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Informatiewijzer

Heeft u informatie nodig? Neem dan contact op met:

Gastvrouw
Greet van Gessel
Informatie en voorlichting
Aanmelding nieuwe leden
       Aanmelding activiteiten
06 83 40 78 50
info@rveindhoven.nl

Penningmeester
José van der Velden
Informatie financiële zaken
Eigen bijdrage
beweegactiviteiten
Contributie
040 226 49 05
j.vandervelden@hslnet.nl

Coördinator Tai Chi,
Coördinator Hydrotherapie
Mary Brands
Ellen van Steenis
Aanmeldingen
Aanmeldingen
Wijzigingen of annuleringen
Wijzigingen of annuleringen
040 221 80 26
040 211 65 58
info@rveindhoven.nl
ellen.van.steenis@iae.nl

Coördinator Nordic Walking
Inge Beekmans
Aanmeldingen
Wijzigingen of annuleringen
049 233 06 27
cjbeekmansrpv@gmail.com

Secretaris - Vicevoorzitter
Lillian Korremans
Correspondentie
Vragen voor de
ledenadministratie
Informatie nieuwe leden
Externe contacten
040 248 88 28
info@rveindhoven.nl
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Reumavereniging Regio Eindhoven
Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven, 06 83 40 78 50
E-mail: info@rveindhoven.nl
Website: www.rveindhoven.nl
Facebook: reumaverenigingeindhoven
Twitter: @ReumaVereniging
Bankrekening IBAN: NL92INGB.0004.163.544
Inschrijfnummer KvK: 40.23.53.12
Aangesloten bij het Reumafonds, de NPCF, Ieder(in) voorheen
de CG Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten) en RZN

Wij werken samen met:
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Het bestuur aan het woord

Hop naar
het nieuwe
jaar!

Bron van gezondheid, weldaad en ontspanning
Als dit Contact bij u binnenvalt, schrijven we al weer begin december en is
2016 al bijna verleden tijd. En dan ga je automatisch terugkijken en jezelf
peinzend afvragen: Wat was het voor een jaar? Verdriet, vreugde, geluk,
lieve dingetjes of narigheid? Meestal een mix van dit alles. Maar zo ik altijd
zeg: we zitten nu eenmaal in deze mallemolen en we draaien mee.

€ 25,- korting op
een 10-badenkaart
145,-

120,-

Tegen inlevering van deze
bon ontvangt u de korting.
Deze actie is geldig t/m
31 maart 2017. Maximaal
2 kaarten per voucher.

RVE

(4 uur entree)

Klein Vink 11
5944 EX Arcen
T: 077 - 473 24 24
info@thermaalbad.nl

www.thermaalbad.nl

Openingstijden ma - zo: 08.30 t/m 23.00 uur
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Plezierig meedraaien
En och, het meedraaien is eigenlijk toch wel heel plezierig. Voor het
volgend jaar reserveren we weer een paard in de mallemolen van het
leven en hopen we weer een heel jaar mee te mogen draaien en vanzelfsprekend rekenen we op een redelijk gezond jaar, een redelijk portie
geluk en vreugde en dan zijn we weer dik tevreden, toch? Op naar 2017!
In beweging blijven
Ik wil ook even met u praten over onze zorgen omtrent  onze beweeggroepen. Helaas moeten we de hydrotherapiegroep van vrijdagavond per
1 januari 2017 beëindigen. De reden is simpel: te weinig leden. Op een
gegeven moment staan de kosten niet meer in verhouding tot de eigen
bijdrage die de deelnemers inbrengen. Helaas is er dan maar één
oplossing en dat is opheffen, hoe jammer en spijtig dit ook is.
5

Ontspannend uurtje
De overige hydrotherapiegroepen kunnen ook nog wel wat mensen
gebruiken. Dus als u deelneemt aan één van deze groepen: kijk eens om
u heen en vraag de buurman/buurvrouw, vriend of vriendin of een kennis
van drie straten verder of hij of zij geen interesse hebben in een heerlijk
ontspannend wekelijks uurtje. Samen moeten we dit toch kunnen oplossen? Ik reken op u.

BAKHUS REIZEN
Diverse Groepsaanbiedingen Reumakuur najaar2016

Tot slot rest mij u en uw familie mooie kerstdagen te wensen, een gezellig
oudjaar en een fantastisch begin van het nieuwe jaar.
Al meer dan 25 jaar uw specialist in reumakuurreizen

Ik zie u graag allen op onze Nieuwjaarslunch, (zie de uitnodiging verderop
in dit blad) om elkaar alle goeds toe te wensen en om het nieuwe jaar
weer gezellig en sfeervol met elkaar te beginnen.

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

Allersma 82, 5655 CH Eindhoven
Tel: 040-2115945 Fax: 040-2111497

Inge Beekmans
voorzitter

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

GEWRICHTSKLACHTEN?
Nu is er de DORN-methode!
Een zachte correctie van wervelkolom en gewrichten
ter behandeling van rug- en gewrichtsklachten. Ook bij
alle vormen van reuma!

Het bestuur
wenst u
bijzonder
sfeervolle
kerstdagen,
een spetterend
nieuwjaar en
een feestelijk
2017!

Uitnodiging
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!
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Van de redactie

Goed gezondheidsnieuws
Wordt u blij van een zonnige herfstwandeling? Wetenschappers
weten hoe het weer invloed heeft op onze gezondheid. De koele
wintermaanden helpen ons bijvoorbeeld aan een goede nachtrust.
Artsen pleiten voor een middagdutje tegen hoge bloeddruk. Maar
een middagslaapje heeft nog meer gezondheidsvoordelen. Als u die op
pagina 35 leest, wilt u elke dag wel een powernap! In dit Contact alleen
maar goed nieuws.

Hang een
goed doel
in de boom!

Denkt u weleens met zorgen aan de toekomst van de zorg?
Ik ook, totdat ik de visie van meneer van Grinsven las over gastvrije gezondheidszorg. Want wat blijkt: meer aandacht voor welzijn
leidt tot een betere gezondheid en lagere ziektekosten. Ik werd blij
van dit toekomstbeeld. Misschien u ook?    
Oefen- en fysiotherapie blijft nodig
Uit onderzoek in opdracht van het Reumafonds blijkt dat mensen met
reuma beter functioneren als zij goede begeleiding en adviezen krijgen
van deskundige fysio- en oefentherapeuten met veel ervaring in het
behandelen van reumatische aandoeningen. Nogal wiedes, denkt u.
Toch is het nodig om verbeterpunten op een rij te zetten en naar buiten
te brengen.

