricht dat omringd wordt door sterke spieren is minder kwetsbaar. 
Gewrichten raken niet méér beschadigd door beweging, maar niet ieder-
een kan evenveel en even intensief bewegen. Laat u daarom adviseren 
en begeleiden door één van onze deskundige sportinstructeurs. Hij of zij 
bekijkt samen met u welke beweegactiviteiten geschikt zijn voor u en 
hoe intensief u deze kunt uitvoeren. Onze ervaren sportinstructeurs 
begeleiden alle beweegactiviteiten. Daarnaast bestaat er een samen-
werkingsverband met 12 maatschappen van fysiotherapeuten. Deze zijn 
gevestigd in Eindhoven en in alle omliggende gemeentes. Als u eraan 
twijfelt of een bepaalde beweeggroep wel geschikt is voor u, overleg 
dan eerst met de huisarts of uw reumatoloog.

Belangenbehartiging
Samen met andere organisaties behartigen wij uw belangen. Samen 
met ReumaNederland strijden we voor een beter leven met reuma 
vandaag en een toekomst zonder reuma morgen. ReumaNederland 
stimuleert kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek naar 
nieuwe medicijnen en behandelingen. Reuma grijpt dagelijks in op het 
leven van bijna 2 miljoen mensen. ReumaNederland wil dat reuma als 
ziektebeeld verdwijnt. Tot die tijd zetten zij zich in voor een betere kwali-
teit van leven voor mensen met reuma. Zij stimuleren goede informatie 
en begeleiding aan reumapatiënten en ondersteunen daarin de reuma-
patiëntenverenigingen. Ook zijn we aangesloten bij ReumaZorg Neder-
land, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF),  Ieder(in) 
en SRPN (Samenwerkende Reumapatiëntorganisaties Nederland). Dichter 
bij huis onderhoudt Reumavereniging Regio Eindhoven nauwe en 
informele contacten met de reumatologen en reumaconsulenten van het 
Regionaal Reumacentrum in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. 
Immers: samen staan we sterker, samen worden we wijzer!

Altijd fijn 
om onder 
lotgenoten te zijn

Lid worden? 
Iedereen met een reumatische aandoening kan lid worden. Het lidmaat-
schap bedraagt € 25 per jaar. Ook uw partner is van harte welkom. Het 
partnerlidmaatschap kost € 18,50 per jaar.

Vragen? Bel gerust! 
Onze gastvrouw Greet van Gessel staat u graag te woord. 
Telefoon:  06 83 40 78 50 of stuur een e-mail naar: info@rveindhoven.nl Voor iedere beweeggroep geldt: u krijgt eerst een gratis proefles.

Trek de (stoute) 
schoenen aan 
en doe mee!
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Hydrotherapie 
U beweegt in water van 32º Celsius. Door het warme water kunt u veel 
beter en soepeler bewegen, u kunt op een veilige en ontspannen manier 
uw oefeningen doen zonder spierpijn te krijgen. U krijgt een betere spier-
kracht en dus ook een betere mobiliteit. Het warme water sti muleert de 
bloedcirculati e wat een positi ef eff ect heeft  op uw immuunsysteem. 

Hydrotherapie wordt vaak aangeraden door de reumatoloog of reumacon-
sulente. Het bewegen in warm water zorgt ervoor dat we beter in balans 
zijn, langer stabiel en mobiel blijven en is nog leuk ook. De hydrotherapie 
wordt in groepsverband gegeven door een erkende sporti nstructeur, de 
oefeningen zijn speciaal voor mensen met reuma, in de Tongelreep en in 
het Ott enbad. 
Kosten: € 47 per kwartaal + lidmaatschap/partnerlidmaatschap

Overleg met een oefen- of fysiotherapeut waar u op moet lett en 
ti jdens het bewegen.

Nordic Walking 
Deze sport is bedoeld voor iedereen, jong en oud. Het is de ideale be-
wegingsacti viteit voor iedereen die in de buitenlucht wil werken aan 
conditi e en welzijn. Door de stokken (poles) worden uw romp en armen 
extra getraind, daarnaast zorgen de stokken voor extra steun en stabiliteit. 
U zet uw hele lichaam aan het werk terwijl u gezellig samen met anderen 
in de buitenlucht sport.

