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VERENIGINGSGEGEVENS
Adres: Reumavereniging regio Eindhoven
Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven
Website:
www.rveindhoven.nl
Inschrijfnummer K.v.K.: 40235312
ING bankrekeningnr.: IBAN: NL92INGB0004163544 ten name van RPV regio Eindhoven
Wij zijn aangesloten bij de NPCF en lid van Ieder(In) (voorheen de CG-raad).
Het verenigingsblad "CONTACT" verschijnt 4 maal per jaar, plus extra nieuwsbrieven.
Beëindiging van het lidmaatschap dient u uiterlijk voor 30 november schriftelijk te
melden bij de ledenadministratie. Zie het nieuwe afmeldingsformulier in het boekje.
Gaat U verhuizen? Stuur ons dan s.v.p. een adreswijziging.
De Redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van dit blad en selecteert daarom
alle ingezonden stukken. De vereniging en het Bestuur zijn niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de geplaatste advertenties.
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Inleveren kopij voor 1 mei 2015
HET "CONTACT" UIT?
S.v.p. niet weggooien.
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. Bij voorbaat dank.
Redactieadres: Postbus 2222 5600 CE Eindhoven
wwijnenrpv@gmail.com

Luisteren naar jezelf is net zo belangrijk
r anderen.
als luiste
ren naa
Ook deze nieuwsbrief is gemaakt door:

PS
ontwerp
layout
fotografie
print
&
kopie

Publiciteit Service Geldrop
voor het kleinere werk
voor verenigingen, particulieren,
kleine en startende ondernemers.
voor meer informatie:
Paul Sprengers
Pessershof 26 5666 RV Geldrop
040 286 35 01 / 06 533 93 200
www.depaulus.nl / psgeldrop@depaulus.nl
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HET BESTUUR AAN HET WOORD
U heeft zojuist het eerste Contact
van 2015 ontvangen. Met het openen van de enveloppe is u direct
opgevallen dat er een collectezakje bij zit. Verderop in ’t
Contact vind u meer informatie over de collecteweek
van het Reumafonds.

Ook als u naar de jaarvergadering 23 maart komt, kunt
u het daar in de collectebus
stoppen. Bij niets van dit alles
en u wilt toch doneren, dan
belt u even naar ons verenigingsnummer 06-83407850
en het zakje wordt bij u
opgehaald.

De landelijke collecteweek van
16 tot en met 21 maart is voor het
Reumafonds van groot belang. Hun
taak is wetenschappelijk onderzoek
te kunnen verrichten naar reuma en
naar een oplossing voor deze ziekte.
Uiteraard is voor dergelijke langdurige projecten ongelofelijk veel geld
nodig. Maar wat te denken van hoe
het zou zijn als we over een aantal
jaren kunnen zeggen dat reuma met
de juiste medicijnen volledig onder
controle is. Geen pijnen meer, geen
vergroeiingen meer. Hoe mooi zou
dat zijn.

Ook wordt uw aandacht gevraagd
voor de werving van collectanten.
Misschien anders in te vullen als
voorheen, dus niet huis aan huis te
gaan maar bijvoorbeeld met tweeën
een paar uurtjes in een druk winkelcentrum staan met een collectebus.
Met een beetje creativiteit komen
we ook ver, toch?
Wij, als bestuur, hopen dat we hier
een keer per jaar met ons allen de
schouders onder kunnen zetten.
Ik wens u een mooie lente toe.

Als u wilt doneren door middel
van het zakje en u bent lid van een
beweeggroep dan kunt u het zakje bij
de coördinator van de beweeggroep
inleveren.

Inge Beekmans
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VAN DE REDACTIE
Met het eerste Contact van 2015
komt ook het voorjaar weer in
zicht. Voorzichtig kruipen de krokussen uit de bevroren grond om
hun kleurige kopjes te laten
zien. Vrolijkheid tussen het
grijs en de regen.

Demonstratie steunkousen
Steunkousen zijn fantastische producten. Ze helpen uw benen sterk
en gezond te houden. Maar het
aantrekken van steunkousen
is vaak lastig. Daarom verzorgt ZuidZorg op ons verzoek
een demonstratie. Deze is gratis en
geheel vrijblijvend en duurt hooguit
twee uur. Meld u aan als u nieuwsgierig bent naar hun hulpmiddelen
of andere producten die het leven
van een reumapatiënt gemakkelijker
kunnen maken.