December: zoete sfeermaand
Traditiegetrouw zoeken we elkaar in december op en zorgen we voor
extra sfeer en gezelligheid. Daar hoort de Nieuwjaarslunch ook bij! Meldt
u direct aan want we hebben een beperkt aantal plaatsen gereserveerd.
Hoe? Dat vindt u op pagina 10. December is ook de maand van de goede
doelen. U kunt het Reumafonds steunen door het kopen van de Reumafonds Kerstbal. Hang eens iets anders in de boom: een goed doel! Kijk op
pagina 11 hoe u de bal aanschaft. Ik wens u een goede en gezonde winter.
Wilma Wijnen

Soepele gewrichten door beweging
Gelukkig kunt u zelf ook iets doen. Bewegen is gezond maar voor mensen
met reuma gaan de voordelen nog verder! Dat ervaren ook 200 van onze
leden elke week bij hun beweeggroep. Samen bewegen stimuleert, is
gemakkelijker vol te houden en is nog gezellig ook! Probeer het ook eens.
Neem een gratis proefles Hydrotherapie, Nordic Walking of Tai Chi en
beleef zelf hoe plezierig bewegen is voor uw lijf.  
8
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Uitnodiging

Uitnodiging

Laten we samen het glas heffen bij een goede maaltijd op het afgelopen jaar
en het nieuwe jubileumjaar 2017 verwelkomen op:

Nieuwjaarslunch
donderdag 12 januari
van 13:00 tot ± 15:00 uur
Kosten: 16,50 euro per persoon. Hiervoor ontvangt u bij binnenkomst een
welkomstdrankje naar keuze en een diner van driegangen.
Locatie: wijkrestaurant Het Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73, Eindhoven
Openbaar vervoer: Vanaf centraal station Eindhoven: stadsbus 12 (richting
Gijzenrooi). Uitstappen bij de halte Kalmoesplein.


Inschrijfformulier Nieuwjaarslunch donderdag 12 januari 2017
Graag vóór 5 januari 2017 insturen naar het secretariaat Reumavereniging
Regio Eindhoven, Postbus 2222, 5600 CE  Eindhoven
Naam:
Adres:
Woonplaats:
(Mobiele) telefoon:
 Ik kom alleen €16.50  OF  Ik kom met mijn partner/ introducee 2 x €16.50
Dieetwensen:
Dieetwensen partner:
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Wat doet het Reumafonds met uw bijdrage?
U helpt, met het kopen van de Reumafonds Kerstbal, het onderzoek van Dr.
Joel van Roon van het UMCU te financieren. Hij ontdekte hoe overactieve
cellen, die bij artrose zoveel pijn veroorzaken, door het medicijn Synerkine
weer tot rust kunnen komen. Met de opbrengst wordt het testen van het
medicijn bij mensen een stap dichterbij gebracht. De Kerstbal kost 5 euro.
Verkoop particulieren
U kunt op 2 manieren de Kerstbal bemachtigen:
1. Per 10 stuks stuurt het Reumafonds de Kerstballen naar u op.
U betaalt zelf de verzendkosten. Neem hiervoor contact op met:
info@reumafonds.nl
2. U kunt de Kerstbal(len) bestellen en ophalen bij onze gastvrouw
Greet van Gessel, 06 83 40 78 50.

Wijkrestaurant Het Cruydenhuisch valt onder Stichting
Robin Hood die werkzoekenden een steuntje in de rug
geeft met stages en leerwerktrajecten. Meer informatie
over deze sympathieke stichting vindt u op:
www.robinhoodeindhoven.nl
11

BRON VAN GEZONDHEID, WELDAAD EN ONTSPANNING

Recht op goede kwaliteit fysiotherapie

Thermaalbad Arcen
Zowel voor ontspanning als voor meer medische doeleinden
weten onze gasten ons te vinden. De unieke samenstelling van
het thermaal water van 36°C, dat opwelt vanuit een 892 meter
diepe bron, heeft een heilzame en vaak pijnverzachtende
werking. Thermaalbad biedt naast de binnen- en buitenbaden
ook diverse sauna’s, Kneippbaden, stoomcabines,
infraroodcabines, kruidenbaden en een beautysalon.

VOOR U GELEZEN Oefentherapie verdient plek in reumazorg

Zo optimaal
mogelijk
functioneren

Kuren
Thermaalbad Arcen organiseert jaarlijks voor veel patiënten
met klachten zoals reumatoïde atritis, artrose, Bechterew en
fibromyalgie diverse één, twee en drie-weekse kuurprogramma’s.
Een kuurprogramma geeft baat bij de vermindering van de pijn,
verhoging van de mobiliteit en verbetering van de conditie.
Parkhotel Bad Arcen
In de zomer van 2014 heeft Parkhotel Bad Arcen haar deuren
geopend. Dit splinternieuwe hotel heeft een directe toegang tot
Thermaalbad Arcen. Het hotel biedt haar gasten rust, ruimte
en lekker eten. Met de opening van Parkhotel Bad Arcen en de
uitgebreide faciliteiten van Thermaalbad Arcen bieden wij u een
compleet onbezorgd wellness-weekend of kuurweek!

Met goed advies, begeleiding en oefentherapeutische zorg kunnen
mensen met een reumatische aandoening zo optimaal mogelijk blijven
bewegen en zelfstandig functioneren. Het is dan ook heel belangrijk dat zij
hiervoor in heel Nederland terecht kunnen bij fysiotherapeuten en oefentherapeuten die deskundig zijn en veel ervaring hebben in het behandelen van reumatische aandoeningen.

Klein Vink 11
5944 EX Arcen
T: 077 - 473 24 24
info@thermaalbad.nl

www.thermaalbad.nl

!

De ZuidZorg Winkel staat
voor u klaar!
U kunt bij de Zuidzorg Winkel terecht voor
hulpmiddelen die u hulp kunnen bieden bij
dagelijkse handelingen zoals wassen en aankleden,
opstaan en naar bed gaan. Samen met u kijken we
naar oplossingen voor praktische problemen.

Uw voeten zijn onze zorg!
Wij leveren al al bijna 40 jaar
(semi)- orthopedische
schoenen en zijn
gespecialiseerd in het maken van
schoenen op maat voor mensen
met reuma. Ook kunt U bij ons
terecht voor elastische kousen,
bandages en steunzolen.
De Run 4212 • 5503 LL Veld hoven
Telefoon: 040 254 11 44
Wij werken uitsluitend op afspraak.

Hier vindt u de Zuidzorg Winkel van ZuidZorg:
Kastelenplein 168
5653 LX Eindhoven
Telefoon: 040 - 250 38 38
www.zuidzorg.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

De afgelopen jaren is er een aantal reumanetwerken gestart waarin
fysio- en oefentherapeuten samen werken aan het beter behandelen
van mensen met reumatische aandoeningen. Maar op dit moment is het
toch nog vaak onduidelijk voor mensen met reuma en hun behandelend
artsen waar zij terecht kunnen voor gespecialiseerde oefentherapeutische
zorg. Ook therapeuten zelf geven aan dat er meer initiatief moet worden
genomen op het gebied van deskundigheidsbevordering en bijscholing.
Dat blijkt uit het rapport ‘Zorgnetwerken voor mensen met een reumatische aandoening in Nederland’ dat op 30 september tijdens de jaarlijkse
Najaarsdagen van de NVR (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie)
gepresenteerd is.

