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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
Gastvrouw
Chantal van Dijke
Informatie en voorlichting
Aanmelding nieuwe leden
      Aanmelding activiteiten
06 11 52 59 09
info@rveindhoven.nl
Secretaris - Vicevoorzitter
Lillian Korremans
Correspondentie
Vragen voor de ledenadministratie
Informatie nieuwe leden
Externe contacten
040 248 88 28
info@rveindhoven.nl

Wij werken samen met:
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Penningmeester
Hans Martens
Informatie financiële zaken
Eigen bijdrage
beweegactiviteiten
Contributie
06 12 82 26 83
j.martensrpv@gmail.com
Coördinator Hydrotherapie
Jeanne Hendriks
Aanmeldingen
Wijzigingen of annuleringen
040 253 40 38
aphendriksvrijsen@onsbrabantnet.nl
Coördinator Tai Chi,
Nordic Walking
Mary Brands
Aanmeldingen
Wijzigingen of annuleringen
040 221 80 26
info@rveindhoven.nl
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Het bestuur aan het woord

Thermaalbad Arcen
Dit is alweer het laatste Contact van dit jaar. Mij lijkt het wel of de jaren
met het ouder worden sneller gaan dan toen we jong waren. Heeft u dat
nou ook??

€ 25,- korting op een
10-badenkaart
(4 uur entree)
voor

120,-

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u de korting.
Deze actie is geldig t/m 31 december 2015.
Maximaal 2 kaarten per voucher.

Klein Vink 11
5944 EX Arcen
Tel.: 077 - 473 24 24
info@thermaalbad.nl
www.thermaalbad.nl
Openingstijden ma - zo: 08.30 t/m 23.00 uur
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RVE

Van 145,-

Geweldig goede voorzitter
Op 18 oktober 2015 is Ton Reijs, onze oud-voorzitter overleden. Niet zo
lang geleden bereikte ons nog berichten dat het niet slecht ging en dan
ineens dit. Ton was een zeer aimabele man en een geweldige goede
voorzitter. Zeer betrokken bij alles en iedereen en toen ik de vereniging
van hem mocht overnemen trof ik een goed gestructureerde vereniging
aan.
Verlies van mijn vraagbaak
Natuurlijk geeft iedereen leiding op zijn of haar manier maar als je in een
geordende vereniging kunt stappen heb je al een voorsprong. Hij is nog
lang mijn vraagbaak geweest en nooit was het hem te veel. Dat gaf aan
hoe zeer hij zich nog bij de vereniging betrokken voelde. Wij, het bestuur,
wensen zijn familie en zijn partner Lia heel veel sterkte.
Uit de cursus Valpreventie
U ziet dat we een nieuwe beweeggroep willen gaan opzetten. Toen u
’t Contact opensloeg viel er een folder uit van Fysiovisie. Wij hebben
overlegd en daaruit is dit idee ontstaan: een cursus Balans en Beweging.
Enkele jaren geleden hebben we een cursus Valpreventie gehouden en
een vast onderdeel daarvan was de balanstraining. U weet allen dat met
het ouder worden het evenwicht minder wordt en dat dit ook vaak de
oorzaak is van ongelukkige valpartijen.
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Van de redactie
Bijzondere
feestdagen
gewenst

Cursus Balans en Beweging
De cursus richt zich voornamelijk op evenwichtsoefeningen en
een mooie bijkomstigheid is dat dan tegelijkertijd onze conditie ook
verbetert. Er is een gratis proefles en daarna volgen 10 vervolglessen, gegeven door een geriatriefysiotherapeut en een docente valpreventie. We
hebben een locatie gekozen die ook met het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken is en die voldoende parkeerruimte heeft. De proefles is
op 16 december en daarna gaan we in het nieuwe jaar enthousiast van
start. Wij hopen op een grote belangstelling.
Ik wens u, namens het bestuur, hele mooie en gezellige kerstdagen en
een fijne jaarwisseling. Graag zie ik u volgend jaar terug bij een van onze
activiteiten.
Inge Beekmans
voorzitter

Onze voorzitter Inge Beekmans is verhuisd en heeft een nieuw
telefoonnummer: 049 233 06 27, haar e-mailadres blijft hetzelfde:
cjbeekmansrpv@gmail.com
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Elk seizoen
zijn charme

Ik weet niet hoe het met u is, maar naarmate ik ouder word, vind ik de
winter minder plezierig. Er zijn bikkels die zweren bij vriesweer maar ik
moet er niets van hebben. Sneeuw en ijs vind ik vooral mooi om naar te
kijken. De wereld krijgt iets magisch met een witte deken. En het beeld
van schaatsende paartjes heeft iets romantisch. Toch kijk ik in februari al
ongeduldig uit naar het voorjaar.
Specialisten aan het woord
In dit extra dikke winternummer, royaal gevuld om lekker lang bij de
kachel te lezen, vindt u een interview met dokter Westgeest en een interview met reumaconsulente mevrouw Merry-Meier. Zij vertellen met
passie wat zij zo boeiend vinden aan het begeleiden van mensen met
reuma en wat u zelf kunt doen. Zij geven een inkijkje in hun dagelijkse
werk en vertellen enthousiast over het Regionaal Reumacentrum van
het Máxima Medisch Centrum.
Balans en Beweging
Het werd al aangekondigd in het vorige nummer: u krijgt een gratis proefles Balans en Beweging. Een nieuw initiatief van uw reumavereniging
samen met Fysiovisie om uw balans en stabiliteit te verhogen.
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Geen overbodige luxe in dit jaargetijde. Kom meedoen en ervaar of het
iets voor u kan betekenen. Als het u bevalt, starten de vervolglessen in
januari.
Bewegen bij osteoporose
Om de kou van het lijf te weren, kunt u allerlei middelen inzetten: warmwaterkruik, hittepit, warmtedeken, wollen trui, lange onderbroek en/of
warme chocomel met het liefst een beetje rum en slagroom. Maar het
beste werkt toch in beweging komen en blijven. Zelfs bij osteoporose is
bewegen aan te raden. En niet alleen om er lekker warm van te worden.
Zie pagina 42. Er is nu een wetenschappelijke verklaring waarom vrouwen koude voeten hebben. Ook dat leest u in dit nummer.

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

Goed verenigingsjaar
Laten we in deze periode de warmte vooral bij elkaar zoeken. Meld u aan
voor de nieuwsjaarslunch en ontmoet uw lotgenoten onder een hapje
en een drankje. Toost op het oude jaar en kijk samen verwachtingsvol
naar het nieuwe. Het einde van het jaar nodigt uit het doen van voorspellingen. Dat laat ik graag aan anderen over. Behalve deze: in 2016 maken
we er samen weer een goed verenigingsjaar van. Ik wens u een warme
winter.
Wilma Wijnen

Nieuwe leden

Wij verwelkomen onze nieuwe leden

5096

Herstelhotel Stefaan
Glorieuxlaan 8
5613 LN Eindhoven
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T 040 303 13 13
E info@herstelhotelstefaan.nl
I www.herstelhotelstefaan.nl

Dhr. Flier
Mevr. Van Hall
Dhr. Van Uden
Mevr. Van Uden

Herstelhotel Stefaan is onderdeel van Stichting Zorg & Wonen Glorieux
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Aankondiging

Aankondiging

Busreis thermaalbad Arcen

Weten wat er speelt in uw vereniging? Eens zien wie toch die mensen zijn
in dat bestuur? Toe aan een heldere uitleg over subsidiegelden, waar het
vandaan komt en waar het naartoe gaat? Heeft u suggesties, op- of aanmerkingen, goede ideeën of gewoon zin in een gezellige Bingo avond?
Kom dan naar de

Optimaal
genieten

SFEERVERSLAG

Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016
‘t Witven
Runstraat 40
Veldhoven
040 253 27 27
Programma:
19:00 - 19:30 uur
19:30 - 20:45 uur
20:45 - 22:30 uur

Ontvangst met koffie, thee en koek
Algemene Ledenvergadering
Gratis Bingo

Het jaarverslag is vanaf 29 februari 2015 op te vragen bij:
Lillian Korremans, 040 24 88 82 of info@rveindhoven.nl
Aanmelden graag vóór 7 maart bij onze gastvrouw
Greet van Gessel, 06 83 40 78 50 of info@rveindhoven.nl