Voorjaarsfietstocht en Arcen
Ook dit Contact biedt u veel vrolijks. Zo is er de voorjaarsfietstocht!
Uitgestippeld door onze penningmeester Hans Martens. Hij koos het
mooiste landschap rond Eindhoven.
Een tocht van een kleine elf kilometer. Halverwege stoppen we voor
koffie of thee met iets lekkers erbij.
Daarnaast vindt u in dit Contact een
uitnodiging voor weer een heerlijk
dagje weldadig Arcen. U gaat toch
ook mee?

Vrolijk meedoen!
Bij deze activiteiten is de kans groot
dat u Jeanny en Ton Copal tegen het
lijf loopt. Zij komen graag onder de
mensen. Vrolijk vertellen zij hoe zij
de cursus valpreventie in de praktijk
hebben gebracht. Lees hun interview met meer onthullingen. Wilt u
ook met uw verhaal in het Contact?
Mail dan naar: wwijnenrpv@gmail.
com. Ik wens u veel leesplezier en
een vrolijk voorjaar.

Algemene ledenvergadering
en voorlichtingsmiddag
Spreek een woordje mee! Onze
voorzitter heeft u al gewezen op
onze jaarlijkse ledenvergadering.
Informatief én gezellig. Want na het
serieuze gedeelte is er ruimte voor
ontspanning, muziek en gekeuvel
met een hapje en een drankje. Verder komt u op onze voorlichtingsmiddag alles te weten over reuma
en voeding. Hoe kunt u met voeding gezondheidsklachten verkleinen of voorkomen? Wat kunt u zelf
doen? In gewone mensentaal wordt
u precies verteld hoe dat zit.

Wilma Wijnen

Het wordt weer lente
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HERINNERING
HERINNERING BUSREIS NAAR ARCEN
Op dinsdag 17 maart vertrekt er weer een
bus naar de thermaal baden in Arcen.

Gaat u mee?

Lekker baden in de weldadige warmte van het water,
positieve energie opdoen, een heerlijk dagje uit?
Meld u vóór 9 maart aan bij onze gastvrouw:
Greet van Gessel: 06 83 40 78 50
De eigen bijdrage bedraagt:
voor leden en partnerleden: €17,50 euro
voor niet-leden en begeleiders: €21,50

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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UITNODIGING VOOR DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015
Het bestuur heet u van harte welkom op de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
op

MAANDAG 23 MAART 2015
Locatie: ’t Witven, Runstraat 40, Veldhoven

Programma:

19:00 - 19:30 uur: Ontvangst met koffie / thee
19:30 - 20:45 uur: Algemene Ledenvergadering
20:45 - 22:30 uur: Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje
Hierbij laten we ons verrassen door een optreden van Annelieke Merx.

Het jaarverslag is op te vragen vanaf 9 maart 2015 bij:
Lillian Korremans, secretariaat, telefoon: 040 248 88 28
Of via e-mail: secretariaatrveindhoven@gmail.com
Graag ontvangen wij uw aanmelding

vóór maandag 16 maart

bij onze gastvrouw: Greet van Gessel,
telefoon: 06 83 40 78 50
of via e-mailadres: secretariaatrveindhoven@gmail.com
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NIEUWE LEDEN
WIJ VERWELKOMEN ONZE NIEUWE LEDEN
Mevrouw Deltrap - van Keulen
Mevrouw Dijkhoff
Meneer Dijkhoff
Meneer van Doeselaar
Mevrouw Hendriks - van de Zanden
Mevrouw Huijbregts
Mevrouw Lindhout
Mevrouw Ramaekers
Mevrouw van de Roer
Mevrouw de Wit

In Memoriam
Het bestuur ontving in de afgelopen periode bericht van het overlijden van:
Mevrouw van Deijck
Meneer Brouwers
Mevrouw Pastoor - Bergmans
Mevrouw Gans.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met hun verlies.
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MIJN LEVEN MET REUMA
Ton en Jeanny Copal komen
graag onder de mensen

Jeugdliefde
Ton en Jeanny zijn inmiddels 43
jaar getrouwd en kregen verkering
op de Tilburgse kermis. Dat kwam
zo. Ton: “We hoorden allebei bij
een grote vriendengroep.” Jeanny:
“Mijn verkering was uit en ik had
gehoord dat Ton mij wel zag zitten. Ik ging naar hem op zoek in het
zwembad maar hij was met vakantie. Toen hij terugkwam gingen we
naar Tilburg kermis.” Ton: “Maar ik
was platzak omdat ik net op vakantie was geweest. Je kon mijn portemonnee op z’n kop houden, er viel
niets uit.” Jeanny: “Toch hadden we
veel lol samen. We zijn al vanaf ons
16de jaar bij elkaar. Maar ja, ik kon
moeilijk zeggen: Kom over een tijdje
maar eens terug.”