U kunt niet zomaar meteen met de poles weglopen, daar is een 
techniek voor. Deze techniek leert u van onze ervaren sporti nstructeur. 
We organiseren regelmati g beginners- en opfriscursussen zodat iedere 
deelnemer met verstand van zaken van start gaat.
Kosten: € 6 per jaar + lidmaatschap/partnerlidmaatschap

Durft  u niet goed te bewegen vanwege pijnklachten? Overleg dan eerst 
met uw reumatoloog of huisarts.

Artrose is een vorm van reuma waarbij het hele gewricht betrokken is. 
Het kraakbeen in het gewricht gaat in kwaliteit achteruit. Het wordt 
dunner, zachter en brokkelig, waardoor je bott en tegen elkaar aan gaan 
schuren. Dat veroorzaakt pijn, sti jfh eid en soms ook zwelling. U kunt 
hierdoor moeite krijgen met bewegen. Toch kunt u het beste wél blijven 
bewegen. De sti jfh eid neemt dan af. Het kraakbeen raakt door beweging 
niet méér beschadigd.

Weldadig 
voor uw 
gewrichten

Ontstekingsreuma kent rusti ge en acti eve periodes. Als uw aandoening 
acti ef is, heeft  u last van ontstekingen. Doe dan rusti g aan. Beweeg en 
oefen normaal om sti jfh eid te voorkomen, maar doe niet teveel. U kunt 
weer meer doen als de ontsteking afneemt, ook al voelen uw gewrichten 
dan pijnlijk of sti jf aan.

Blijf beter 
in balans
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Tai Chi
Tai Chi is een zachte manier van bewegen, waarbij kracht en fl exibiliteit 
toenemen en spanningen verdwijnen. Dit kan pijnklachten in de spieren 
en gewrichten verminderen. Ook verhogen de oefeningen uw weer-
baarheid. 

Met deze Taoïsti sche bewegingsleer werkt u aan uw gehele gezond-
heid. Het is ideaal voor mensen die op een rusti ge manier sporti ef willen 
bewegen. Mensen van alle leeft ijden en conditi es kunnen de draai- en 
strekbewegingen leren en er profi jt van hebben. De Tai Chi oefeningen 
worden gegeven door een zeer ervaren instructeur in wijkgebouw 
Gestel en wijkcentrum de Mortel.
Kosten: € 45 per kwartaal + lidmaatschap/partnerlidmaatschap

Advies reumatoloog en reumaconsulent
Reumatologen en reumaconsulenten adviseren iedereen met elke vorm 
van reuma lid te worden van een pati ëntenvereniging en mee te doen 
aan één van de beweeggroepen. Bij een reumavereniging zijn alle 

oefeningen afgestemd op mensen met reuma en onder deskundige bege-
leiding. 

Verstandig belasten
Beweeg verstandig en respecteer uw grenzen. Bouw het langzaam op. Dit 
geldt voor het aantal, de duur en de zwaarte van de bewegingen. Neem 
ook voldoende rust. Vind een goede balans tussen acti viteit en rust. Dit 
is voor iedere persoon en voor iedere situati e verschillend. Onze sport-
instructeurs kunnen u hierin adviseren. Belangrijk: kies de acti viteit die 
bij u past, doe wat u leuk vindt.

Partnerlidmaatschap
Ook uw partner kan deelnemen aan de beweeggroepen. Voor hem of 
haar gelden dezelfde tarieven. U kunt samen deelnemen aan de beweeg-
groepen en op die manier samen fi t worden en blijven! Daarnaast zijn 
ook alle andere acti viteiten toegankelijk voor uw partner, zoals lezingen, 
voorlichti ngsbijeenkomsten, nieuwjaarsbijeenkomst, voorjaarsfi etstocht, 
bingo, busreis naar Arcen, jaarlijkse busreis in juni, etc.  

Heeft  u vragen?
Bel met één van onze coördinatoren van de beweeggroepen. 
Hydrotherapie:  Greet van Gessel  06 83 40 78 50
Nordic Walking:  Willy Klappe  06 18 22 52 56
Tai Chi, Gestel:  Mary Brands   040 221 80 26
Tai Chi, de Mortel:  Tineke den Hoed 040 242 42 08

Blader door naar pagina 25 of kijk op: rveindhoven.nl/beweeggroep

Krijg meer 
energie door 
te bewegen!