ZuidZorg Winkel
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Versterken reumanetwerken
Er zijn 19 reumanetwerken in Nederland. Een reumanetwerk is een
samenwerkingsverband van tenminste vijf behandelaars en/of een
reumapatiëntenvereniging, waarbij de samenwerking is gericht op het
behandelen van mensen met een reumatische aandoening. In opdracht
van het Reumafonds zijn de bestaande reumanetwerken in Nederland
geïnventariseerd. Hier komt uit dat er de komende jaren nog veel werk
verricht moet worden om de kwaliteit van de oefentherapeutische zorg te
verbeteren. Zoals het vergroten van de expertise van de therapeuten, het
geven van bewezen effectieve behandelingen, het verbeteren van de toegankelijkheid en het verbeteren van de communicatie tussen artsen, fysiotherapeuten in de reumanetwerken en reumapatiënten(verenigingen) en
de vindbaarheid van de reumanetwerken voor mensen met reumatische
aandoeningen.
Vergroten expertise
Bewegen met reuma is ontzettend belangrijk, maar dit vraagt ook om
deskundig advies en begeleiding. Als je bijvoorbeeld last hebt van ontstekingen of je gewrichten zijn beschadigd, dan is het belangrijk dat je weet
hoe je toch goed kunt blijven bewegen en sporten. Daarom is oefentherapie een belangrijk onderdeel van de reumazorg. Sija de Jong, manager
Patiëntenbelangen van het Reumafonds: “Dit betekent wel dat fysio- en
oefentherapeuten zich moeten blijven ontwikkelen, samenwerken en
leren van hun collega’s, bijvoorbeeld binnen reumanetwerken. Op deze
manier kunnen zij mensen met reumatische aandoeningen ‘state of the
art’ oefentherapie bieden.”
Toegankelijkheid fysiotherapie
Sinds 2012 is fysiotherapie voor reumatische aandoeningen niet meer
toegankelijk vanuit de basisverzekering. Bovendien wordt het steeds
moeilijker om een aanvullende verzekering te vinden met voldoende
fysiotherapie. Het is bekend dat mensen met reumatische aandoeningen
hierdoor minder fysiotherapeutische zorg gebruiken of zelf de kosten
hiervoor moeten betalen. Om oefentherapie de plek in de reumazorg te
14

bieden die het verdient, is het nodig dat we investeren in de kwaliteit van
oefentherapie en de deskundigheid van fysio- en oefentherapeuten. Met
goede begeleiding en adviezen voor het bewegen en dagelijks functioneren kunnen mensen met reuma beter werken, studeren of bijvoorbeeld
oppassen op hun kleinkinderen.
Bron: NPCF en Plusmagazine

Welkom nieuwe adverteerders!
U hebt het vast opgemerkt: dit jaar hebben we drie nieuwe adverteerders mogen verwelkomen: Achaïa, praktijk voor natuurgeneeskunde;
TTS De Hongarijespecialist® en Bakhus Reizen. Twee advertorials staan
inmiddels al op de website, de derde zit nog in de pijplijn. Nieuwsgierig
naar wat deze bedrijven u te bieden hebben? Neem dan een kijkje op:
www.rveindhoven.nl/sponsoren-in-t-zonnetje
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Hoe beïnvloedt het weer je gezondheid?
VOOR U GELEZEN   Onrust, oorpijn en tintelende vingers

Gezond
weer?

persoonlijk • gastvrij • toegewijd
De zorg uit handen geven en in alle
rust herstellen bij Herstelhotel Stefaan

5096

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 Stichting Zorg & Wonen Glorieux
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“Er is storm op komst, ik merk het aan mijn gewrichten!” Jazeker, dat kan
echt. Het weer heeft een grotere invloed op onze gezondheid dan velen
denken.
1. Onweer op komst: onrust
Aan dieren merk je het vaak als eerste dat er onweer op komst is.
Koeien en paarden gaan bij elkaar liggen, katten stoppen met jagen,
vogels zoeken hun nest op en honden worden onrustig. Ook sommige
mensen worden onrustig, geïrriteerd en ongeconcentreerd bij een
naderend onweer. Dat kan liggen aan het feit dat de luchtdruk snel daalt
en de luchtvochtigheid stijgt. Waarschijnlijk spelen ook veranderingen in
de elektrische lading in de lucht een rol.
2. Plotselinge kou: witte tintelvingers
Zo’n 10 tot 15 procent van de vrouwen (en 1 procent van de mannen)
heeft er bij plotselinge kou last van: het bloed trekt weg uit de vingertoppen. De vingers worden koud, gevoelloos, gaan tintelen of voelen pijnlijk
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aan. Door het zogeheten Fenomeen van Raynaud verkrampen de kleine
slagaders tijdelijk, waardoor het bloed niet zo makkelijk naar de uiteinden
van het lichaam stroomt. Meestal is dat te zien aan de vingers, soms ook
aan de tenen of neus. Zo’n aanval kan ook door emoties, trillingen of veel
typewerk veroorzaakt worden. Na een paar minuten is het vaak voorbij
en worden de vingers juist rood of paars. De oplossing: zorg voor geleidelijke overgangen in de temperatuur. Handschoenen aan dus.
3. Buien in aantocht: ploppende oren en pijn
Wanneer buien op komst zijn of onweer in de lucht hangt, daalt de luchtdruk. Dit kan een drukverschil geven met de holtes in ons lijf en sommige
mensen voelen dat in hun oren. Net als in een opstijgend vliegtuig past
je lichaam zich aan. Het trommelvlies in de oren zet uit om tegendruk te
geven en na een paar keer slikken of gapen is het luchtdrukverschil opgeheven. Hetzelfde gebeurt bij plotselinge luchtdrukveranderingen door
omslaand weer. Ook holtes rond gewrichten of littekenweefsel bevatten
lucht waarin de druk kan verschillen. Uit onderzoek van het Erasmus MC
onder patiënten met artrose blijkt dat veranderingen in luchtdruk pijn
verergeren. Maar volgens biochemicus en hoogte-onderzoeker Bas de
Laat van Maastricht UMC+ zijn de luchtdrukveranderingen daarvoor te
minimaal; het uitzetten van het weefsel zou op een scan niet te zien zijn.
4. Extreem weer: migraine
Last van migraine? Hou eens een weerdagboek bij om erachter te komen
of bepaald weer een migraineaanval in gang zet. Het Amerikaanse New
England Institute for Neurology & Headache volgde twee jaar lang 77 migrainepatiënten. De helft bleek last te hebben van extreem weer. Vooral
temperatuur en luchtvochtigheid zijn triggers voor een migraineaanval.
Heel koud of juist heel warm weer én heel droog of juist heel vochtig
weer komen het vaakst naar voren als boosdoeners. Droge wind helpt
ook bepaald niet. Canadese migrainepatiënten lijden onder de chinook
(een droge warme wind die vergelijkbaar is met de föhn in de Alpen). En
wie de Alpen bezoekt, moet rekening houden met de nadelige invloed
van de föhnwind op hoofdpijn. Als het weereffect heel duidelijk is, kun je
18

in overleg met je huisarts een preventieve behandeling met medicijnen
overwegen.
5. Koele lucht: lekker slapen
Als het lichaam zich voorbereidt om te gaan slapen, daalt de lichaamstemperatuur licht. Een koele omgeving helpt om in de ‘slaapmodus’ te komen.
In de herfst en winter is een goede nachtrust een stuk gemakkelijker te
bereiken dan wanneer het warm en klam zomerweer is. Zo bieden de
donkere dagen toch een prettig lichtpuntje.
6. Zonnig weer: pijnstilling en geluk
Een herfstwandeling in de zon kan om veel redenen gelukkig maken.
Dat is zelfs heel concreet terug te vinden in het lichaam. Zo blijkt de zon
ervoor te zorgen dat het gelukshormoon endorfine vrijkomt. En ook het
hormoon cortisol, dat ontstekingsremmend werkt en het immuunsysteem
onderdrukt, komt flink op gang. Prettig voor mensen die last hebben van
een overactief immuunsysteem, zoals in het geval van reuma, eczeem en
de ziekte van Crohn. Wie spier- of gewrichtsklachten heeft, weet dat de
zon pijnstillend kan werken. De warmte van de zon zorgt ervoor dat de
bloedvaten een beetje wijder worden. Daardoor worden de spieren en
gewrichten beter doorbloed en dat helpt tegen de pijn.
Bron: Gezondheidsnet