Ton en Jeanny Copal (allebei 66
jaar) zijn vijf jaar geleden samen lid
geworden van de reumavereniging.
Jeanny: “We zagen het kraampje
staan toen we bij de reumatoloog
kwamen. Tijdens het wachten las ik
het boekje en zag ik dat ze Nordic
Walking aanbieden. Ton schoot in
de lach: Jij in een loopgroep? Ik kon
toen geen 100 meter zonder rollator lopen. Maar we zijn lid geworden en we gaan nog steeds iedere
donderdagochtend lopen.”
Harde werkers
Jeanny groeide op in Moergestel
in een kappersgezin met één broer
en twee zussen. Ze heeft altijd als
kapster gewerkt. Dat kon ook niet
anders: ze hadden thuis een kapsalon. Ton werd geboren in Oisterwijk, in een gezin met vier broers en
twee zussen. Vader was beroepsmusicus, hij bespeelde alle houtblaasinstrumenten en accordeon en
maakte deel uit van het familieorkest, dat bestond uit elf kinderen.
Het was een dansorkest, net zoals
Glenn Miller. Ton koos voor een
andere weg: hij werkte 40 jaar bij
de KPN als toezichthouder op de
buitenwerkzaamheden.

Geen tweeling
Jeanny: “Na zeven jaar verkering
zijn we getrouwd. We waren toen
23 jaar. Vier jaar later werden onze
twee zonen, Rob en Paul, geboren. Ze schelen maar 13 maanden.
Voor de kinderen was dat erg leuk.
Voor mij was het vooral in het begin
zwaar. We liepen met een tweelingkinderwagen terwijl het geen
tweeling is. Er lag een baby in van
3 maanden en een kindje van 16
maanden. Voor sommige mensen
was dat niet te snappen.” Rob (40)
heeft 2 meisjes en een jongen van
13, 10 en 7 jaar. Paul (39) heeft een
meisje en 2 zonen, van 11, 9 en 6
jaar.
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Kind aan huis
Ton vertelt verder: “Dan is er nog
Jeroen. We noemen hem onze
pleegzoon. Hij kwam in ons gezin
als vriend van onze jongens. Hij at
altijd mee en ging ook mee op vakantie. Ook kwam hij hier als onze jongens niet thuis waren.” Jeanny: “Net
als bij onze jongens, hebben we
hem op een gegeven moment seksuele voorlichting gegeven. Hij was
stomverbaasd, daar sprak zijn eigen
moeder nooit over! Jeroen heeft
ons geadopteerd als ouders en we
zijn net zo trots op hem als op onze
eigen kinderen. Hij heeft twee kinderen, een zoon van 9 en een meisje van 6 jaar. Dus we hebben drie
kinderen en acht kleinkinderen.”

Paul en Mark Rutte
Jeanny: “Wat per se ook in het boekje moet is dat onze jongste zoon
Paul nu in Mali zit. Hij is beroepsmilitair en werkt als onderhoudsmonteur aan de apachehelikopter. Toen
ze in september vertrokken was het
er 50 graden, nu is het winter en is
het 30 graden. Kijk hier staat hij op
de foto met Mark Rutte. Paul heeft
een baard laten staan! Ik vind het
geen gezicht. Hij ziet eruit als taliban. Hopelijk gaat het er straks weer
af. En hij staat te kijken naar Rutte
alsof hij zeggen wil: Wat kan die een
praatjes verkopen.”

Pas compleet met Rita
Maar daarmee is het gezin nog niet
compleet. Ton: “En onze Rita niet te
vergeten! Die hoort er ook bij. Zij is
een geelvoorhoofd amazone papegaai. Ze is nu 58 jaar maar kan 75
tot 80 jaar worden. Ze was van een
oom van Jeanny. Die werd broeder in een klooster maar toen hij
doodging zat Rita daar te verpieteren. Toen hebben wij haar meegenomen. En zij gaat ook altijd mee
op vakantie. Zij kwam zo’n 35 jaar
geleden in ons gezin. Onze Rob was
toen 5 jaar.”