De oefeningen zijn aangepast voor mensen met reuma en alti jd onder 
deskundige begeleiding.

Fybromyalgie of weke delen reuma veroorzaakt pijn aan het bind-
weefsel, vooral rondom de gewricht(en). Ook bij deze vorm van reuma 
is het goed om te blijven of te gaan bewegen. Pijn en sti jfh eid kunnen 
daardoor verminderen.

Bel ons voor 
een grati s 
proefl es! 
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Activiteitenkalender
U bent van harte welkom bij onderstaande activiteiten. Meer informatie over 
deze activiteiten vindt u op: www.rveindhoven.nl/activiteitenkalender of 
in ons verenigingsblad het Contact. 

Januari 

Ma 6   ReumaCafé vanaf 14.00 uur

Wo 8   Nieuwjaarsbijeenkomst 13.30 – 15.30 uur

Februari

Ma 3 ReumaCafé vanaf 14.00 uur

Maart

Ma 2       ReumaCafé vanaf 14.00 uur

Do 19     Lezing Omgaan met chronische pijn 
                door prof. dr. Rob J.E.M. Smeets 19.00 – 21.30 uur

Ma 23    Algemene Ledenvergadering
                aansluitend gratis bingo 19.30 – 22.00 uur

April

Ma 6   ReumaCafé vanaf 14.00 uur

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

Mei

Ma 4      ReumaCafé vanaf 14.00 uur

Za 23      Voorjaarsfietstocht 

Juni

Do 18    Jaarlijkse busreis 

Di  23    Lezing Gewrichtsklachten met huid-, darm- en oogklachten
               door reumatoloog dr. Boumans Máxima Medisch Centrum 

September 

Ma 14 Busreis naar thermaal bad Arcen
 10.45 – 17.00 uur

Wo 23    Lezing Artrose door dhr. F. Brooijmans, fysiotherapeut
                van B&SIS Fysiotherapie 19.00 – 21.30 uur

Oktober

Vrij 16    Symposium in het kader van WereldReumaDag
 samen met Máxima Medisch Centrum

Do 22     Bingo avond 19.30 – 22.00 uur
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Wat is artrose?

Artrose is de meest voorkomende reumatische aandoening aan het 
bewegingsapparaat. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben 
artrose. De internationale naam van artrose is osteoartritis.

Artrose is een vorm van reuma waarbij het hele gewricht betrokken is. Het 
kraakbeen in het gewricht gaat in kwaliteit achteruit. Het wordt dunner, 
zachter en brokkelig. Kraakbeen bevat geen zenuwen en kan daardoor 
geen pijn doen. Pijn door artrose komt dus waarschijnlijk door andere 
veranderingen binnen en buiten het gewricht.

Naast de kraakbeenschade ontstaan veranderingen in het bot direct onder 
het kraakbeen. Er vormen zich aan de rand van het gewricht zichtbare en 
voelbare knobbels, osteofyten genoemd. 

Ook is er vaak een lichte ontsteking van de slijmvlieslaag in het gewricht. 
Soms veranderen zenuwen in het gewricht, wat pijn veroorzaakt. Daarnaast 
komt het regelmatig voor dat spieren rondom het gewricht verzwakken en 
doen pezen om het gewricht pijn.

Artrose kan in alle gewrichten optreden, maar dit hoeft niet. Er zijn gewrich-
ten waarin het vaker voorkomt zoals in de knieën, de heupen, de gewrich-
ten in de nek en onderrug, de duim, de vingers en de grote teen. 

Wat gebeurt er in een gewricht als je artrose hebt?
In een gewricht komen twee botten bij elkaar. Om te zorgen dat deze 
botten soepel langs elkaar heen glijden, zitten er op het uiteinde van de 
botten schok dempende laagjes kraakbeen. 

Het gewricht wordt bij elkaar gehouden door banden en een gewrichts-
kapsel. Aan de binnenkant van het kapsel zit een slijmvlieslaag, ook wel 
synovium genoemd. Deze slijmvlieslaag produceert vocht (synoviaal vocht) 
dat werkt als smeermiddel.

Artrose is géén slijtage. Ook jonge mensen kunnen artrose krijgen. Doe 
de artrosekennistest op: artrosetest.reumanederland.nl

Op de linker afbeelding zie je een gezond gewricht. Op het rechter plaatje 
zie je een gewricht met artrose.