In memoriam
Mevrouw Geukes - Leidekker
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De zekerheid van goede zorg

Wat is gastvrije gezondheidszorg?
VOOR U GELEZEN Oprechte aandacht voor het individu

(Bijna)
net als
thuis!
30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl

Gastvrije gezondheidszorg klinkt vanzelfsprekend, maar is het
nog niet. Dat is jammer voor zowel de mensen die gebruikmaken van,
als de mensen die werken binnen de gezondheidszorg. Procedures en
functionele verrichtingen nemen te vaak de overhand in de zorg, met als
gevolg dat er (te) weinig aandacht is voor de leefwereld en beleving van
degene die zorg nodig heeft.

drukwerk
printwerk
afwerking

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

Stel de mens centraal
Wij spreken van patiënten en cliënten. Maar in feite zouden zorgcentra
hun klanten moeten zien als gast. De vraag ‘hoe zou je willen dat jij, je
ouders of je kinderen worden verwelkomd en verzorgd?’, zou binnen de
gezondheidszorg meer het uitgangspunt moeten zijn. Dat het medische
aspect van de zorg van hoog niveau dient te zijn, is vanzelfsprekend.
Maar de oprechte aandacht voor het individu, het centraal stellen van de
mens om wie het gaat, is minstens zo belangrijk. Gezondheidscentra kunnen bovendien een veel grotere rol spelen in het maatschappelijke leven.
Nu spreken wij nog over ‘ziekenhuizen’, maar eigenlijk draait
alles om gezondheidszorg en zouden wij in plaats daarvan over ‘gezondheidscentrum’ moeten spreken. Zo’n centrum kan behalve het leveren
van medische zorg ook bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van
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omwonenden. Nu al zijn er centra die hun restaurant ook openstellen
voor buurtgenoten en familieleden van de patiënten, maar die welzijnscomponent kan veel breder worden.
Gastvrijheid in gezondheidscentra
Gerard van Grinsven, directeur van een aantal gezondheidscentra in de
Verenigde Staten, was voordat hij in de gezondheidszorg startte jarenlang actief als hotelier. Bij zijn aantreden stelde hij direct de gastvrijheid
centraal. “Als een centre for well being investeert in de samenleving dan
resulteert dat uiteindelijk in een besparing van de kosten voor de volksgezondheid. Dat is maatschappelijke winst. En als je restaurant goede
en gezonde voeding biedt, trek je meer publiek, waardoor kosten kunnen dalen en de winst zal stijgen.” In de visie van Van Grinsven moeten
gezondheidscentra beschikken over een goed restaurant en bijvoorbeeld
ook kookcursussen en concerten aanbieden waar iedereen welkom is.
De medewerkers, zowel de verzorgenden, de verpleegkundigen als de
artsen, hebben dan een bredere taak dan in traditionele ziekenhuizen.
Zij verzorgen en behandelen niet alleen de zieken maar doen ook dienst
als gezondheidscoaches. Zo kunnen zij buurtgenoten en andere belangstellenden leren hoe je gezond kunt blijven of worden.
Samenwerking is het sleutelwoord
Om ook kinderen al te motiveren gezond te leven, zouden de centra
kunnen samenwerken met scholen door de leerlingen uit te nodigen een
kijkje te nemen in de keuken en andere voorzieningen van de gezondheidscentra. “Je moet de buitenwereld naar binnen halen. Door activiteiten te organiseren voor patiënten, hun familie en omwonenden staat een
‘ziekenhuis’ niet meer aan de rand maar middenin de maatschappij.”
Hoe ziet het ideale gezondheidscentrum eruit?
Niet als een traditioneel ziekenhuis maar met de aantrekkingskracht van
een winkelcentrum. Deze nieuwe gezondheidscentra zijn gevestigd op
A-locaties en bieden een ruim aanbod van producten en diensten. Het
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restaurant, waar vanzelfsprekend uitsluitend biologisch voedsel wordt
geserveerd, dient een publiekstrekker te zijn. Die metamorfose vergt
een flinke investering die volgens Van Grinsven zal resulteren in een
positief rendement. “Goede winkels trekken goede klanten. Goede
klanten geven geld uit. De restaurants van dergelijke gezondheidscentra
kunnen allemaal winstgevend zijn. Bijkomend voordeel is dat mensen die
er komen winkelen en eten en tevreden zijn over de kwaliteit, potentieel
ook toekomstige cliënten zijn. Mensen maken steeds meer gebruik van
hun keuzevrijheid als het gaat om zorg. Als zij ooit een therapie nodig
hebben of opgenomen moeten worden voor een behandeling dan is de
kans groot dat zij kiezen voor zo’n centrum.”
Sneller herstel bij gastvrije gezondheidszorg
Meer aandacht voor welzijn leidt, zo stelt Van Grinsven, aantoonbaar tot
een betere gezondheid en lagere ziektekosten. Dat is ook de ervaring van
oud-hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg  (IGZ)
Jenneke van Veen. “Diverse onderzoeken tonen aan dat er een directe
relatie is tussen gastvrije zorg en een beter en sneller herstel.” Die
gastvrije gezondheidszorg gaat verder dan alleen een mooie omgeving,
prettige horecavoorzieningen en goede zorg. Het is vooral de tijd en
aandacht voor mensen, de communicatie met hen en de overtuiging dat
de mens centraal staat.
Hoe bereik je de omslag?
Zorgcentra die uit overtuiging kiezen voor gastvrije gezondheidszorg hebben tijd nodig om die omslag te maken. Het is niet alleen een project van
het bestuur en de leidinggevenden. Iedereen, van de medewerkers van
de huishoudelijke dienst tot de medische staf en zelfs de financieel en
administratief medewerkers, moet de nieuwe manier van werken
omarmen. Het vereist de voortdurende aandacht van iedereen die
betrokken is bij het direct én indirect leveren van zorg. Om die omslag
succesvol te maken, is het belangrijk voortdurend stappen te zetten om
de gastvrijheid en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Binnen het
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waarderingsprogramma kunnen organisaties hun vooruitgang jaarlijks
laten beoordelen. “Vaak begint een organisatie met één ster om uiteindelijk door te groeien naar vijf sterren”, merkt Van Veen. “In die
periode zie je dat bewoners, cliënten en medewerkers de zorg en hun
werk een steeds hoger cijfer geven. Gastvrije zorg resulteert in een hogere klant- en medewerkerstevredenheid. Het is echt een win-winsituatie.”
Van verpleeghuis naar verpleegthuis
Zeker in verpleeghuizen, waar mensen langere tijd of zelfs voorgoed
verblijven, is het effect van gastvrije gezondheidszorg duidelijk merkbaar.
Bij traditionele verpleeghuizen voelen familieleden zich vaak ongemakkelijk als zij op bezoek komen. Verpleeghuizen die zorgen voor een
huiselijke sfeer en privacy, en de vraag ‘wat kan ik voor u doen?’ centraal
stellen, maken van een huis een thuis. Er ontstaat meer openheid, meer
aandacht en betrokkenheid en meer levendigheid. Voorbeelden zijn
het organiseren van activiteiten en het bieden van de mogelijkheid om
samen uit eten te gaan in het restaurant. Op dat moment voelt naar het
verpleeghuis gaan niet meer als een ‘verplicht nummer’ maar echt als op
bezoek gaan bij familie.
Bron: Mijn Gezondheidsgids