9

Beter lopen door Nordic Walking
Toen Ton en Jeanny lid werden van
de reumavereniging, kon Jeanny
geen 100 meter lopen zonder rollator. Fietsen hebben ze wel altijd
veel gedaan en doen ze nog steeds.
“Maar we zijn wel mooi weer fietsers, hoor,” zegt Jeanny. Nu doen
ze iedere donderdagochtend aan
Nordic Walking en gaat het beter.
Al loopt Jeanny een kortere afstand
met meer pauzes dan de rest van
de groep. Daarna drinken ze koffie
of zoals vanochtend met dit slechte weer: erwtensoep. De regen komt
met bakken uit de lucht en het is 7
graden, maar dat houdt ze niet tegen
om toch te gaan lopen.

Graag onder de mensen
Jeanny: “We hebben altijd aan scouting gedaan tot we 48 jaar waren.
We gaven leiding aan de luchtverkennersgroep en organiseerden
luchtactiviteiten voor een groep van
ongeveer 30 kinderen van 10 tot 14
jaar.” Ton: Een goede vriend van
mij had een 6-persoonsvliegtuig in
Budel. Eenmaal per jaar gingen we
met z’n allen naar Budel en mocht
iedereen met het vliegtuigje meevliegen. En elke vier jaar gingen we
op kamp in Engeland. In Nistelrode deden we aan parasailing. Dan
werd je met een lier de lucht ingetrokken met een instructeur aan
een parachute.” Jeanny trots: “Daardoor is onze Paul bij de luchtmacht
gegaan.”

Erop uit met de caravan
Ton heeft reumatische artritis en
Jeanny fybromyalgie. Daarnaast
heeft ze al drie rugoperaties gehad
en vier bypasses aan haar hart. Ton
heeft in maart een hartinfarct gehad.
Ze vertellen het luchtig. “Maar een
kleintje, hoor.” Ondanks alle lichamelijke gebreken zitten ze niet stil
en komen ze graag onder de mensen. Ton: “We kamperen de helft
van het jaar. In het voorseizoen
gaan we met de caravan drie maanden naar Luyksgestel, dan een paar
weken naar huis en van eind juli tot
half augustus naar Franeker. Daar
woont onze pleegzoon en bezoeken we onze kleinkinderen. En van
eind augustus tot 1 oktober staan we
weer in Luyksgestel.”

Vrijwilligerswerk bij PSV
De grootste hobby van Ton is zijn
vrijwilligerswerk voor PSV. Glunderend: “Dat doe ik sinds 11 jaar. Ik
ben verkeersregelaar (steward) op
de parkeerplaats voor spelers en
genodigden. Ik heb een goed persoonlijk contact met de spelers en
ook met de burgemeester van Eindhoven. Ik ken ze allemaal die in de
VIP box mogen. En ik ben lid van
Manus et Manus. Dat is een stichting die vrijwilligersondersteuning
biedt bij alle activiteiten, zoals de
marathon, indoor Brabant, zwemkampioenschappen, enzovoorts.”
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20 jaar reuma
Ton heeft zo’n 20 jaar reumatische
artritis. “Het heeft heel lang heel
weinig betekent. In het begin ben ik
één week thuis geweest en daarna
ben ik gewoon weer gaan werken.
De ene dag had ik erg last van mijn
schouder, de andere dag kon ik niet
goed lopen. Gelukkig had ik geen
fysiek zwaar werk. Ik zat wel veel in
de auto en soms moest ik met mijn
linkerhand schakelen omdat ik met
rechts niets meer kon. Ik spuit eenmaal per veertien dagen humira,
een biological.” Daarnaast slikt hij
sulfasalzine. Met de ontstekingsremmer diclofenac moest hij stoppen
maar daar is niets voor in de plaats
gekomen.