10

Dinsdag 22 september. Het is tien uur en de eersten van de een en
veertig deelnemers van de reis naar Arcen, komen aan bij de Tongelreep! Even later komt ook de bus en kunnen we tassen, rollators en
rolstoel in de kofferruimtes neerzetten. Als de laatsten gearriveerd zijn,
kunnen we op weg!
Een experiment dit keer, want het is voor het eerst dat we vier uur
gaan in plaats van twee en half! Dat is spannend, hoe dat zal bevallen?
Chauffeur Hennie brengt ons tot aan de deur, en dan kan het ontspanningsfeest beginnen!
Al gauw heeft iedereen zijn of haar weg gevonden, sommigen gaan
gelijk richting sauna om pijnlijke spieren en botten heerlijk te laten
verwarmen. Anderen zoeken het binnenbad of het buitenbad op. Bij de
ingang hebben we allemaal een bonnetje gekregen, waarmee we in het
binnen restaurant koffie met gebak kunnen halen. Dat is prettig, naar
blijkt!
Iedereen kan nu zelf als je daar zin in hebt, even wat halen en uitrusten
aan een van de tafels, of in een gemakkelijke zithoek. Het leuke is, als je
iemand van de groep tegen komt, eigenlijk iedereen hetzelfde zegt:
namelijk dat het zo fijn is om niet steeds op de klok te hoeven kijken!
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Vier uur is toch wel heel prettig blijkt.
Om kwart voor vier moeten we weer bij de bus zijn, die dan weer klaar
staat. En hoewel de weersverwachting helemaal niet gunstig was voor
deze dag, mogen we helemaal niet mopperen, want we hebben zelfs
even zon gehad, en verder droog weer! Tenminste tot we allemaal in de
hal van het bad zaten om te wachten tot iedereen er was. Maar tussen
de buien door kwamen we droog in de bus.
Na een goede reis terug, was het echter gedaan met de pret, en werden we opnieuw nat! Nu niet van heerlijk warm water, maar van hemelwater! Maar na een warme douche thuis, kunnen we terugzien op
een hele fijne dag, en één die zeker voor herhaling vatbaar is. En zo te
horen aan de reacties zal die vier uur er wel in blijven!

Als reumatoloog moet je vooral
goed luisteren
Een uitgebreid interview met Dr. A.A.A. Westgeest

Mijn wens:
reuma
preventief
genezen

Wil van Werven

drukwerk
printwerk
afwerking

Dokter Westgeest verrast me door mij zijn stoel aan te bieden en zelf op
de stoel voor de patiënt plaats te nemen. “Tja”, zegt hij, “anders voel ik
me misschien te veel op mijn gemak.” Hij begint meteen het gesprek:
“Een arts moet benaderbaar zijn. Mijn patiënten mogen me altijd bellen.
Mijn assistente schat vervolgens de urgentie in en maakt een afspraak in
de telefonische agenda. Dan bel ik de patiënt terug. Ik doe niet aan Facebook en Twitter maar als een patiënt steun en advies nodig heeft, ben ik
er voor hem. Dit is algemeen beleid in ons Reumacentrum.”
Laten we beginnen bij het begin: waar bent u opgegroeid?
“Ik ben in 1954 geboren in Den Haag. Ik kom uit een groot gezin, mijn
vader was melkboer, hij had een zuivelwinkel. Op mijn 18de ben ik in
Leiden geneeskunde gaan studeren.”

040 230 1988
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De Run 8321  5504 EN Veldhoven
info@jomadruk.nl  www.jomadruk.nl
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De zekerheid van goede zorg

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl

!
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De ZuidZorg Winkel staat
voor u klaar!
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.

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.
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

ZuidZorg Winkel

Waarom koos u voor de specialisatie reumatologie?
“Tijdens mijn studie heb ik een half jaar laboratorium onderzoek gedaan in de Verenigde Staten. Dat was de eerste aanzet die mijn interesse aanwakkerde naar onderzoek. Daarna deed ik 3 jaar onderzoek
in een laboratorium in Leiden. Door het laboratoriumwerk kwam ik in
aanraking met de interne geneeskunde en vooral de immunologie, dat
is de leer van het afweersysteem. Maar ik was ook geïnteresseerd in het
werk van de huisarts; het langdurig begeleiden van mensen trok me.
Voor mijn promotie onderzoek heb ik zes jaar laboratoriumonderzoek
gedaan, 4 jaar in Amsterdam en 2 jaar in Nijmegen. Daarmee lag mijn
weg in de richting van interne geneeskunde/reumatologie/chronische
zorg open.”
Wanneer bent u met patiënten gaan werken?
“Na mijn promotie in 1988 was de vraag: ga ik verder in het onderzoek
of ga ik met patiënten werken? In ieder geval wilde ik als reumatoloog
patiëntenzorg gaan doen. En na mijn eerste patiënt wist ik: dit is het. Dit
moet ik gaan doen. En dat na 6 jaar alleen maar wetenschap en laboratoriumwerk.
Ik ben bij Máxima Medisch Centrum begonnen op 1 april 1993, ik was
toen 39 jaar. Best oud. Ik heb 9 jaar over mijn studie gedaan maar dat
komt omdat ik er veel dingen naast deed; een half jaar in Amerika en
3 jaar in het lab gewerkt. Dat heeft me wel gevormd. Ik ben er sterker
door geworden. Ik had ook veel interesses, zo heb ik ook colleges Chinese geschiedenis gevolgd.”
Hoe stelt u een diagnose?
“Er zijn verschillende redenen om naar ons Reumacentrum verwezen
te worden. Veel patiënten komen in de eerste plaats met pijnklachten.
Daarnaast ‘is er reuma in het bloed gevonden’ en als derde verwijsreden: ’er is artritis’, dat wil zeggen ontsteking. Eerst goed luisteren is het
belangrijkste onderdeel bij het stellen van een diagnose. De patiënt
geeft je zelf de belangrijkste gegevens. Dan stel ik aanvullende vragen
15