Nieuwe leden

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevrouw Bos
Mevrouw van Herck
Mevrouw Kamp
Mevrouw Kooijman - Schrederhof
Mevrouw Meidl  
Mevrouw Muijzers   
Mevrouw Peters       
Mevrouw Verstraaten - van der Meer
Mevrouw Vis
Mevrouw Voet - van de Heijden
Mevrouw Willemen - Rijsdijk
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Bewegen bij reuma
VOOR U GELEZEN Wat als rust roest en bewegen pijn doet?

Krijg meer
energie door
te bewegen!

Bewegen en reuma lijken op het eerste oog geen beste vrienden.
Logisch ook wel, als je lichaam pijnlijk en stijf aanvoelt ga je dat gevoel
natuurlijk graag uit de weg. Maar bewegen is juist heel belangrijk bij
reumatische aandoeningen. Bewegen is gezond, dat is geen nieuws. Je
wordt er fitter en energieker door, botten en spieren worden sterker en
je 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
intensief 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
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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. 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 beste voor het uithoudingsvermogen en maakt
spieren sterker, het vraagt echter wel meer van de gewrichten. Intensieve
sporten zoals 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 kun je grofweg onderverdelen 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.

tillen. Het huishouden doen is ook een goede, functionele manier van
bewegen. Welke oefeningen bij jou passen kun je overleggen met een
fysiotherapeut of reumatoloog.
Pijn
Voor reumapatiënten is pijn vaak een drempel om te gaan bewegen
maar bewegen met pijn mag. Het is alleen zaak om goed naar je lichaam
te luisteren. Als de pijn toeneemt, moet je het misschien wat rustiger
aan doen of voer je de beweging niet goed uit. Pijn tijdens het bewegen
beschadigt het gewricht in ieder geval niet. Natuurlijk kun je na afloop
van het bewegen spierpijn krijgen en dat is helemaal niet erg. Als je twee
uur na het bewegen nog pijn in de gewrichten hebt is het een ander
verhaal. Dan moet je 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 je ademhaling. Adem door en probeer uit te ademen bij een
inspanning.
• Probeer te ontspannen tussen oefeningen door.
• Oefen niet te lang achter elkaar. Je kunt beter een paar keer per dag
kort bewegen dan een keer lang.
• Spreek met jezelf een bepaald moment van de dag af waarop je je
oefeningen doet. Het wordt dan eerder een automatisme.
• Kies activiteiten die je leuk vindt en die bij je passen.
• Beweeg samen, dat is gezellig en motiverend.
• Overleg met reumatoloog of fysiotherapeut over nieuwe activiteiten.

Functioneel bewegen
De derde categorie heeft een focus op bewegingen die je in het dagelijks
leven nodig hebt. Bij functionele oefeningen oefen je activiteiten met een
functie, bijvoorbeeld naar de supermarkt lopen en de boodschappentas
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Bron: Gezondheidsnet
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Uit de praktijk van dokter Harry E. Lieveld

2. Weke-delenreuma: vormen van reuma die zich kenmerken door klachten aan de weke delen van het bewegingsapparaat: de spieren, pezen
en banden.
3. Artrose: de meest voorkomende vorm van reuma in Nederland en een
aparte categorie. Hierbij wordt de kwaliteit van het kraakbeen in de
gewrichten steeds minder. Dit leidt tot vervorming van het bot direct
onder het kraakbeen. Zenuwen kunnen bekneld raken. Dat kan pijn,
gevoelsstoornissen en krachtsverlies tot gevolg hebben.
Doordat de oorzaken van de meeste reumatische ziekten nog niet duidelijk zijn, is er nog geen afdoende therapie. Er zijn dus geen medicijnen die
reuma echt kunnen genezen.

Acupunctuur: na een jaar nog effect bij artrose, rug-, nek-, schouder-,
hoofdpijn, migraine
Acupunctuurbehandelingen voor chronische pijnklachten zoals artrose in
de knie, lage rugpijn, nek- en schouderpijn, hoofdpijn en migraine blijken
tot een jaar na het einde van een behandelreeks nog effect te hebben. Dat
blijkt uit een groot wetenschappelijk onderzoek (een meta-analyse) van
wetenschappers van universiteiten in Engeland, Amerika en Duitsland.
17 oktober jl. publiceerde het gerenommeerde medische vakblad Pain de
resultaten van deze studie.
Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een vorm van reuma. Zij hebben
onder andere last van chronische pijnklachten. Overigens is reuma niet één
ziekte, maar een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende vormen
van reuma, die te verdelen zijn over 3 categorieën.
1. Ontstekingsreuma: vormen van reuma met als belangrijkste kenmerk
ontstekingen aan de gewrichten, zoals reumatoïde artritis (RA).
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Acupunctuur is voor veel reumapatiënten een oplossing: tegen de pijn en
de eventuele ontstekingen. Vaak leiden ontstekingen tot vergroeiingen. Bij
de meeste van mijn patiënten lukt het me om de pijnen en de ontstekingen
voor langere tijd sterk te verminderen of te stoppen. Doorredenerend zou je
kunnen zeggen dat het erg jammer is dat niet meer patiënten en hun dokters hiervan op de hoogte zijn. Bij tijdige en regelmatige inzet van acupunctuur kunnen we immers niet alleen veel pijnklachten verhelpen. Ook zouden
we veel ontstekingen en dus vergroeiingen kunnen voorkomen.
Het mooie van acupunctuur is verder dat het geen nare bijwerkingen geeft.
Daarnaast heeft het een positieve invloed op onze energiehuishouding en
gemoedsrust. Je voelt je daardoor energieker en opgewekter.
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
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Uitnodiging

Uitnodiging

Samen Vrouw in Vessem organiseert een thema avond Reuma. Naast een
lezing van een reumatoloog is Reumavereniging regio Eindhoven aanwezig
met een informatiestand om brochures uit te delen van het Reumafonds. De
gastvrouwen vertellen wat de reumavereniging voor u kan betekenen.

Thema avond Reuma
maandag 13 februari
Aanvang: 19.30 uur
De avond is openbaar en gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn van harte
welkom.
Locatie: Gemeenschapshuis d’n Boogerd, Servatiusstraat 6, 5512 AJ Vessem
Meer informatie: Begin januari zullen de naam van de spreker en het onderwerp van de lezing bekend zijn en gepubliceerd worden op onze website:
www.rveindhoven.nl en op die van Samen Vrouw in Vessem:
www.samenvrouwvessem.nl.