Overal aan meedoen
Bij de reumavereniging doen ze
aan alle activiteiten mee. Jeanny:
“De bingo, Arcen, het busuitstapje, de nieuwjaarslunch, noem maar
op.” Ze pakt haar agenda erbij: “En
natuurlijk gaan we ook mee met de
voorjaarsfietstocht.” Ton: “De cursus
valpreventie hebben we in de praktijk gebracht!” Jeanny vertelt hoe
ze in Friesland langs de Dokkumer
Ee met de fiets een bruggetje wilde nemen, wat ze eigenlijk niet durfde. En hoe hard ze was gevallen,
knie kapot en flink bloedend, broek
kapot. Ton: “De technieken van de
valpreventie heeft ze niet toegepast
want daar ging het te snel voor. Maar
Michiel, onze instructeur zei dat je
bent geslaagd als je valt zonder iets
te breken!” Jeanny lachend: “En die
broek dient nu als korte broek!”

Omgaan met reuma
Dokter Westgeest adviseerde hem
een tijdje te stoppen met de humira omdat hij steeds longontsteking
kreeg. Dat bleek geen goed idee.
De reumapijnen kwamen heftiger
dan ooit terug. “De laatste tijd, sinds
driekwart jaar, komen de reumapijnen weer sterker terug. Met bewegen voel ik het goed. De gewrichten
zijn gevoelig. Hoe ik daarmee
omga? Gewoon doorgaan.” Jeanny:
“Hij zegt er niets van maar ik zie het
wel als er iets aan de hand is.” Sinds
twee jaar gaat Paul mee in het vooren naseizoen om de caravan op z’n
plaats te zetten en de tent op te zetten want dat kan Ton niet meer.
Afbreken doen ze nog wel zelf.

Gewoon doorgaan
Dan wordt het gesprek serieuzer
van toon. Ton: “Jeanny is het allerbelangrijkst voor mij.” En Jeanny vult
hem aan: “En onze kleinkinderen
zijn voor ons belangrijk. Ons motto is: niet te veel zeuren en gewoon
doorgaan. We hebben veel trammelant gehad met de kinderen en
dan zeiden ze: Ach, dat komt allemaal wel goed. Dat zal ik nooit
tegen iemand zeggen want je zult er
hard voor moeten knokken. En als
het bij jezelf goed komt, wil dat nog
niet zeggen dat het bij jou ook goed
komt.”
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Advies: doe mee!
Ton heeft een duidelijk advies voor
mensen met reuma: “Blijven bewegen, niet bij de pakken neerzitten
en onder de mensen blijven komen.
Vooral meedoen aan alle activiteiten van de reumavereniging!” Jeanny vertelt: “Zo gingen we mee met
de jubileumreis naar de Floriade.
En we zagen een stel, Ling en Jennie, ook de bus uitstappen. We kennen hen al 30 of 40 jaar maar waren
elkaar uit het oog verloren.

We zijn de hele dag samen opgetrokken en we hebben zo’n gezellige dag gehad. Ook bij de busreis
naar Rotterdam en op de boottocht
hebben we gezellige mensen ontmoet.” Ze is het helemaal eens met
het advies van Ton:
“Onder de mensen blijven komen.”
Wilma Wijnen