Bij artrose worden de lagen kraakbeen dunner, zachter en brokkeliger. Als 
het kraakbeen volledig verdwijnt, schuiven de botten direct over elkaar.
Het bot onder het kraakbeen wordt dikker en breder. Aan de randen van 
het gewricht vormen zich benige uitgroeisels: osteofyten. Deze osteofyten 
beperken soms de beweeglijkheid van je gewricht. In veel gewrichten met 
artrose is er ook een lichte ontsteking van de slijmvlieslaag in het gewricht. 
Dit kan leiden tot pijn en lichte zwelling of warmte van het gewricht. De 
ernst van de ontsteking wisselt.

Op uw eigen manier leren omgaan met artrose
Ga zelfstandig aan de slag met artrose aan de heup en knie. Download 
de Join2Move app en ontvang weekopdrachten rondom bewegen, 
oefeningen en educatie. Voer de opdrachten in uw eigen tempo en op 
een vertrouwde plek uit. Meer informatie vindt u op: join2move.com. 
Download de app in Google Play of de App Store van Apple.
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In samenwerking met

Misverstanden over artrose
Over artrose is weleens wat spraakverwarring over wat het is, wat het niet 
is of wat de oorzaak is:

• In de volksmond wordt artrose vaak in één adem genoemd met        
veroudering. Dat is niet helemaal juist: ook jongere mensen kunnen 
artrose hebben.

• Artrose wordt weleens ‘slijtage’ genoemd. Ook dat klopt niet helemaal: 
er spelen allerlei, ook nog onbekende, factoren een rol bij het ontstaan 
van artrose.

• Van artrose wordt weleens gezegd dat het geen reumatische aandoe-
ning is. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld van je (huis-)arts te horen krijgt 
dat artrose geen reuma is. Maar artrose is een reumatische aandoe-
ning, alleen is het geen ontstekingsreuma. Ontstekingsreuma is een 
groep aandoeningen, waarvan reumatoïde artritis de meest voor-
komende vorm is. Bij ontstekingsreuma staat de ontsteking van het 
gewricht meer op de voorgrond dan bij artrose. Ook is het klachtenpa-
troon van artrose anders dan dat van ontstekingsreuma. Ontstekings-
reuma kan overigens op termijn wel leiden tot (ook) artrose.

• Artrose is niet hetzelfde als botontkalking (of: ‘osteoporose’). Bij artrose 
is het kraakbeen in het gewricht aangedaan, terwijl bij botontkalking je 
botten steeds poreuzer worden.

Bron: ReumaNederland

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

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

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

Bewegen helpt om minder vermoeid 
te zijn

Kies de 
activiteit die 
bij u past
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Bewegen kan op allerlei manieren helpen bij vermoeidheid
Pati ënten met RA kunnen in een vicieuze cirkel terechtkomen door alle 
invloeden op vermoeidheid. Bewegen kan juist een manier zijn om dit 
te doorbreken. “Als je door bewegen een betere conditi e krijgt en meer 
spierkracht, dan heeft  dat een positi eve invloed op je lichamelijke 
functi oneren. Bewegen kan ook helpen om beter te slapen. Maar het 
kan vooral helpen om meer grip op je situati e krijgen. Bewegen kan 
helpen om het gevoel dat je de vermoeidheid aankan, sterker te maken”, 
legt dr. Rongen uit.

Vermoeidheid vaak minder door een beweegprogramma
Dat bewegen eff ect heeft , toont Sanne Rongen-van Dartel aan in een 
analyse van 5 bestaande wetenschappelijke onderzoeken. “We hebben 
de resultaten bekeken van beweegprogramma’s onder begeleiding van 
een therapeut die minstens 8 tot 12 weken duurde. Daaruit werd 
duidelijk dat bewegen een positi ef eff ect heeft  op vermoeidheid, 
vooral in het begin van het programma. Het waren beweegprogramma’s 
waarin mensen onder begeleiding mati g intensief hebben bewogen. 
Mati g intensief houdt in dat je hartslag omhooggaat maar je niet buiten 
adem raakt.”