waardoor ik al een aantal dingen kan uitsluiten. En als laatste kijk ik de
patiënt helemaal na.
Soms zijn er dan nog maar een paar dingen over. Hoe meer ervaring je
hebt, hoe beter je de diagnose kunt stellen. Dat is het leuke van het vak.
Je wordt steeds beter. Op dat moment weet ik vaak voor 95% zeker wat
het is. Als laatste volgt er aanvullend onderzoek; bloedonderzoek en
soms foto’s. Soms vraag ik een collega mee te kijken. En dat is meteen de
kracht van ons Reumacentrum: van elkaar en met elkaar leren. Je durft
je toetsbaar op te stellen en je kunt de anderen ook toetsen. Het team
behandelaars bestaat uit 4 reumatologen, 3 physician assistants en 2
reumaconsulentes.”
Wat is reuma?
“Reuma bestaat niet. Als we het Reumafonds volgen, is lage rugpijn,
pijn in je schouder en pijn in je spieren ook reuma. Fybromyalgie is nog
complexer. Dat gaat over pijn. Maar als je het hebt over reuma dan gaat
het vaak om de vier meest voorkomende ontstekingsziekten: reumatoïde
artritis, ziekte van Bechterew, artritis psoriatica en jicht. Voor de eerste
drie bestaan geen ‘geneesmiddelen’, wel zijn er goede medicijnen. Een
goede behandeling bestaat uit medicatie en begeleiding. Het omgaan
met een chronische ziekte vereist aandacht en tijd. Het hele behandelteam heeft daar natuurlijk veel ervaring mee. Verder geven we adviezen,
zoals: eet gezond, neem rust, leg er een ijszak op, ga naar fysiotherapie
als dat nodig is of kijk eens naar hulpmiddelen.”
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in uw vakgebied?
“In 1988, aan het begin van mijn opleiding tot reumatoloog in Nijmegen,
gaven we mensen met klachten eerst de meest milde medicijnen, als dat
niet hielp gaven we iets sterkere medicijnen. Steeds een stapje verder.
Ondertussen zag je vergroeiingen en kwamen er operaties en rolstoelen
aan te pas voordat we de ‘gevaarlijkste’ medicatie gaven: cyclofosfamide.
In de jaren negentig werd een ‘nieuw’ medicijn toe gepast:
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methotrexaat. Het bestond al maar werd eigenlijk opnieuw ‘ontdekt’.
Ik heb het begin ervan meegemaakt. Dat was een grote stap vooruit.
Sinds het gebruik van die medicatie zien we geen rolstoelen meer in de
wachtkamers.
De tweede stap was het denken over de behandeling. Nu zetten we
meteen de sterkste medicatie in en bouwen dan zo mogelijk langzaam
af. In het begin van de ziekte stevig behandelen levert later gezondheidswinst op. We begonnen ook beter te begrijpen hoe het immuunsysteem werkt. In het jaar 2000 kwamen de zogenaamde biologicals
die speciaal zijn gemaakt om gewrichtsreuma aan te pakken. Twintig
jaar geleden werden reumapatiënten met regelmaat opgenomen in het
ziekenhuis. Nu eigenlijk nooit meer.
Nederlandse reumatologie staat hoog aangeschreven. Er is veel ontdekt
en dat werkt door in de behandeling van patiënten. We zitten dicht
bij het vuur en de nieuwe behandelingen kunnen vaak snel toegepast
worden in Nederland. Wat we ook beter doen dan vroeger is het meten
van ziekteactiviteit tijdens de behandeling. Zo kun je de effecten beter
beoordelen en de medicatie aan het beloop van de ziekte aanpassen.”
Kan reuma ooit worden genezen?
“Deze vraag zou ik 20 jaar geleden met ‘nee’ hebben beantwoord. Maar
de afgelopen 10 jaar zijn er grote stappen gezet. Er zijn nu veel meer
medicijnen. De volgende stap is de keuze van het medicijn toespitsen
op de patiënt. Reuma steeds vroeger herkennen. En het zou helemaal
fantastisch zijn als we mensen preventief zouden kunnen behandelen.
Dat je nu al kunt zien of iemand in de toekomst reuma krijgt en dat je
dan ook nog een aanpak hebt die dat voorkomt.”
Wat kenmerkt, in uw ogen, de reumapatiënt?
Iedere patiënt zie ik op zijn of haar manier worstelen met die chronische
ziekte. Ze worden door hun ziekte gevormd in de zin dat ze geduld kunnen opbrengen. Pijn is niet eens altijd het grootste probleem.
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Daar kunnen ze mee omgaan. ‘Ja dokter, die pijn dat weet ik wel, daar
sta ik mee op en daar ga ik mee naar bed. Maar kunt u niet iets doen aan
mijn opgezwollen handen zodat ik weer kan kaarten.’”
Uit onderzoek van het Reumafonds onder 1.725 mensen blijkt dat 4 op
de 10 reumapatiënten ooit een alternatieve behandeling heeft ondergaan; 54% daarvan geeft aan er veel baat bij te hebben. Hoe staat u
tegenover alternatieve geneeswijzen?
“Het belangrijkste is dat wij, als team behandelaars, het er samen met
de patiënt over kunnen hebben. Als iemand zijn medicatie er maar naast
blijft gebruiken, hebben wij weinig voorbehoud. Als in de geneeskunde
iets werkt, willen we weten waarom het werkt. Dat ontbreekt bijvoorbeeld bij voedingssupplementen, accupunctuur of homeopathie. Niemand zoekt bij een gebroken been of blinde darmontsteking naar alternatieve geneeswijzen. Sommige patiënten blijven zoeken. En die houd ik
soms een spiegel voor. Ik had een patiënt die bij een ontstoken gewricht
een kastanje in zijn broekzak deed. Ik vroeg hem waarom hij die dan niet
altijd in zijn broekzak had. Hij zei: ‘Ja maar dokter, zo werkt het niet!’”
Op de website van het MMC zag ik dat u ook psychosociale zorg heeft
als specialisatie. Hoe ziet die zorg eruit voor reumapatiënten?
“Een paar jaar geleden hadden we een dagbehandeling programma met
uitgebreide voorlichting, fysiotherapie, psycholoog en ergotherapie.
Een waardevol aandeel in de begeleiding van patiënten met reumatoïde artritis. Dat is wegbezuinigd. Bij ieder consult zit psychosociale zorg
ingebakken. Je vraagt of het thuis of op het werk nog gaat. Bij problemen
heb je ook aandacht voor de partner of het gezin. Patiënten vertrouwen
op je vakkennis, je wordt daarnaast beoordeeld op de kwaliteit van het
contact. Je krijgt waardering voor de dingen die je erom heen doet. Het
Reumacentrum wordt beoordeeld op de inzet van alle medewerkers: de
telefoniste, bejegening aan de balie en de aankleding van de wachtkamer.”
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De patiënt
vertelt de
diagnose

Wat kan de reumavereniging toevoegen?
“Lotgenotencontact. En samen met het Reumafonds, belangenbehartiging. De brede blik is ook belangrijk. Wij gaan eenmaal per jaar om tafel
met de reumaverenigingen in deze regio. Wat niet meewerkt zijn twee
zaken. Het gaat steeds beter met de patiënten, ze hebben de reumavereniging steeds minder nodig. Voorlichting en kennis weten mensen
steeds beter zelf te verkrijgen. En het verenigingsleven staat in zijn algemeenheid onder druk. Dat geldt voor de buurtvereniging, de dorpsfanfare en natuurlijk ook voor de reumapatiëntenverenigingen.”
Wat inspireert u?
“Het contact met de patiënten en de ervaring dat ik voor mensen het
verschil kan uitmaken. Soms komt een nieuwe patiënte met veel klachten
van pijn en stijfheid binnen. Ik weet dan: Geduld, door onze behandeling
staat zij er over een half jaar een stuk beter voor.”
Waar krijgt u energie van?
“Elke patiënt. Ik ga iedere dag fluitend naar mijn werk.”
Wat is uw levensmotto?
“Goed doen.”
Wilma Wijnen
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Mijnkwaliteitvanleven.nl
VOOR U GELEZEN Inzicht in uw leven
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

Inleveren kopij vóór 1 februari 2016
Het Contact uit? 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 vereniging leren kennen.
Alvast onze hartelijke dank!
Redactieadres:
Postbus 2222
5600 CE Eindhoven
wwijnenrpv@gmail.com
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Doet u mee
om de zorg te
verbeteren?

Kunt u leven op een manier die bij u en uw gezondheid past? Wat voor
impact hebben veranderingen in de zorg op uw leven? Deze vragen en
meer u kunt beantwoorden op Mijnkwaliteitvanleven.nl. Door twee keer
per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u
belangrijk is. U doet ook mee aan een landelijk onderzoek om de zorg te
verbeteren.
De website Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien
waar goede zorg om draait, juist nu de zorg verandert. Mijnkwaliteitvanleven.nl is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte of beperking,
mensen die door het ouder worden beperkingen ervaren én mantelzorgers.
Twee keer per jaar een online vragenlijst
Om mee te doen, meldt u zich allereerst aan via www.mijnkwaliteitvanleven.nl. Twee keer per jaar ontvangt u een online vragenlijst. De vragen
gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen.
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Uitnodiging

Uitnodiging
Ook kunt u aangeven hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en
leefomgeving waardeert.
Persoonlijk overzicht geeft houvast
Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u uw persoonlijke overzicht
– Mijn Kwaliteitsmeter – met daarin de informatie over wat voor u belangrijk is. Dit overzicht geeft u houvast op momenten dat het niet altijd
eenvoudig is om te verwoorden waar het echt om draait in uw situatie. Zo
bent u goed voorbereid om in gesprek te gaan met uw familie, zorgverleners of de gemeente. U krijgt meer grip op uw eigen zorg en ondersteuning, zodat deze past bij uw manier van leven.
Grootschalig onderzoek
Door de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen, doet u ook
mee een landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. De anonieme
resultaten worden onder de aandacht gebracht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties. Mijnkwaliteitvanleven.nl is een samenwerkingsverband van Patiëntenfederatie NPCF, Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang
Nederland en Ouderenkoepel CSO.
Meld u aan!
Wilt u meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl? Meld u dan aan via www.
mijnkwaliteitvanleven.nl en vul de vragenlijst in.
Bron: Reumafonds