“Wij doen aan alle activiteiten mee!”
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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
6 dagen in de week, 52 weken 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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COLUMN van dokter Harry E. Lieveld
Ziek, maar welke ziekte dan? SOLK of fibromyalgie?
Iedere dag reumatische klachten, nekpijn of lage rugpijn? Voortdurend spierpijn, buikpijn of hartkloppingen? Hoofdpijn,
chronisch moe of gespannen? 30% van de patiënten bij de
huisarts heeft last van dit type klachten. Dat zijn in Nederland één miljoen kinderen en volwassenen. Patiënten zitten vaak jarenlang in
het medische circuit, want de huisarts of specialist kan geen lichamelijke oorzaak vinden. De patiënt krijgt dan een vage diagnose: chronische hoofdpijn,
prikkelbare darmsyndroom, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie.
Voor al deze aandoeningen is er nu al een tijdje een nieuwe afkorting: SOLK:
Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten.
Huisartsen volgen sinds 2013 een speciale behandelingslijn voor mensen met
SOLK. De patiënten worden naar de fysiotherapeut, de psycholoog of de psychiater gestuurd. Maar lang niet iedereen komt van de klachten af. Ook neemt
het aantal patiënten met SOLK toe.
Al jaren behandel ik veel mensen met dit type ‘onverklaarbare’ klachten,
waaronder veel reuma-achtige klachten. (Natuurlijk behandel ik ook tal van
wél gediagnosticeerde reumatische aandoeningen). Dikwijls slaag ik erin om
ook de eerder niet gediagnosticeerde klachten, flink te reduceren of zelfs tot
nul terug te brengen. Dat lukt met verschillende vormen van, overigens praktisch pijnloze, acupunctuur. Vaak gebruik ik ook orthomanuele technieken
daarbij.
Zoals bij de toen 43-jarige mevrouw Opmeer (gefingeerde naam). Zij had de
diagnose ‘fibromyalgie’ gekregen, want ze had toenemende spierpijn in haar
heupen, benen, nek en schouders. Ook kreeg ze steeds meer last van spierpijnen in haar armen en handen. Ze merkte daarnaast dat de knijpkracht in
haar handen afnam.
Mede doordat ze steeds slechter ging slapen, voelde ze zich dagelijks abnormaal moe en steeds gedeprimeerder. De huisarts schreef haar pijnstillers voor.
Omdat deze medicijnen niet goed hielpen én bijwerkingen gaven, wendde ze
zich tot mij.
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De eerste weken behandelde ik haar vooral tegen de pijn en de slapeloosheid.
Het lukte vervolgens ook om de somberte die mevrouw Opmeer teisterde,
onder controle te krijgen. Na drie maanden was ze weer de oude.
Veel wetenschappelijke studies concluderen dat acupunctuur een regulerende werking heeft op de aanmaak van verschillende stoffen in ons lichaam.
Zo blijkt acupunctuur onze productie van lichaamseigen neurotransmitters en
pijnstillers te stimuleren. Daardoor kunnen pijnen, ontstekingen, slaapproblemen en depressieve stemmingen verminderen of zelfs verdwijnen.
De traditionele Chinese geneeskunde heeft een andere verklaring voor de vaak
zo wonderlijk goede effecten van acupunctuur. Acupunctuur zorgt er volgens
de oude Chinese geneesheren voor dat de energiebalans in ons lichaam herstelt wordt. Hierdoor verminderen of verdwijnen klachten ‘als vanzelf’.
Dokter Harry E. Lieveld is regulier arts en
arts voor acupunctuur, acupressuur en
orthomanuele technieken. Acupunctuur is
vaak heel effectief bij chronische aandoeningen als reumatoïde artritis, artrose en
fibromyalgie. Verder onder meer bij pijnklachten, psychische klachten, overgewicht
en stoppen met roken. Naast acupunctuur
gebruikt dokter Lieveld acupressuur en
ortho-manuele technieken bij rug-, nek- en
schouderklachten. Voor informatie kunt u bellen naar: 040-2837612.
Of u kijkt op: www.acupunctuur-lieveld.nl

VOORAANKONDIGING JAARLIJKSE BUSREIS
Op dinsdag 23 juni hebben we weer ons jaarlijkse uitstapje.
Gaat u mee? Onze activiteitencommissie pakt weer uit met een heerlijk zorgeloos dagje uit. Volledig verzorgd, compleet met lunch en diner. Waar de
reis naartoe gaat is nog een verrassing.
Noteer dinsdag 23 juni alvast in uw agenda!
De eigen bijdrage bedraagt, net als het vorige jaar:
voor leden en partnerleden: € 59,00 euro
voor niet-leden en begeleiders: € 69,00 euro
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Zaterdag 18 april 2015
Doe mee met onze



VOORJAARSFIETSTOCHT!
Heerlijk fietsen in prettig gezelschap.
Genieten van de gezonde buitenlucht door het Brabantse landschap.
We doen het mooiste deel van het rondje Eindhoven.
De tocht is in totaal zo’n 11 kilometer lang.
We fietsen in een rustig tempo zodat iedereen kan bijbenen.
De fietstocht is ook veilig voor de scootmobiel.
En op de helft pauzeren we voor koffie of thee met gebak.

Gezellig en gezond!
Het programma:
13:30 uur: Samenkomst bij het midgetgolf paviljoen op de Genneper Parken
14:00 uur: Vertrek, eerste helft lekker rustig fietsen door het Brabantse land
14:30 uur: Pauze met koffie of thee en gebak, we hebben er dan 6,4 km op
zitten
15:00 uur: Start tweede helft van de fietsroute
15:30 uur: Verwachte aankomst bij het vertrekpunt

U fietst toch ook mee?
Meld u aan vóór 31 maart bij onze gastvrouw:
Greet van Gessel telefoon: 06 83 40 78 50
of via e-mailadres: secretariaatrveindhoven@gmail.com
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VOOR U GELEZEN
HandScan haalt miljoenen op

Daarvoor moet eerst in de praktijk
worden aangetoond dat de HandScan
kosten bespaart en patiënten beter af
zijn. Dat soort onderzoeken zijn kostbaar. Dat de zorgverzekeraar er geld
in steekt, wil zeggen dat er vertrouwen is in de technologie en toepassing. Dat is echt belangrijk voor ons.”