Alternatieven voor suiker
VOOR U GELEZEN Soorten zoetstoffen, suikervervangers

Helpende
Ben
handjijiseen
zoetekauw?
welkom

Steeds meer mensen schrappen suiker van het menu en gaan
voor light. Ruim een derde van de mensen, zowel mannen als vrouwen,
gebruikt wel eens een zoetje. Suikervervangers brengen geen extra kilogrammen met zich mee. Ook zijn ze niet slecht voor het gebit. Maar denk
eraan: overdaad schaadt, ook bij caloriearme zoetstoffen.
Er zijn twee soorten zoetstoffen: intensieve en extensieve. Intensieve
zoetstoffen zijn zoeter dan suiker, terwijl extensieve zoetstoffen juist
minder zoet zijn. De intensieve zoetstoffen vormen dan ook de basis voor
zoetjes.
Van deze groep kunstmatige zoetstoffen met een hoge zoetkracht zijn
aspartaam en sacharine de bekendste soorten. Van de extensieve zoetstoffen zijn de bekendste de zogenaamde suikeralcoholen, zoals xylitol
en sorbitol. Deze stoffen hebben veel minder zoetkracht dan suiker. Ze
worden vooral gebruikt in kauwgom, drop, snoep en producten voor
diabetici.
Intensieve zoetstoffen
Aspartaam
Aspartaam is opgebouwd uit aminozuren en heeft geen bittere nasmaak.
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Het bevat evenveel calorieën als suiker. De zoetkracht is tweehonderd
maal zo sterk. Aspartaam bevat een zogenaamd methyl waaruit het
lichaam een giftige stof kan vormen. Of je hierdoor ziek kunt worden,
is niet bewezen. Wel staat vast dat grote hoeveelheden aspartaam niet
helemaal veilig zijn. Je kunt deze zoetstof niet verhitten.
Sacharine
Sacharine heeft een bittere nasmaak. Als je het in grote hoeveelheden
neemt, zou het kankerverwekkend zijn. Sacharine bevat geen calorieën.
Het is 300 tot 500 keer zoeter dan suiker.
Cyclamaat
Cyclamaat heeft een bittere nasmaak. Het is dertig keer zoeter dan suiker
en levert geen energie. Cyclamaat is in grote hoeveelheden schadelijk. Je
mag deze zoetstof wel verhitten.
Acesulfaam K
Acesulfaam K smaakt net als suiker en heeft geen bittere nasmaak. Deze
zoetstof wordt vaak gebruikt in combinatie met andere zoetstoffen. Het is
150 tot 200 keer zoeter dan suiker en bevat geen calorieën.
Stevia
Stevia is een natuurlijke zoetstof die uit een plant gewonnen wordt.
Het smaakt 200 tot 300 keer zoeter dan suiker en bevat geen calorieën.
Steviapoeder kun je gebruiken als tafelsuiker en om mee te bakken.
Fabrikanten doen stevia in producten als frisdrank en zoetjes, je vindt het
terug op het etiket als E960 (steviolglycosiden). Om de bittere nasmaak
van stevia te maskeren, zit er in voedingsmiddelen met stevia vaak ook
een beetje suiker of een andere zoetstof.

Staten en is ook in Europa aan een opmars bezig. Het is een goedkoop
ingrediënt dat bijvoorbeeld koeken met minder verzadigd vet weer op
smaak brengt. De fructose en glucose in HFCS versterken elkaars zoetkracht, waardoor het zoeter is dan suiker.
Extensieve zoetstoffen
Sorbitol
Sorbitol komt voor in sommige fruitsoorten. Het wordt veel gebruikt in
gebak, jam en ingemaakte vruchten. Deze zoetstof levert 2,4 kilocalorieën per gram. Het is minder zoet dan suiker.
Xylitol
Xylitol is gemaakt van berkenhout. Het komt vooral voor in tandpasta,
kauwgom en natuurlijke producten. Xylitol blijkt zelfs tandbederf tegen
te gaan omdat het bacteriën in de mond doodt. Maar pas op: bij gebruik
van grote hoeveelheden (40 gram of meer) kunnen deze smaakmakers
laxerend werken.
Fructose
Fructose wordt langzamer opgenomen dan glucose en sacharose. Het
mag - in overleg met de diëtist - ook door diabetici gebruikt worden. In
Duitsland wordt deze zoetstof vaak aangeraden, in Nederland minder.
Oerzoet
Oersuiker is ongeraffineerd gedroogd suikerrietsap. Het heet ook wel
oerzoet en is te koop bij natuurvoedingswinkels. Het sap van suikerriet
wordt gefilterd, gekookt, ingedampt, gedroogd en en daarna vermaald
tot korreltjes. Omdat het niet geraffineerd is, zouden er meer voedingsstoffen en mineralen in zitten dan in gewone suiker. Voor je lijn hoef je
geen oerzoet te gebruiken, er zitten net zo veel calorieën in als in suiker.

Glucosefructosesiroop (HFCS)
Glucosefructosesiroop oftewel High Fructose Corn Syrup (HFCS) is gemaakt van maïs. Deze zoetstof wordt al veel gebruikt in de Verenigde
32

33

Laxerende werking
Andere extensieve zoetstoffen zijn erythritol (E968), isomalt (E953), lactitol (E966), maltitol (E965) en mannitol (E421). Net als sorbitol en xylitol
vallen deze zoetstoffen onder de noemer polyolen en leveren ze minder
calorieën dan suiker. Er zitten zo’n 2,4 kilocalorieën per gram in en bij
erythritol is dat zelfs nog minder. Als je grote hoeveelheden polyolen binnenkrijgt (40 gram of meer) of er gevoelig voor bent, kun je last krijgen
van darmproblemen zoals winderigheid, buikkrampen en diarree.
Bron: Gezondheidsnet

www.scootmobielspecialist.nl
(040) 256 77 00

Wist u dat de
Scootmobielspecialist:

Dealer is van uitsluitend A-merken
Er ook is voor al uw reparatie, onderhoud en accessoires
365 dagen per jaar bereikbaar is
Ook gebruikte scootmobielen in- en verkoopt

Onze showroom is te bezoeken van:
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur.
Op afspraak is altijd mogelijk. Parkeren voor de deur is gratis.
Ook voor onderhoud en accessoires.

Showroom: Industrieweg 3 (ind.terr. Achtse Barrier), 5627 BS Eindhoven
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Zo gezond is een middagdutje
VOOR U GELEZEN De wonderen van het hazenslaapje

Elke dag
een
powernap!