In een groep 
of met een 
trainingsmaatje

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

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

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

Bronnen: ReumaNederland, dr. Sanne Rongen-van Dartel deed 
uitgebreid promoti eonderzoek aan het Radboudumc in Nijmegen 

naar bewegen en vermoeidheid bij RA. Ze vergeleek allereerst 
de vermoeidheid van mensen met RA die veel bewegen met de 

vermoeidheid bij mensen met RA die minder bewegen

Volledig 
aangepast 
aan mensen 
met reuma
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Voeding is hot!
Wat kan ik wel en wat kan ik niet eten? Bestaat er een dieet tegen reuma? 
En wat doe je met de verschillende, soms tegenstrijdige, adviezen die 
je leest over voeding? Als je op google ‘voeding en reuma’ inti kt, krijg je 
266.000 linkjes aangeboden! Een oerwoud aan informati e, en je ziet door 
de bomen het bos niet meer. Veel, heel veel mensen met reuma starten 
vroeg of laat een speurtocht naar wat voeding kan betekenen. De reacti es 
en vragen die op de Facebookpagina van ReumaNederland binnenkomen, 
laten zien hoe groot de behoeft e aan duidelijkheid is. Maar is die duidelijk-
heid er wel? 

Wat zou voeding kunnen doen?
Allereerst: waarvoor of waartegen zou een verandering van jouw voeding 
misschien kunnen helpen? Veel mensen hopen in elk geval dat ze de klach-
ten als pijn of vermoeidheid kunnen verminderen. En heel veel mensen 
hopen dat de reuma zélf misschien op een laag pitje komt te staan. Dus: 
bijvoorbeeld minder ontstekingsacti viteit bij ontstekingsreuma, en mis-
schien zelfs: minder medicijnen. Maar kan dit, bestaat dit, is dit haalbaar en 
is het eigenlijk bewezen?

Bestaat er een eetpatroon dat werkt?
Dat is lasti g te zeggen: de eff ecten zijn persoonlijk. Iedereen is uniek: wat 
bij de een helpt tegen bepaalde klachten, heeft  bij de ander geen of weinig 
resultaat.  De invloed van een aanpassing aan je voeding op reuma valt ook 
moeilijk te onderzoeken en te bewijzen. De keuze voor een bepaald eet-
patroon kan je helpen om je lekkerder in je vel te voelen. En ook dat 
resultaat is weer verschillend per persoon.

Een paar voorbeelden: het mediterrane dieet is populair. En vasten is de 
laatste ti jd erg actueel. Maar ook plantaardig eten. Er bestaan nog veel 
meer voedingswijzen die je bij reuma kan proberen. Maar: er is van geen 
enkel dieet aangetoond dat je de zekerheid hebt dat het jou gaat helpen. 
Of dat het langdurig helpt. In ieder geval kan je baat hebben bij het voor-
komen van overgewicht: dan is er namelijk minder druk op je gewrichten.

Waar doe je goed aan? Een paar slimme ti ps
Tip 1: Eet gezond en afwisselend. 
Zodat je lichaam alles binnenkrijgt dat het nodig heeft . Denk bijvoor-
beeld aan voldoende groente en fruit. Je leest meer over gezonde en 
afwisselende voeding op reumanederland.nl/leven-met/voeding/
gezond-leven.

Tip 2: Bespreek je eetpatroon met je huisarts of je reumatoloog 
Je kan het verloop van je aandoening bijhouden aan de hand van jouw 
klachten zoals pijn of vermoeidheid. Houd daarvoor een dagboekje bij. 
Je kan ook samen met je arts bespreken om je bloed te laten onderzoeken. 
Een open gesprek met je arts over jouw voeding en steun bij een voedings-
aanpassing kan heel belangrijk zijn!

Sommige diëten zouden iets tegen jouw klachten kunnen doen. Maar 
van geen enkel dieet is wetenschappelijk bewezen dat het tegen reuma 
helpt. Overleg met jouw (huis)arts als je toch een bepaald dieet wilt 
proberen. En let erop dat je geen belangrijke voedingsmiddelen weglaat.

Gezonde 
Nieuwjaarslunch!

Let op! Een dieet of voedingspatroon kan niet je medicijnen vervangen. 
Meestal hebben mensen met reuma medicijnen toch nodig. Stop dus 
niet zomaar met je medicijn zonder dit met je arts te overleggen.
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Tip 3: Wil je extra aanpassingen doen aan je eetpatroon? 
Zoek dan een diëtist om je deskundige begeleiding te geven. Die helpt je 
om uit te kienen wat je kan eten en denkt met je mee wat bij jou past. 
Ook geeft een diëtist je advies hoe jij, met jouw voedingsaanpassing, wel 
alle voedingsstoffen binnenkrijgt, die jouw lichaam hard nodig heeft. Met 
de juiste begeleiding voorkom je ook dat je negatieve neveneffecten gaat 
merken van een dieet. Zoals een gebrek aan vitaminen of mineralen. Op 
de website van de diëtistenvereniging vind je een diëtist in de buurt.