Investeerders steken miljoenen in
Eindhovens bedrijf Hemics voor de
ontwikkeling van een scanapparaat dat gewrichtsreuma opspoort.
Het Eindhovense Philips-spinoff bedrijf
Hemics, dat drie jaar is gestart, heeft
miljoenen opgehaald bij investeerders met de innovatieve HandScan. Met dit scan-apparaat kunnen
ontstekingen in de gewrichten, de
symptomen van Reumatoïde Artritis (RA), worden opgespoord en
gevolgd. Met het geld kan Hemics
de scan verder ontwikkelen en naar
de markt brengen. Het geld komt
voor een groot deel van het investeringsfonds van De Friesland, DFZ
Participaties. Ook de eerdere investeerders Thuja Capital, Point One
Innovation Fund en de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij steken
opnieuw geld in Hemics.

Reumatoïde Artritis (een vorm van
reuma) is een chronische ontstekingsziekte van de gewrichten, die bij een
half tot een procent van de wereldbevolking voorkomt. Nederland
telt bijna 2 miljoen reumapatiënten,
waarvan 200.000 mensen met RA.
De chronische ziekte gaat gepaard
met het regelmatig opvlammen
van de ontstekingen. Onbehandeld
geven ze een onomkeerbare schade
aan de aangedane gewrichten met
op lange termijn gewrichtsdeformatie en functieverlies. Behandeling
van reuma gebeurt initieel met goedkope ontstekingsremmende medicijnen. Als die onvoldoende werken
worden meer geavanceerde medicijnen gebruikt. Behandeling wordt
onder andere gestuurd door metingen van ontstekingsactiviteit. Als dit
afdoende gebeurt, kan gewrichtsschade voorkomen worden.

Hemics directeur Petra van den
Elsen, arts en gepromoveerd op
medische beeldapparatuur, wil het
exacte bedrag dat is opgehaald niet
noemen, maar spreekt van enkele miljoenen. “Voor ons is het vooral belangrijk dat een groot deel van
de investeringen afkomstig is van
een zorgverzekeraar”, zegt Van den
Elsen. “Tot nu toe wordt het gebruik
van de scan nog niet vergoed door
de zorgverzekering.
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Het monitoren van ontstekingsactiviteit is daarom van belang om behandelkosten te verminderen. Met de
HandScan kunnen in een paar minuten ontstekingen in handen en polsen
in beeld gebracht worden, zonder de
patiënt te belasten. In tegenstelling tot
de huidige methode waarbij de reumatoloog de problemen opspoort
door de gewrichten te bevoelen: een
soms pijnlijke en niet altijd nauwkeurige methode.

Daardoor kan eerder ingegrepen
worden en zijn patiënten sneller ontstekingsvrij. Dat beperkt gewrichtsschade en zorg.”
De HandScan heeft net de CE markering ontvangen en kan nu in Europa verkocht worden. De eerste
vijf scanners gaan naar het UMC
Utrecht en daarmee samenwerkende ziekenhuizen. Het gebruik wordt
gefinancierd met subsidie uit het
topsectorenbeleid.

Van den Elsen verwacht dat de
HandScan de kosten van zorg
omlaag brengt. “Omdat de scan niet
door de reumatoloog bediend hoeft
te worden, kunnen patiënten vaker
tussentijds worden gecontroleerd.

Bron: Eindhovens Dagblad,
januari 2015

De zekerheid van goede zorg.