Je ogen vallen dicht en je dommelt weg. Even soezen, tukken of een uiltje
knappen: rond een uur of twee klinkt deze bezigheid je als muziek in de
oren. Toch staat het dutje bij Nederlanders niet vaak op de planning. Zes
redenen waarom je vaker weg zou moeten doezelen.
1. Je voelt je fitter
Een middagdutje wordt niet voor niets een powernap genoemd. Twintig
minuten is al genoeg om even bij te tanken en je minder slaperig te
voelen. Na zo’n dutje kun je er weer fris tegenaan. Je bestrijdt hiermee
niet alleen je vermoeidheid: je zorgt zo ook dat je je mentaal beter voelt.
Door even je ogen te sluiten boost je je energielevel en ga je opgewekter
en vrolijker door het leven. Of je nu echt in slaap valt of twintig minuten
rust en ontspant, de positieve gevolgen blijven hetzelfde, blijkt uit onderzoek. Blijf dus vooral nog even liggen.
2. Je kunt je beter concentreren
Amerikaans ruimtevaartinstituut NASA is een groot voorstander van de
powernap. Het instituut onderzocht de samenhang tussen prestaties en
middagdutjes. Na een powernap van 25 minuten waren de medewerkers
van NASA 54 procent alerter: ze reageerden sneller op vragen en kon35

den situaties beter overzien dan de medewerkers die geen middagdutje
deden. De prestaties van de slapers verbeterden met wel 34 procent.
Ondertussen zijn middagdutjes een vast onderdeel in het dagprogramma
van de trainers en piloten. Gek is het niet: door je volledig te ontspannen
is het gemakkelijker om je daarna weer op lastige opdrachten te richten.
Na zo’n wonderslaapje ga je weer geconcentreerd aan het werk en neem
je informatie beter op.   
3. Je bloeddruk daalt
Heb je last van een hoge bloeddruk? Griekse doktoren analyseerden het
siëstagedrag van 386 mannen en vrouwen met een hoge bloeddruk. De
mensen die overdag een dutje deden, hadden een 11 procent lagere
hartslag en hun bloeddruk lag gemiddeld 5 procent lager. Ook hadden de
middagslapers over het algemeen een gezonder hart, dit betekent dat zij
minder risico lopen op een hartaanval. Een dagelijks hazenslaapje kan dus
mogelijk een deel van de medicijnen vervangen, aldus de artsen van het
Asklipieio Voula ziekenhuis.
4. Je krijgt een beter geheugen
Door even weg te dommelen verbeter je je denkvermogen. Proefpersonen die overdag 100 minuten sliepen, presteerden daarna beter bij geheugentests dan mensen die vooraf niet hadden geslapen. Volgens onderzoekers Matthew Walker en Robert Stickgold van Harvard Medical School
komt dat omdat je tijdens je dutje de tijd krijgt om kennis te ordenen. Je
hersenen verplaatsen informatie van je kortetermijngeheugen naar je
langetermijngeheugen. Bij mensen die niet slapen, raakt het kortetermijngeheugen overvol en kan er geen nieuwe informatie meer bij.
5. Je bent creatiever
Het advies ‘slaap er een nachtje over’ heb je misschien al eens gekregen.
Maar als je creativiteit je in de steek laat op de dag van de deadline, heb je
weinig aan de ideeën van morgen. Ook dan is het nuttig om overdag even
weg te dutten. Slaap zorgt ervoor dat je loslaat waar je mee bezig bent
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terwijl het je hersenen op hetzelfde moment wakker schudt. Nog voordat
de REM-slaap (diepe slaap) is bereikt, kunnen mensen hun problemen al
beter oplossen. Dat blijkt uit onderzoek van de Engelse professor Richard
Wiseman. Je powernap hoeft dus helemaal niet lang te duren om het
creatieve proces weer op gang te zetten.
6. Je hebt minder stress
Slaap is stressverlagend en door overdag te slapen heb je minder kans op
een burn-out, zegt het Amerikaanse National Institute of Mental Health.
Een korte nap vermindert gevoelens van irritatie en frustratie. Bovendien
geef je jezelf met een middagdutje de tijd om alle zaken op een rijtje
te zetten. Je stopt met je bezigheden, zet je lichaam even op pauze en
herpakt je rust. Problemen waar je voor je dutje heel erg tegenop zag, zijn
met een frisse blik goed op te lossen.

Bron: Gezondheidsnet
Inleveren kopij vóór 1 februari
Het Contact uitgelezen? Gooi het niet weg maar neem het mee naar
de wachtkamer van uw huisarts, tandarts, therapeut of specialist en
laat het daar achter. Anderen kunnen zo ook onze verenging leren
kennen.
Alvast onze hartelijke dank!
Redactieadres:
Postbus 2222
5600 CE Eindhoven
wwijnenrpv@gmail.com
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Onze diensten

UW PREFAB MANTELZORGWONING
IN ÉÉN DAG GEPLAATST!

+ prefab aan- en uitbouw, waaronder
complete mantelzorgwoningen
+ dakkapellen
+ vloeren
+ kozijnen en deuren
+ totaalonderhoud

Uw voordelen
Wanneer u door gezondheidsklachten en/of ouderdom niet meer (helemaal) zelfstandig kunt
wonen, dan is een aangebouwde mantelzorgwoning een prima oplossing. Met een Prefab
mantelzorgwoning van HG Bouwtechniek heeft u in één dag een extra woning aan (of
geheel los van) uw eigen huis of het huis van uw kind. De woning zetten we in onze
werkplaats in elkaar en wordt vervolgens snel en vakkundig bij u gemonteerd. Het is een
oplossing die vele malen goedkoper is dan reguliere bouwmethoden. Ook al omdat veel
gemeentes, in het kader van de WMO, subsidies geven op deze zorgwoningen. Graag
bespreken we bij u thuis de mogelijkheden van uw Prefab mantelzorgwoning en maken
we voor u een heldere offerte. Bel vandaag nog voor een afspraak: 0416 - 56 00 17.
Of mail: info@hg-bouwtechniek.nl. Meer informatie: www.prefab-aanbouw-uitbouw.nl.

HG BOUWTECHNIEK BV
Berkhaag 4, 5161 CC Sprang-Capelle
Tel: 0416 - 56 00 17

+ zelfstandig wonen, met zorg van uw
kind(eren) ‘om de hoek’
+ beduidend goedkoper dan
regulier bouwen
+ subsidiemogelijkheden voor
financiering
+ zorgeloze, snelle plaatsing in één dag
+ deskundig advies vooraf
+ degelijke service en garantie
+ zowel particulier als zakelijk

E-mail: info@hg-bouwtechniek.nl
Internet: www.hg-bouwtechniek.nl

Provincialeweg 27 * 5503 HA Veldhoven * 0031 (0)40-253 50 55/-251 86 90
* www.vangerwenmunckhoftours.nl * info@vangerwenmunckhof.nl
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Ook ouderen geschikt als orgaandonor
VOOR U GELEZEN Ouderen redden jaarlijks honderden levens

geen donor kunnen worden. Maar een ziekte of ongezonde levensstijl
heeft niet altijd effect op het hele lichaam. Als een lever aangetast is,
betekent dat niet dat je met je longen geen leven meer kunt redden.
In Nederland staan bijna 6 miljoen mensen geregistreerd in het donorregister. Maar daar moeten er nog veel meer bij komen. In 2015 overleden
134 mensen terwijl ze op de wachtlijst stonden voor een donororgaan.
Hoe meer mensen zich registeren als orgaandonor, hoe meer levens
gered kunnen worden.

Een leven
redden?
Je hebt het
in je!