Nieuwjaarslunch
Laten we met elkaar het nieuwe jaar
verwelkomen met een hapje en een drankje op:
dinsdag 12 januari van 13:00 tot ± 15:00 uur
in wijkrestaurant Het Cruydenhuisch,
Kalmoesplein 73, 5643 LM Eindhoven*
De kosten bedragen 15 euro per persoon.
Hiervoor ontvangt u bij binnenkomst een
welkomstdrankje, een diner van drie gangen en
één consumptiebon.
Aanmelden kan tot maandag 7 januari bij onze
gastvrouw Greet van Gessel: 06 83 40 78 50 of
info@rveindhoven.nl

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:
http://www.robinhoodeindhoven.nl
*Vanaf station Eindhoven neemt u stadsbus 12
(richting Gijzenrooi). U stapt uit bij de halte Kalmoesplein,
daarna is het nog 1 minuut lopen.
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Als reumaconsulente heb ik meer tijd
dan de arts
Een uitgebreid interview met Louise Merry-Meier

Bij mij mag
een
afspraak
30 minuten
duren

Voor iedereen die aan haar uitspraak probeert te raden waar ze vandaan
komt: Louise Merry-Meier is in 1982 geboren in Haarlem en groeide op
in het Limburgse Sittard. Ze studeerde gezondheidswetenschappen in
Maastricht en zorgmanagement in Brussel.
Wanneer bent u begonnen als reumaconsulente in het Máxima Medisch Centrum?
“Op 1 september 2010. Eigenlijk ben ik er een beetje ingerold. Ik werkte
bij het Reumacentrum als onderzoeker maar bij afwezigheid van reumaconsulente Antoinette Piepenbrock, nam ik haar taken over. In 2011 heb
ik mijn diploma voor reumaverpleegkundige gehaald in Nieuwegein. Die
studie heb ik parttime naast mijn werk gedaan.”
Wat is boeiend aan de reumatologie?
“Het is een vakgebied in ontwikkeling en er is een diversiteit aan ziektebeelden. Je ziet mensen met reuma van jong tot oud. Toch zijn de pro24
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blemen die ze tegenkomen vaak dezelfde: op het gebied van het sociale
leven, gezin, werk, voeding, seksualiteit, beweging. Die onderwerpen
worden besproken tijdens mijn spreekuur.”
Met welke vragen komen mensen bij u?
“Allerlei vragen, of ze mogen sporten, wat ze in de toekomst kunnen
verwachten. Een reumatoloog heeft 10 minuten voor een consult, bij
mij mag een afspraak 30 minuten duren. En meestal maken we dan nog
vervolgafspraken.”
Wat voor voorlichting geeft u?
“Iedere dinsdagmiddag geef ik voorlichting aan een groep van 10 tot 12
reumapatiënten met hun partner. Mijn collega Antoinette Piepenbrock
verzorgt de groepsbijeenkomsten op vrijdagmiddag. Het is geen inloopmiddag. Reumapatiënten met een bepaalde diagnose worden hiervoor
uitgenodigd. Het gaat altijd over één ziektebeeld zoals jicht, artritis psoriatica, reumatoïde artritis, artrose of fibromyalgie. Reumatoïde artritis is
de enige diagnose waarvoor we 3 bijeenkomsten plannen. Verschillende
onderwerpen komen aan bod: ziektebeeld, medicijnen, leefregels, voeding. Mensen hebben dan vaak voor het eerst contact met lotgenoten.
Daarnaast heb ik in november een lezing gegeven over het werk van de
reumaconsulente bij de FES, dat is de vereniging voor fibromyalgiepatiënten.”
Alle informatie is te vinden op internet. Is voorlichting nog wel nodig?
“Nou en of. Ik merk dat mensen nog steeds bij reuma denken aan hun
oude opa, helemaal krom en vergroeid. Veel mensen denken dat alleen
ouderen reuma krijgen. Daarnaast is niet alle informatie op internet
betrouwbaar.”
Hoeveel mensen met reuma ziet u per week?
“Iedere week zie ik een heel aantal nieuwe patiënten die kort geleden
de diagnose reuma hebben gekregen. We werken daarom bewust ook
aan het acceptatieproces. Ik stel dan vragen zoals: Had u deze diagnose
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verwacht, wat vindt u ervan, hoe gaat u hiermee om, hoe denken ze er
thuis over?”
Wat kunnen mensen zelf doen?
“Gezond eten, niet roken, blijven bewegen, gewrichten niet overbelasten, gewrichtsbescherming toepassen. In januari starten we een pilot
samen met de Stichting Voeding Leeft en InnovatieNetwerk. Daarbij
wordt gekeken of voeding ook een mogelijk curatief effect kan hebben
bij enkele honderden patiënten met reumatoïde artritis en fibromyalgie.
We meten wat de effecten zijn van voeding op het ziekteverloop.”
Waar krijgt u energie van in uw werk, wat motiveert u?
“De positieve reacties van mensen. Als mensen met een goed gevoel
hier de deur uit gaan. Als ze al hun vragen hebben kunnen stellen, meer
inzicht hebben gekregen in hun chronische ziekte en het gevoel hebben
dat ze ook zelf iets kunnen doen.”
Waarom adviseert u mensen de reumavereniging?
“Voor het lotgenotencontact, voor de tips en trucs van lotgenoten.
Zeker voor jongeren vind ik dat belangrijk. Belangrijk is te benoemen dat
het geen oubollige club is en dat de reumavereniging zich ook richt op
jongeren. Vooral de bewegingsactiviteiten probeer ik te promoten. Ik
vertel dat de lessen altijd begeleid worden en dat ze eerst een proefles
mogen nemen voordat ze lid worden. Vooral dat laatste vinden mensen
positief.”
Wat is uw levensmotto?
Daar heb ik nooit zo over nagedacht, maar bij de volgende motto’s sluit
ik mij volledig aan. ‘Waar een wil is, is een weg’ en ‘Elke minuut dat je je
druk maakt om het verleden, gaat af van de toekomst’.
Wilma Wijnen
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Onze voorzitter
Inge Beekmans is verhuisd
en heeft een nieuw

Thermaalbad Arcen

Met dank aan dokter Tisscher, grondlegger
Reumavereniging Regio Eindhoven

telefoonnummer:
049 233 06 27,

Oprichter
en erelid
van onze
vereniging

haar e-mailadres blijft
hetzelfde:
cjbeekmansrpv@gmail.com

Bron van gezondheid, weldaad en ontspanning
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 saunaʼs, Kneippbaden, stoomcabines,
infraroodcabines, kruidenbaden en een beautysalon.

Kuren

Thermaalbad Arcen organiseert jaarlijks voor veel
patiënten met klachten zoals reumatoïde atritis, artrose,
Bechterew en ﬁbromyalgie diverse één, twee en drieweekse kuurprogrammaʼs. Een kuurprogramma geeft
baat bij de vermindering van de pijn, verhoging van de
mobiliteit en verbetering van de conditie.

Parkhotel Bad Arcen

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

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!