Kortom
Voeding is een dagelijks terugkerend iets: nodig en ook lekker en gezellig. 
En een van de dingen waar jij zelf iets mee kan doen als je reuma hebt. Als 
jij je daar prettiger bij kan voelen, dan is dat pure winst! Eet smakelijk!

Bron: ReumaNederland

Gezond leven bestaat uit meer dan alleen gezonde voeding, er zijn een 
aantal tips waar je op kunt letten:
• gebruik geen of weinig alcohol
• rook niet of vraag hulp als je ermee wilt stoppen
• drink voldoende, zoals (mineraal)water, koffie en thee
• eet gevarieerd
• neem elke dag 250 gram groente en 2 porties (200 gram) fruit
• neem 2 keer per week (vette) vis
• zorg dat je voldoende calcium binnenkrijgt
• houd in de gaten of je een gezond gewicht hebt
• beweeg voldoende

Bron: ReumaNederland

Kom in beweging en word collectant voor ReumaNederland.
De collecteweek is van maandag 16 maart tot en met zaterdag 21 maart. 
Bel: 020 589 64 80

Helpende hand is altijd welkom
Onze 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?

• Bent u op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding?
• Uw kennis en vaardigheden inzetten voor de vereniging?
• Samenwerken met een enthousiast team van vrijwilligers?

Of wilt u liever zo nu en dan een handje toesteken? Ook dan bent u van 
harte welkom! Neem vrijblijvend contact op. Bel met onze gastvrouw Greet 
06 83 40 78 50. Zij vertelt u graag over onze vereniging. Of mail naar onze 
secretaris Wim: info@rveindhoven.nl

Trots op
onze
vereniging!

Wij bieden:
• Inwerktijd en een goede overdracht
• Een prettig team met enthousiaste mensen om mee samen te werken
• Kleine vrijwilligersvergoeding
• De mogelijkheid om thuis te werken
• Uitdaging om je kennis en kunde in te zetten
• Eigen verantwoordelijkheid
• Een afwisselende zinvolle tijdsbesteding
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Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers en subsidies van het 
ReumaNederland en de overheid. Die subsidies worden ieder jaar 
minder. Financiële 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 reumaconsulenten van ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten 
die het blad weer verspreiden onder hun pati ënten. Vraag een grati s 
proefexemplaar!

Tarief Vermelding in vier Vermelding website
 editi es 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 
ten name van Reumavereniging Regio Eindhoven.

Steuntje in de rug is welkom

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

Zwemti jden De Tongelreep
te Eindhoven:

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

• Vrijdag: 13.00 - 14.00 uur
   Groepsleidster: Greet van Gessel
  040 257 53 70

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

Zwemti jd Ir. Ott enbad 
te Eindhoven:

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

Eigen bijdrage: 
€ 47,- per 
kwartaal

Voor elke acti viteit bieden wij u een grati s proefl es aan.
Beëindiging van uw deelname aan een sport/bewegingsacti viteit
dient u alti jd schrift elijk, 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

Beweegacti viteiten
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 
Greet van Gessel  06 83 40 78 50 Hydrotherapie@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. 
Regelmati g 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: 10.30 - 11.30 uur
   Coördinator: Willy Klappe
    06 18 22 52 56

• Dinsdag: 13.30 - 15.00 uur 
   in Wijkgebouw Gestel
   Coördinator: Mary Brands
    040 221 80 26

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

Beweegacti viteiten
TAI CHI  EN NORDIC WALKING                    

Contactpersoon adverteerders
Corry Huff enreuter
06 48 69 18 61
d.huff enreuter@upcmail.nl

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

Coördinator Tai Chi, wijkgebouw Gestel
Mary Brands
040 221 80 26
info@rveindhoven.nl

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

Coördinator Hydrotherapie
Greet van Gessel
06 83 40 78 50
hydrotherapie@rveindhoven.nl

Interim voorzitt er
Inge Beekmans 
0492 330 627
cjbeekmansrpv@gmail.com

Secretaris
Wim Slot
040 242 70 58
w.slot1@chello.nl

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

Coördinator gastvrouwen
Jacintha Spierings
06 21 22 84 90
JacinthaSpierings57@gmail.com

Redacti e
Wilma Wijnen
040 244 73 33
wwijnenrpv@gmail.com

Gastvrouw, Informati e en 
voorlichti ng
Greet van Gessel 
06 83 40 78 50
info@rveindhoven.nl

Informati ewijzer
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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:

Meer informatie: www.rveindhoven.nl of 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.