Bron(nen): Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, Gezondheidsnet

Veel mensen twijfelen of ze wel geschikt zijn als orgaandonor.
Vooral ouderen denken dit. Maar dat is nergens voor nodig: ook
ouderen zijn geschikt als donor en kunnen met hun organen levens
redden.
Daarom start de campagne ‘Een leven redden. Je hebt het in je.’ Met
deze campagne willen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) en de Nederlandse Transplantatie Stichting laten zien dat
iedereen het in zich heeft een leven te redden.
Ouderen denken vaak dat hun organen, vanwege de leeftijd, na hun
dood niet meer bruikbaar zijn om het leven van anderen te redden. In
werkelijkheid geldt het tegendeel: in 2015 was bijna de helft van de
daadwerkelijke donoren 56 jaar of ouder. Met hun organen zijn vorig jaar
honderden levens gered. Ook van ouderen zijn de nieren en lever nog
bruikbaar. En zowel huid als hoornvliezen zijn tot hoge leeftijd bruikbaar.
Mensen twijfelen niet alleen vanwege hun (hogere) leeftijd. Ook mensen die ziek zijn, medicijnen gebruiken, roken of drinken willen anderen
‘niet opzadelen met ongezonde organen.’ Ze denken vaak dat ze hierdoor
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Wie komt
ons team
versterken?

Vacatures
Gaat de vereniging u aan het hart? Help dan mee om de vacatures van
voorzitter en secretaris in te vullen. Denk aan uw familie- of kennissenkring, uw netwerk, vroegere collega’s, iemand die de functie van voorzitter of secretaris past. Informeer bij buren, vrienden en bekenden. Hij of
zij kan altijd vrijblijvend komen praten. Bel 06 83 40 78 50 of mail naar:
info@rveindhoven.nl
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Afwezigheid bij beweeggroepen
Voor alle beweeggroepen geldt: als u één of meerdere keren niet mee
kunt doen, meldt u zich dan af bij uw coördinator of groepsleidster. U kunt
deze gemiste lessen eventueel inhalen in een andere groep. Overleg eerst
met de coördinator van die betreffende groep. De betalingen gaan dan gewoon door. Als u weet dat u langdurig afwezig zult zijn door bijvoorbeeld
een operatie of langdurige ziekte, meldt u zich dan af bij de coördinator
of groepleidster én bij de ledenadministratie: Lillian Korremans, liefst per
e-mail: info@rveindhoven.nl.

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.
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Beweegactiviteiten

HYDROTHERAPIE De gemiddelde temperatuur van het water is 32° C

Eigen bijdrage:
€ 47,- per
kwartaal

Zwemtijden De Tongelreep
te Eindhoven:

Zwemtijd Ir. Ottenbad
te Eindhoven:

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

• Donderdag van 14.15 - 15.15 uur

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

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

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
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Beweegactiviteiten

Reumavereniging
Regio Eindhoven

Inschrijven lidmaatschap
Reumavereniging Regio Eindhoven

Tai Chi en Nordic Walking

Naam:
Voornaam:
Straat:
Woonplaats:
Geboortedatum:
IBANnummer:
E-mailadres:

Eigen bijdrage:
€ 45,- per
kwartaal

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

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

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

 Vrouw

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

Eigen bijdrage:
€ 6,- per
jaar

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

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

Datum:

• Zaterdag: 11:00 - 12: 00 uur
   Coördinator: Inge Beekmans
049 233 06 27
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• Donderdag 11:00 - 12:00 uur
   Coördinator: Willy Klappe
06 18 22 52 56

 Man  Vrouw
Huisnummer:
Postcode:
Telefoon:

Handtekening:

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

Inschrijven
beweeggroep

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

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

Naam:
Voornaam:
Straat:
Woonplaats:
Geboortedatum:
IBANnummer:
E-mailadres:

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

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

Wmo Loket / Zorgloket
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
Postbus 90151, 5600 RC Eindhoven
Telefoon: 14 040
www.eindhoven.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 reumasoorten, voor patiënten en
betrokkenen:
www.reuma.startpagina.nl

 Man  Vrouw
Huisnummer:
Postcode:
Telefoon:

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

ZuidZorg
24 uur per dag, 7 dagen in de week
De Run 5601, 5504 DK  Veldhoven
Telefoon: 040 230 84 08
info@zuidzorg.nl
www.zuidzorg.nl

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

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

Kosten: € 47 per kwartaal
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Prijzen voor leden
Wijze van betalen:
per automatische incasso

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

Meer informatie
www.rveindhoven.nl  
Telefoon: 06 83 40 78 50
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Nordic Walking
ingangsdatum:
 donderdag van 11.00 tot 12.00 uur, locatie in overleg
 zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur, Woensel en omgeving
Kosten: € 6 per jaar
Tai Chi
ingangsdatum:
Wijkcentrum de Mortel, Savoiepad 14, Eindhoven
 dinsdag
van 11.30 tot 12.30 uur
Buurthuis de Rondweg, Camphuysenstraat 1, Eindhoven
 dinsdag
van 13.30 tot 15.00 uur
Kosten: € 45 per kwartaal

Datum:

Handtekening:

Stuur het inschrijfformulier in een gefrankeerde enveloppe naar:
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222,
5600 CE Eindhoven
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secretariaatrveindhoven@gmail.com
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

Onze vereniging

: .....................................................................

 Man  Vrouw
Geboortedatum : ............................................................................

AFMELDING LIDMAATSCHAP: UITERLIJK 30 NOVEMBER

Voorzitter
Inge Beekmans
049 233 06 27

Gastvrouwen
Greet van Gessel
06 83 40 78 50

Secretaris – Vicevoorzitter
Lillian Korremans
040 248 88 28

Contactpersoon advertenties
Corry Huffenreuter

info@rveindhoven.nl

cjbeekmansrpv@gmail.com

d.huffenreuter@upcmail.nl

info@rveindhoven.nl

Coördinator Hydrotherapie
Ellen van Steenis
040 211 65 58

2e secretaris
Miranda Engelen
06 11 08 59 35

ellen.van.steenis@iae.nl

Mirandaengelen@hotmail.com

Coördinatoren
Yvonne  Arts – Boer  040 257 53 70
Nellie Merkies 040 212 50 46
Ellen van Steenis 040 211 65 58
Adry Rovers 040 262 43 08
Eline Merk 040 242 59 21

Penningmeester
José van der Velden
040 226 49 05

j.vandervelden@hslnet.nl
Stuur het afmeldingsformulier in een gefrankeerde enveloppe naar:
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven
E-mailadres:info@rveindhoven.nl

Ledenadministratie
Joost Korremans
040 248 88 28
info@rveindhoven.nl

Coördinatoren Tai Chi
Mary Brands
040 221 80 26

Interne contacten
Yvonne Arts – Boer
040 257 53 70

Tineke den Hoed
040 242 42 08

Yvonne arts@outlook com

tinekeenkees@hotmail.com

Public Relations
Marcia Bakermans

MBakermans.rveindhoven@gmail.com

Coördinatoren Nordic Walking
Willy Klappe
06 18 22 52 56

Redactie
Wilma Wijnen
040 244 73 33

Inge Beekmans
049 233 06 27

info@rveindhoven.nl

willklappe@live.nl

cjbeekmansrpv@gmail.com

wwijnenrpv@gmail.com
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Contact

Verenigingsblad

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
Twitter: @ReumaVereniging
Aangesloten bij het Reumafonds, de NPCF
en lid van Ieder (in) voorheen de CG Raad
(chronisch zieken en gehandicapten)
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Vormgeving: Stichting SupportPunt Eindhoven

De vereniging is van
ons allemaal