Op 1 oktober 2015 was dokter J. R Tisscher 40 jaar praktiserend reumatoloog.
Hij heeft het initiatief genomen tot oprichting van onze vereniging.
Beknopte biografie
Dokter René Tisscher is in 1975 afgestudeerd als reumatoloog. Hij volgde specialisaties in de
homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, acupunctuur en klinische ecologie. Van 1973
tot 2003 was hij als reumatoloog verbonden aan het Bosch Medisch Centrum en ziekenhuis
Bernhoven te Veghel. Dokter Tisscher is 75 jaar en werkt nog steeds met patiënten.
Persoonlijke ervaringen van een patiënte
Vanaf juni 1981 ben ik patiënt geweest van dokter Tisscher, tot hij 10 jaar geleden met
pensioen ging. Ik ging naar Veghel op het spreekuur en ben er goed opgeknapt in de loop der
jaren. Als de pijn te heftig was kon ik naar Son, waar hij toen woonde, om een spuit te halen.
Hij heeft ook vaak aangeboden om die bij mij thuis te komen geven. Dat wilde ik niet want
hij had het toch al vreselijk druk. Zijn dochter trouwde in Nieuw Zeeland en daar ging hij drie
weken naartoe. Net in die tijd had ik heel veel pijn en ik belde naar het ziekenhuis in Geldrop.
Daar zeiden ze dat ik met Tilburg contact op moest nemen, wat ik natuurlijk niet deed. Ik
ging naar het vroegere Diaconessen ziekenhuis en zij stuurden mij naar het ziekenhuis in Den
Bosch. De oplossing kwam uiteindelijk uit Nieuw Zeeland. Dokter Tisscher had via een andere
patiënt van hem vernomen dat het niet goed ging. Hij belde mij op en gaf raad. Zoiets vergeet
je nooit omdat er niet een andere arts is die vanaf zijn vakantieadres belt.
Marga Sanders
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www.scootmobielspecialist.nl
(040) 256 77 00

Wist u dat de
Scootmobielspecialist:

Waarom vrouwen koude voeten hebben
VOOR U GELEZEN IJsklompjes dankzij hormonen en vetverdeling

En daarom
gaat die kruik
mee naar
bed!

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

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

Veel vrouwen zoeken zodra de temperatuur onder de twintig graden Celsius duikt meteen hun toevlucht in wollen sokken en behaaglijke sloffen.
Mannen hebben minder vaak last van koude voeten. Een andere vetverdeling en hormoonspiegel zorgen voor dit verschil. Maar er zijn nog meer
theorieën.
Mike Tipton van de University of Portsmouth doet onderzoek naar koude
omstandigheden en hoe mensen daarmee omgaan. Volgens hem zijn
mensen van oorsprong tropische dieren die niet gebouwd zijn voor winterse temperaturen. Onze voorouders leefden in warme gebieden rondom
de evenaar. Toen ze naar koelere streken trokken, moesten ze zich warm
houden met behulp van vuur, kleding en het bouwen van schuilplaatsen.
Gelukkig is daar inmiddels ook nog centrale verwarming bijgekomen,
maar de koude handen en voeten zijn bij veel vrouwen gebleven. Er zijn
verschillende theorieën over de oorzaak van koude vrouwenvoeten.

Behandeling op afspraak • Mogelijke vergoeding door uw zorgverzekeraar.
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Vetverdeling
Vrouwen hebben van nature meer vet en minder spiermassa dan mannen. Spiermassa produceert warmte, waardoor mannen het minder snel
koud krijgen. Ook is bij vrouwen het vet beter over het lichaam verdeeld.
Dat lijkt lekker warm, zo’n speklaagje overal. In de praktijk zorgt het ervoor
dat vrouwen er beter toe in staat zijn om bloed naar belangrijke organen
te vervoeren. Dat is een handig overlevingsmechanisme: als het extreem
koud is, krijgen de belangrijkste organen zo in ieder geval voldoende
warmte. Het nadeel is dat er minder bloed bij de uiteinden van het lichaam terecht komt, waardoor de handen en voeten koud aanvoelen.

Aandoeningen
Als je altijd al een koukleum was, is er waarschijnlijk niets aan de hand.
Probeer veel te bewegen om de doorbloeding te stimuleren en houd je
voeten in de winter lekker warm met dikke wollen sokken. Ook een voetmassage doet wonderen. Heb je niet alleen koude voeten, maar verkleuren ze ook of zijn ze pijnlijk, dan heb je misschien last van wintertenen of
de ziekte van Raynaud.

Hormonen
Een andere oorzaak van ijsklompjes zijn vrouwelijke geslachtshormonen
genaamd oestrogenen. Deze hormonen spelen een belangrijke rol bij de
menstruatiecyclus en zwangerschap, maar komen in veel lagere concentraties ook in het lichaam van mannen voor. Oestrogenen beïnvloeden je
lichaamstemperatuur, waardoor deze gedurende de cyclus wisselt. Tijdens
de menstruatie is de kerntemperatuur van vrouwen gemiddeld een graadje lager. Ook zorgen hormonen ervoor dat de bloedvaatjes in de handen
en voeten tijdelijk vernauwen, waardoor je ze amper meer warm krijgt.

Een nieuw jaar,
een nieuwe
website

Koude voeten in bed
Je lichaamstemperatuur is niet constant, deze fluctueert gedurende
de dag met ongeveer één graad Celsius. Als het donker wordt maakt je
lichaam het hormoon melatonine aan. Dankzij dit stofje gaat je lichaamstemperatuur naar beneden, zodat je lijf weet dat het moet gaan rusten.
Zowel bij mannen als bij vrouwen daalt ‘s nachts de lichaamstemperatuur. Bij vrouwen verloopt dat proces een stuk sneller, waardoor ze eerder
hun minimumtemperatuur bereiken. Bovendien zijn vrouwen gevoeliger
voor temperatuurverschillen. Vrouwen merken een temperatuurverschil
al bij 0,2 graden Celsius, terwijl mannen pas bij 0,4 graden reageren. Dat
verklaart mogelijk waarom vrouwen vaker met koude voeten in bed liggen
dan mannen.
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Bron: Gezondheidsnet

Lancering nieuwe website op 1 januari 2016!
Als een oudejaarsvuurpijl schieten we hem de lucht in: onze nieuwe
website www.rveindhoven.nl. Met alle interviews van uw collega leden,
de verhalen van de adverteerders in het zonnetje, de beweeggroepen, de
Reumawijzer, het Contact, met heel veel kleurenfoto’s (ga vlug kijken of u
er ook op staat!)  
Op www.rveindhoven.nl kunt u bovendien de jaaragenda raadplegen,
u aanmelden voor een activiteit, u kunt er de beweegquiz doen en nog
veel meer. Neem een kijkje en laat ons weten wat u ervan vindt. Dat kan
via het contactformulier maar ook per e-mail. Vindt u het leuk om ook
een bijdrage te leveren aan de website, met tekst, foto’s of een filmpje?
Heel graag! Stuur uw bijdrage naar: wwijnenrpv@gmail.com
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Reumavereniging Regio Eindhoven biedt u aan samen met Fysiovisie:

Advertorial

De midvoor, reuma en acupunctuur
van dokter Harry E. Lieveld

Gratis proefles Balans en Beweging op woensdag 16 december van
14.00 tot 15.00 uur onder begeleiding van Sjaak Coenen, geriatriefysiotherapie en Ira Coenen, docente valpreventie in balans.

U leert meer over uw lichaam, u bent in de winter minder bang voor
sneeuw en ijs en u werkt samen met lotgenoten aan een betere
stabiliteit!
Aanmelden gratis proefles vóór 9 december bij
Greet van Gessel: 06 83 40 78 50
Locatie*:
Fysiotherapie Michielsen, Hoogstraat 321
(hoek Franz Leharplein) Eindhoven, 040 252 51 23
Vervolglessen: 10 maal op woensdag van 14.00 tot 15.00 uur
kosten € 5.00 per les.
Bij inschrijving betaalt u 50 euro voor 10 lessen per
automatische incasso.
Natuurlijk beslist u pas na de proefles.
* Vanaf station Eindhoven neemt u:
- Stadsbus 19 Richting Veldhoven MMC, stap uit bij
bushalte Sibeliuslaan en dan is het nog 3 minuten lopen.
- Bus 174 Richting Bergeijk via Veldhoven MMC, stap uit bij
bushalte Donizettilaan en dan is het nog 5 minuten lopen.
De zekerheid van goede zorg.

Reumavereniging
Regio Eindhoven

Mijn patiënt Pieter Wijnands (gefingeerde naam) was midvoor
bij een niet onverdienstelijke amateur voetbalclub. Vooral in de herfst kreeg
Pieter steeds vaker last van zijn gewrichten. De ene week voetbalde hij de
sterren van de hemel. De week erna ging het een stuk minder. De pijnen
begonnen in zijn handen en bovenarmen. Na een tijdje breidde de pijn zich
uit naar zijn knieën en bovenbenen. Bij Pieter werd reuma geconstateerd:
reumatoïde artritis, ook wel RA genoemd.
Reumatoïde artritis (RA) betekent letterlijk: reumatische gewrichtsontsteking. Het is een auto-immuunziekte. Het afweersysteem keert zich dan
tegen het eigen lichaam.
Hoe RA ontstaat, weten we nog niet precies. De ziekte kan zich ineens
openbaren, maar ook sluipenderwijs. Het is een chronische aandoening, die
helaas nog steeds niet echt te genezen is. Met RA heb je last van pijnlijke
gewrichtsontstekingen: de ene keer meer dan de andere.