Ik ga akkoord met het vastleggen van bovenstaande persoonlijke
gegevens door Reumavereniging Regio Eindhoven. De vereniging 
gebruikt deze gegevens uitsluitend voor zaken die de vereniging 
betreffen. Zie ook onze privacy verklaring op onze website: 
www.rveindhoven.nl/privacyverklaring

Reumavereniging
Regio Eindhoven

Datum: Handtekening:

Stuur het inschrijfformulier in een gefrankeerde enveloppe naar: 
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222, 
5600 CE Eindhoven

ReumaNederland
Telefoon: 020 589 64 64
info@reumanederland
www.reumanederland.nl

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

Libra Revalidatie & Audiologie
Toledostraat 2, 5629 CC Eindhoven 
Telefoon: 040 264 27 42
https://www.libranet.nl

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

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

Stichting MEE Zuidoost Brabant
Laan van Diepenvoorde 37
5582 LA Waalre
Postbus 44015
5604 LA Eindhoven
Telefoon: 040 214 04 04 
www.meezuidoostbrabant.nl

Steunpunt Mantelzorg Verlicht
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven
Telefoon: 088 0031 288
www.mantelzorgverlicht.nl

WIJeindhoven
040 238 89 98
www.wijeindhoven.nl

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
Piuslaan 74A
5614 HR Eindhoven
040 244 76 69
www.maatje040.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

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

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

Kosten: € 47 per kwartaal + lidmaatschap

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 10.30 tot 11.30 uur, locati e in overleg
	zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur, Woensel en omgeving

Kosten: € 6 per jaar + lidmaatschap 

Tai Chi 
ingangsdatum: 
Wijkcentrum de Mortel, Savoiepad 14, Eindhoven
	dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur

Wijkgebouw Gestel, Boccherinilaan 6, Eindhoven
	dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur

Kosten: € 45 per kwartaal + lidmaatschap

Datum: Handtekening:

Stuur het inschrijff ormulier in een gefrankeerde enveloppe naar: 
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222, 
5600 CE Eindhoven



Erkend 
als ANBI

Beschermvrouwe

Prinses Beatrix

Ambassadeur

Anita Witzier

Of u nu aan de deur geeft aan de collecte van ReumaNederland, 
of zelf meehelpt met collecteren: alle beetjes helpen.

Wist u dat de collecte elk jaar bijna 3 miljoen euro oplevert? Dat geld is heel hard 
nodig en wordt hoofdzakelijk besteed aan wetenschappelijk onderzoek, naar 
bijvoorbeeld reumatoïde artritis, artrose en jeugdreuma. Ons doel is om zo samen te 
zorgen voor een beter leven met reuma vandaag. Daarom is iedere bijdrage belangrijk, 
groot en klein, in tijd of in geld. Veel kleine beetjes maken namelijk een groot verschil! 
Steun ons daarom en doe mee! De collecteweek is van 16 tot en met 21 maart.

Collectant worden? Stuur een mail aan vrijwilligers@reumanederland.nl of 
bel 020 589 64 80. U kunt ook digitaal collecteren. 
Maak een digitale bus aan op reumanederland.digicollect.nl

Collecte 2020: Helpt u ook mee? 

RN A5 adv fc Collecte 2020.indd   1 08-10-19   10:31
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Reumawijzer
Infogids voor 2020

De vereniging is van 
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Reumavereniging
Regio Eindhoven

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
Twitt er: @ReumaVereniging

Aangesloten bij ReumaNederland, ReumaZorgNederland, 
Nederlandse Pati ënten Consumenten Federati e (NPCF), Ieder(in) en 
SRPN (Samenwerkende Reumapati ëntorganisati es Nederland).