23 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl

34

35

Vroeger schreven we mensen met reuma vaak rust voor, maar uit onderzoek blijkt dat het juist belangrijk is om in beweging te blijven. Bewegen
zorgt ervoor dat gewrichten soepel blijven en het houdt spieren en botten
sterk. Wat Pieter doet, voetballen, is misschien uitzonderlijk, maar niet
slecht voor hem. Integendeel.
Wel kon Pieter pas weer op behoorlijk niveau gaan voetballen nadat hij
een eerste serie acupunctuurbehandelingen had gehad. Acupunctuur heeft
namelijk een positieve invloed op ons afweer- en energiesysteem. Niet alleen bij reuma, maar bij veel verschillende klachten. Zoals bij hoofdpijn en
migraine, MS, slaapproblemen, burn-out en depressie.
Daarnaast stimuleert acupunctuur het lichaam om meer lichaamseigen
pijnstillers en ontstekingsremmers aan te maken. Dat heeft Pieter ook
gemerkt. Zo gauw hij een zwelling of een ontsteking ontdekt, komt hij langs
voor een behandeling. Ik behandel hem dan niet alleen met enkele superdunne en pijnloze naaldjes, maar ook met laseracupunctuur. Daardoor
heeft Pieter geen last van vergroeiingen.
De World Health Organisation (WHO) maakte een analyse van het moderne
wetenschappelijke onderzoek naar acupunctuur. Op basis daarvan adviseert
de WHO acupunctuur voor meer dan 100 (!) ziekten, symptomen en aandoeningen. Ook voor reumatoïde artritis beveelt de WHO acupunctuur aan.
Evenals voor veel andere vaak voorkomende klachten: bijvoorbeeld slapeloosheid, lage rugpijn, nek- en schouderklachten en depressieve klachten.
Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en
acupressuur. Acupunctuur is vaak heel effectief bij
chronische aandoeningen zoals reumatoïde artritis,
artrose en fibromyalgie.
www.acupunctuur-lieveld.nl
Bel gerust voor advies: 040 283 76 12
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Op bezoek bij van Gerwen & Munckhof
in Veldhoven

Regelmatig gaan we met de reumavereniging op reis met de bus. Een leuk
reisje of naar Arcen. Het lijkt heel gewoon maar er komt heel wat bij kijken.

Het begint met een plan
Allereerst wordt er een plan bedacht. Waar willen we heen en is het geschikt voor onze deelnemers met rollators, rolstoelen en kleine opvouwbare lichtgewicht scootmobiels. Normale scootmobiels zijn niet toegestaan in
de bus. Daarna wordt dit plan besproken met busmaatschappij Munckhof
Tours. Er wordt bekeken of alle wensen kunnen uitkomen. De reis, koffie
met gebak, het betreffende hoofddoel en daarna weer met de bus naar
een restaurant dat rekening houdt met alle dieetwensen. Hoeveel mensen
denken we dat er mee zullen gaan die dag. Dan worden de wensen en mogelijkheden op een rij gezet, de prijs wordt bepaald en de beschikbaarheid
van een bus met chauffeur voor deze dag. Vaak moeten er nog stoelen
worden uitgehaald vanwege de rolstoelgebruikers. En deze stoelen moeten
aan het einde van de dag, door de chauffeur weer worden teruggezet voor
de volgende reis. Veel planning voor de busmaatschappij.
De volgende stap
Er wordt door de reumavereniging een uitnodiging gemaakt en verstuurd
met antwoordstrook. En daarna kunnen we bekijken of er voldoende
deelnemers zijn voor deze reis. Meestal is dat wel het geval. Al zijn er wel
veel minder deelnemers dan een aantal jaren geleden. Dit kan liggen aan
de prijsstijging of aan de gezondheid en leeftijd van onze leden. We kunnen
dan ook niet zonder onze adverteerders.

37

Afspraak
Altijd wordt er bekeken dat er kwaliteit wordt geleverd in de restaurants
en dat de prijs redelijk blijft. Dat gaat in goede samenwerking tussen onze
voorzitter Inge Beekmans en de heer Tops van de busmaatschappij. Al kan
er wel eens iets anders lopen dan verwacht, we kijken toch altijd met plezier terug op de gemaakte reizen.

afmetingen en uitvoeringen. “Daarbij voldoen zowel het wagenpark als
onze chauffeurs aan de strengste eisen. Niet voor niets zijn we erkend door
de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf, lid van Nederlands Vervoer en ISO
9001. De vele mogelijkheden, het comfort en de moderne faciliteiten, zijn
zowel voor de particuliere als zakelijke markt, uniek in de regio,” aldus de
heren Tops en van Gerwen. Kijk op www.vangerwenmunckhof.nl

Naamsverandering
Busmaatschappij Munckhof Tours krijgt een naamsverandering; het wordt
Van Gerwen Munckhof Tours B.V., ze zijn gevestigd aan de Provincaleweg
27 in Veldhoven. Omdat beide busmaatschappijen al jaren samenwerken,
bundelen zij hun krachten en zijn ze in staat om een betere dienstverlening
op maat te bieden. Van Gerwen is sinds 1934 een familiebedrijf en is groot
geworden door schoolreizen, evenementen en heeft vijf dubbeldeksbussen. En goede service natuurlijk.

Nieuw uitstapje
Ook dit jaar verheugen we ons weer op het busuitstapje. Het betekent veel
voor mensen met een vorm van reuma. We zijn er even uit en onder lotgenoten. Dat geeft een extra band en kunnen we er weer een tijdje tegen.
Dus kijken weer met spanning uit naar het volgende uitstapje ! De heer
Tops wil ik bedanken voor het kijkje achter de schermen bij de busmaatschappij, veel succes gewenst met Van Gerwen Munckhof Tours B.V.
Yvonne Arts

Wij gaan
ervoor!
Het bestuur wenst u
hartverwarmende kerstMunckhof Tours, ook een familiebedrijf, is meer bekend bij het
zakelijk verkeer, zoals DAF, ASML en als Vip vervoer. De heer Tops is eigenaar
van Munckof Tours maar heeft vroeger ook lang bij van Gerwen gewerkt.

38

Samenwerking
Deze samenwerking moet er voor zorgen dat er beter kan worden ingespeeld op de wensen van de klanten. Er zijn touringcars met diverse

dagen, een vreugdevolle
jaarwisseling en een
inspirerend 2016!
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Zin en onzin van voedingssupplementen
VOOR U GELEZEN Waarom we slikken?

Baat het niet,
dan schaadt
het niet?

Veel mensen slikken vitaminepillen, poeders en bruistabletten. Een extra
stoot vitamines is toch gezond? En baat het niet, dan schaadt het zeker
niet. Toch?
Er is geen enkel bewijs dat voedingssupplementen nodig of nuttig zijn,
ondanks de groeiende trend om vitaminesupplementen te promoten voor
alles en nog wat. Van een gewone verkoudheid tot de preventie en/of de
behandeling van hart- en vaatziekten of kanker.
Goede aanvulling
In sommige omstandigheden kunnen bepaalde supplementen wel zinvol
zijn. Bijvoorbeeld als je tot de ‘risicogroepen’ behoort of als je wat langer
ongezond eet. Een laaggedoseerd supplement is dan een goede aanvulling.
Ernstige vitaminetekorten komen in ons land nauwelijks voor. Toch slikken
veel mensen regelmatig een vitaminesupplement, zoals extra vitamine C,
omdat dit een verkoudheid of griep zou kunnen voorkomen. Voorkomen
kun je een verkoudheid of griep niet, maar elke dag extra vitamine C slikken kan er wel voor zorgen dat je er snel weer bovenop bent.
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Het is sowieso beter vitamines binnen te krijgen via een supplement, dan
helemaal geen vitamines. Maar het is niet volwaardig. Gezond voedsel
bevat naast vitamines namelijk nog vele andere belangrijke stoffen, die
niet in een vitaminesupplement zitten.
Bovengrens opgesteld
Veel mensen hebben het idee ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Bij
beperkt gebruik van vitaminesupplementen is dat inderdaad zo. Maar het
is niet gezond om veel vitaminesupplementen te slikken. Van een aantal
vitamines is er een veilige bovengrens opgesteld. Dit is de maximale hoeveelheid die je per dag van deze vitamine mag binnenkrijgen.
Voor de overige vitamines hanteert het Vitamine Informatie Bureau een
vuistregel van maximaal vijf maal de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.
Boven de veilige bovengrens bestaan er gezondheidsrisico’s en dan gaat
de stelling ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ niet op.
Schadelijke gevolgen
Vooral bij vetoplosbare vitamines (A, D, E en K) kan vrij makkelijk een vitamineoverschot ontstaan. Te veel vitamine D kan leiden tot nierschade en
een te grote hoeveelheid vitamine A kan de lever beschadigen. Wateroplosbare vitamines (B en C) leiden minder makkelijk tot vergiftiging, omdat
overschotten via de urine het lichaam verlaten.
Toch kunnen grote hoeveelheden synthetische vitamine C (meer dan 2000
mg per dag) zorgen voor bijwerkingen als misselijkheid, braken, hoofdpijn en huiduitslag. Ook kunnen vitaminesupplementen de werking van
medicijnen nadelig beïnvloeden. Overleg dus altijd eerst met je arts als je
medicijnen gebruikt en vitaminesupplementen wilt slikken.

Bron: Gezondheidsnet
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Belast je botten
VOOR U GELEZEN Bewegen bij botontkalking (osteoporose)

Bewegen
doet goed.
Zelfs met
osteoporose

Van bewegen word je sterk. En dat geldt niet alleen voor je spieren, maar
ook voor de botten. Vooral sporten die belastend zijn voor het lichaam hebben een positief effect op de gezondheid van de botten. Ook als je al last
hebt van botontkalking.
Als je regelmatig je botten belast, houd je deze langer sterk. Bewegen is dan
ook van belang voor de opbouw van de botten. Rond het 30e levensjaar is de
dichtheid van de botten het grootst en na je 45e wordt er meer bot afgebroken dan aangemaakt.
Bij zowel de opbouw van de botmassa als het behoud, is beweging van
belang. De beweging kan het proces van botafbraak zelfs afremmen. Botten
zijn namelijk in staat om zich aan te passen aan de eisen die aan hen worden
gesteld. Ook op hoge leeftijd hebben de botten dit aanpassingsvermogen
nog.
Remmen
Iemand die langere tijd aan bed is gekluisterd, kan in een half jaar tijd 30
procent aan bot verliezen. Simpelweg doordat hij niet kan bewegen. Als je
osteoporose hebt, is bewegen daarom extra belangrijk. Je kunt de aandoening niet genezen, maar wel afremmen.
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Daarbij zorgt beweging voor soepele spieren en gewrichten. Je lenigheid,
spierkracht, balans en behendigheid hebben hier baat bij. Dit helpt vallen
en misstappen voorkomen. En juist een breuk ontstaat gemakkelijker als
er sprake is van botontkalking.
Belasten
Bewegen, bewegen, bewegen dus. Het liefst iedere dag dertig minuten.
Vooral vormen van bewegen waarbij je het lichaam belast zijn gunstig. Je
kunt hierbij denken aan wandelen, tuinieren, joggen, tennissen, dansen
en schaatsen. Ook golf, roeien, fitness en fietsen zijn gunstig, hoewel je bij
roeien en fietsen het lichaam in mindere mate belast.
Om diezelfde reden is zwemmen minder effectief, het lichaam wordt
tenslotte gedragen door het water. Wel maakt zwemmen de spieren en
gewrichten los en is het goed voor de conditie. Als je veel last hebt van
de osteoporose is zwemmen dus een goed alternatief. Juist omdat je dan
minder pijn of klachten ervaart.
Opbouwen
Ook het belang van rustig opbouwen geldt voor osteoporosepatiënten.
Zeker als je een tijd niets gedaan hebt. Begin bijvoorbeeld met vijf minuten bewegen en tel daar iedere dag een paar minuten bij op. Af en toe
een rustdag inlassen, is zeker in het begin een verstandige keuze.
Let bij tillende bewegingen op een juiste houding: een rechte rug en gebogen knieën. Als osteoporosepatiënt kun je beter geen oefeningen doen
waarbij je voorover moet buigen. Dit is zeer belastend voor de rug.
Plezier
Tot slot is het van groot belang dat je het bewegen vol blijft houden. Als je
een tijdje niets doet, verdwijnen de gezondheidseffecten ook weer. Kies
daarom een sport die je echt leuk vindt en probeer samen met iemand
te bewegen. Dat werkt niet alleen motiverend, maar is ook nog eens veel
gezelliger.
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Er bestaan allerlei initiatieven op het gebied van beweegprogramma’s. Het
voordeel daarvan is dat je ook onder begeleiding sport. Een sportleider of
fysiotherapeut kan erop toezien dat je je niet te veel, maar ook zeker niet
te weinig inspant. Als je overweegt om actief te gaan sporten is overleg
met een begeleider ook verstandig.
Iedere dag
Zorg dat je iedere dag aan wat beweging komt: een keer per week drie uur
wandelen is minder effectief dan vijf keer per week een half uur. Probeer
gedurende de dag ook slimme keuzes te maken. Kies bijvoorbeeld voor de
trap in plaats van de lift en laat als het even kan de auto staan en pak de
fiets.

Zo gezond zijn kolen
VOOR U GELEZEN Krachtvoer voor de winter

Gezonde
Hollandse kost

Bron: Gezondheidsnet

Kool is lekker in stamppot en zit bovendien ook nog eens vol goede
voedingsstoffen zoals vitamines, foliumzuur en ijzer. Perfect krachtvoer om
de winter gezond door te komen. Waarom is kool zo goed voor u?
Vrijwel alle koolsoorten zijn rijk aan vitamines en mineralen. De soort en
hoeveelheid vitamines en mineralen wisselt per koolsoort. Zo bevat rode
kool veel vitamine A, B en vooral C, maar ook ijzer en calcium. En is boerenkool rijk aan vitamine A, B2, B6, C, foliumzuur en calcium. In savooiekool zit
veel kalium, beta-caroteen en foliumzuur. Allemaal stoffen die u elke dag
nodig hebt en die de kans dat u ziek wordt, helpen verkleinen.
Weinig calorieën
Een andere reden om ‘s winters veel kool op tafel te zetten, is omdat kool relatief weinig calorieën bevat. Een portie boerenkool van 200 gram bevat nog
geen 100 calorieën en rode kool en savooiekool nog minder. U kunt er dus
met een gerust hart lekker veel van eten. Ter vergelijking: een stroopwafel
of een schaaltje chocoladevla bevat zo’n twee keer zoveel calorieën.
Stamppot met kool is heerlijk, maar vaak eten we dit met spekjes, rookworst
en een flinke schep jus. Deze producten bevatten veel verzadigd vet en zijn
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rijk aan calorieën. Vervang ze door magere varianten of probeer eens wat
anders. Bijvoorbeeld vegetarische reepjes in plaats van spekjes. Of maak
een stamppot met noten.
Bewaren
De meeste koolsoorten kunt u het beste heel en ongesneden in de groentela bewaren. Boerenkool kunt u ook invriezen. Laat het dan niet eerst
ontdooien als u het wilt gaan eten, maar doe het bevroren in de pan. In de
groentela van de koelkast kunt u boerenkool zo’n vijf dagen bewaren. Rode
kool kunt u aardig lang bewaren, zo’n twee weken.
Bron: Plus online
Alternatieve behandelingen bij reuma onderzocht
Veel mensen zijn bezig met alternatieve behandelingen.
Daarom heeft het Reumafonds het boek REUMA &
Alternatieve behandelmethoden uitgebracht. De schrijvers zijn prof. dr. Hans Rasker en dr. Bart van den Bemt.
“Wij laten zien wat er wetenschappelijk bekend is over
alternatieve behandelingen bij reuma.
Betrouwbare informatie voor patiënt én omgeving
“We hebben van elke alternatieve behandelmethode onderzocht wat er
wetenschappelijk over bekend is”, legt professor Rasker uit. “We geven
de werkzaamheid van behandelingen aan bij verschillende vormen van
reuma. We vertellen ook hoe het zit met de veiligheid en bijwerkingen. Op
het internet is veel goede informatie te vinden maar ook veel onzin. Dat
kan gewoon gevaarlijk zijn. Ons boek geeft patiënten houvast, ook naar
hun omgeving toe.
Bestel het boek
Het boek (435 pagina’s) is te koop voor €19,95. Heeft u in 2014 het Reumafonds gesteund als donateur, collecteorganisator, wijkhoofd of collectant,
of bent u bestuurslid van een reumapatiëntenvereniging? Dan kunt u het
boek bestellen voor de prijs van € 12,95. De verzendkosten zijn €6,95. Bestellen kan via http://www.reumafonds.nl/rab
Bron: Reumafonds
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Bewegingsactiviteiten

HYDROTHERAPIE De gemiddelde temperatuur van het water is 32° C

Eigen bijdrage: € 47,per kwartaal

Zwemtijden De Tongelreep
te Eindhoven:
• Woensdag van 20.00 uur
    tot 21.00 uur
Groepsleidster: Jeanne Hendriks
 040 253 40 38
• Vrijdag van 13.00 uur
    tot 14.00 uur
Groepsleidster: Yvonne Arts-Boer
 040 257 53 70
• Vrijdag van 19.00 uur
    tot 20.00 uur
Groepsleidster: Nellie Merkies
 040 212 50 46
• Zaterdag van 11.30 uur
    tot 12.30 uur
Groepsleidster: Ellen van Steenis
 040 211 65 58

Zwemtijd Ir. Ottenbad
te Eindhoven:
• Donderdag van 14.15 uur
   tot 15.15 uur
Groepsleidster: Adry Rovers
 040 262 43 08
• Woensdag van 11.00 uur

    tot 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 Jeanne Hendriks
 040 253 40 38
 secretariaatrveindhoven@gmail.com

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  secretariaatrveindhoven@gmail.com
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Inschrijven lidmaatschap
Reumavereniging Regio Eindhoven

Reumavereniging
Regio Eindhoven

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.
Elke dinsdag van 11:30 - 12:30 uur kunt u samen met lotgenoten deze
kunst van bewegen beoefenen in De Mortel, Savoiepad 14, Eindhoven
(Achtse Barrier). De coördinator is Inge Beekmans. Aanmelding via
040 254 16 59. Elke dinsdag van 13:30 - 15:00 uur kunt u deze kunst van
bewegen beoefenen in Buurtcentrum De Rondweg, Camphuysenstraat 1,
Eindhoven. De coördinator is Mary Brands. Aanmelding via
040 221 80 26, of via secretariaatrveindhoven@gmail.com.
De eigen bijdrage voor deze beweegactiviteit bedraagt € 45,- per kwartaal.
Bij verhindering de contactpersoon bellen.

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

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

Nordic Walking is een wandelsport waarbij stokken (poles) worden
gebruikt. Je lichaam beweegt hierdoor intensiever. U kunt niet zomaar
meteen met de stokken weg lopen, daar is een techniek voor. Deze techniek wordt u geleerd door een ervaren sportinstructeurtrice. De kosten
van deze cursus en de jaarlijkse opfriscursus worden door de vereniging
betaald. De maandag- en donderdaggroep bepalen in overleg waar er
gelopen wordt (Eindhoven en omgeving).
14:00 - 15:00 uur.
Mary Brands
11:00 - 12:00 uur.
Willy Klappe
11.00 - 12.00 uur.
Inge Beekmans

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

Datum:
Tai Chi

Handtekening:

Nordic Walking

De zaterdaggroep loopt (op verzoek) in Woensel en omgeving. Deze activiteit is volledig aangepast aan mensen met reuma. Aanmelding via
040 221 80 26, 06 83 40 78 50 of via secretariaatrveindhoven@gmail.com
De eigen bijdrage voor deze beweegactiviteit bedraagt € 6,- per jaar
Bij verhindering de begeleiding bellen.
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 Vrouw

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



Maandag:
Coördinator:
Donderdag:
Coördinator:
Zaterdag:
Coördinator:

 Man  Vrouw
Huisnummer:
Postcode:
Telefoon:

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

Reumafonds
Telefoon: 020 589 64 64
info@reumafonds.nl
www.reumafonds.nl
Regionaal Reumacentrum,
Máxima Medisch Centrum,
locatie Eindhoven
Ds. Theodor Fliednerstraat 1
5600 PD Eindhoven
Telefoon: 040  888 56 76
www.reumacentrum.nl
Revalidatiecentrum Blixembosch
Toledostraat 2, 5629 CC Eindhoven
Telefoon: 040 264 27 42
www.blixembosch.nl.
Informatie over diverse reumasoorten, voor patiënten en
betrokkenen:
www.reuma.startpagina.nl
Meer over reuma en alles wat
met reuma te maken heeft:
www.reuma.uwpagina.nl
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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
Wmo Loket / Zorgloket
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
Postbus 90151, 5600 RC Eindhoven
Telefoon: 14 040
www.eindhoven.nl

Reumavereniging
Regio Eindhoven

 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
 vrijdag
van 19.00 tot 20.00 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

Prijzen voor leden
Wijze van betalen:
per automatische incasso



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

Inschrijven
beweeggroep

Meer informatie
www.rpveindhoven.nl  
Telefoon: 06 83 40 78 50
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Nordic Walking
ingangsdatum:
 maandag van 14.00 tot 15.00 uur, locatie in overleg
 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
Reumafitness
ingangsdatum:
B-Fysic, Kastelenplein, Eindhoven
 maandag van 18.00 tot 19.30 uur
 woensdag van 14.30 tot 16.00 uur
 donderdag van 08.30 tot 10.00 uur
 donderdag van 10.30 tot 12.00 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
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AFMELDING LIDMAATSCHAP REUMAVERENIGING REGIO EINDHOVEN
Naam

: ............................................................................ Voornaam

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

 Man  Vrouw
Straat

: ............................................................................ Huisnummer : .....................................................................

Woonplaats

: ............................................................................ Postcode

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

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

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

Naam partner

: ............................................................................ Voornaam

Onze vereniging

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

Voorzitter
Inge Beekmans
040 254 16 59

Gastvrouwen
Greet van Gessel
06 83 40 78 50

Secretaris – Vicevoorzitter
Lillian Korremans
040 248 88 28

Chantal van Dijke
06 11 52 59 09

cjbeekmans@hetnet nl

info@rveindhoven.nl

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

2e secretaris
Miranda Engelen
06 11 08 59 35

AFMELDING LIDMAATSCHAP: UITERLIJK 30 NOVEMBER

Penningmeester
Hans Martens
06 12 82 26 83

 Man  Vrouw

Mirandaengelen@hotmail.com

Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven
E-mailadres: secretariaatrveindhoven@gmail.com

info@rveindhoven.nl

Contactpersoon advertenties
Corry Huffenreuter
d.huffenreuter@upcmail.nl

Coördinator Hydrotherapie
Jeanne Hendriks
040 253 40 38

aphendriksvrijsen@onsbrabantnet nl

secretariaatrveindhoven@gmail.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

Public relations
Yvonne Arts – Boer
040 257 53 70

Coördinatoren Tai Chi, Nordic Walking
Mary Brands
040 221 80 26

Bestuurslid
Liesbeth Quint – de Wit
040 246 23 02

Tineke den Hoed
040 242 42 08

j.martensrpv@gmail.com
Stuur het afmeldingsformulier in een gefrankeerde enveloppe naar:

info@rveindhoven.nl

Ledenadministratie
Joost Korremans
040 248 88 28

Yvonne arts@outlook com

secretariaatrveindhoven@gmail.com

tinekeenkees@hotmail.com

info@rveindhoven.nl

Redactie
Wilma Wijnen
040 244 73 33

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
www.rveindhoven.nl
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