23 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl
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PROOST! OP HET NIEUWE JAAR!
Het was gezellig en verrukkelijk in de Voortuin bij de
nieuwjaarslunch en absoluut voor herhaling vatbaar.
Voor degenen die er niet bij waren, u heeft iets gemist!
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ZuidZorg ontvangt u gastvrij in haar winkel voor een

DEMONSTRATIE STEUNKOUSEN AAN- EN UITTREKKEN
Het programma duurt hooguit twee uur en bestaat uit:
- Ontvangst met koffie of thee met gebak
- Presentatie over hulpmiddelen voor reumapatiënten
(Zie foto volgende pagina)
- Rondleiding door de winkel
- Demonstratie steunkousen aan- en uittrekken waarbij u zelf kunt oefenen
De demonstratie is gratis en geheel vrijblijvend.
U hoeft niets te kopen.
U krijgt zelfs korting.
Als lid van onze reumavereniging krijgt u op deze
dag eenmalig een korting van 10% bij de
aanschaf van aantrekhulpmiddelen!
Op:
- Dinsdag 7 april om 13.00 uur of
- Zaterdag 11 april om 11.00 uur
Meld u aan vóór 31 maart bij onze gastvrouw
Greet van Gessel telefoon: 06 83 40 78 50
of via e-mailadres: secretariaatrveindhoven@gmail.com
Locatie:
ZuidZorg Winkel Eindhoven
Kastelenplein 168 5653 LX Eindhoven
040 25 03 838
Met het openbaar vervoer: Neem vanaf station Eindhoven lijn 149
(richting Reusel via Eersel Busstation). Reistijd: 16 minuten.

20

Priska van den Berg van ZuidZorg met aantrekhulpmiddelen

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

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

VOOR U GELEZEN
De lekkerste
smoothies maak je zelf

Gezond
Wil je het gezond houden, dan
gebruik je natuurlijke smaakmakers
als ahornsiroop, kaneel en honing.

Vers van de pers
Smoothies bieden veel meer dan
doorsnee sapjes. Ze zijn gemaakt
van verse en natuurlijke ingrediënten. De hele vrucht zit erin, dus alle
antioxidanten blijven bewaard.

Maar je kunt de
smoothie ook
lekker maken
met room en
likeur!

Smoothies zijn overal te koop, maar
je kunt ze natuurlijk ook zelf maken.
Veel keukenmateriaal heb je niet
nodig. Een goede blender en citruspers volstaan al. Gebruik fruit naar
keuze en durf vooral te combineren.
Zo kom je op de meest lekkere en
originele smoothies.

Bron:
Gezondheidsnet

Doe-het-zelf
Gebruik zachte fruitsoorten, zoals
banaan, mango, aardbei, framboos,
perzik of papaja. Banaan is vooral favoriet, omdat deze de mix van
vruchten lekker dik maakt. In totaal
is zo’n 250 gram fruit genoeg voor
één smoothie.

E R K E N D L I D VA N H E

SLAAPCOMFORT

W W W. S L A A P G I L D E . N

Bogardeind
67,Geldrop
5664 Telefoon
EB Geldrop
Bogardeind
67 5664 EB
(040) 2862367 www.houben.nl
tel. (040) 28 62 367, www.houben.nl

Openingstijden: di t/m vr van 9.00 uur tot 18.00 uur. Za van 9.30 uur tot 17.00 uur. Koopavond: do tot 21.00 uur.

• Deskundig slaapadvies
• Continue vernieuwende
bedtextiel collectie
• 1000 m 2 slaapcomfort
• Eigen parkeerplaats

Schil, snijd en ontpit het fruit en stop
dit in de blender. Voeg eventueel
yoghurt toe. Mix het goedje totdat
het een gladde en schuimige massa
is en schenk het in een glas.

ERKEND LID V

AN HET

WWW .SLAAPGILDE.NL

auping
Openingstijden: di t/m vr van 9.00 uur tot 18.00 uur.
Zo. van 9.30 uur tot 17.00 uur. Koopavond: do tot 21.00 uur.

IJskoud
Voor een ijskoude smoothie voeg je
ijsblokjes bij het fruit. De ijsblokjes
moeten wel eerst zijn verpulverd.
Dit kan heel simpel door de klontjes in een theedoek te wikkelen en
er met een hamer op te slaan.
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VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
Droge ogen, droge mond,
gewrichtsklachten, ...
Sjögren?

Op deze avond informeren onderstaande sprekers u over een aantal
aspecten van deze aandoening:

Op donderdag 12 maart organiseert
de Nationale Vereniging Sjögren
patiënten samen met een team specialisten uit de regio Eindhoven een
voorlichtingsbijeenkomst.

• Mw. D. Linssen-Ramakers,
reumatoloog
• Mw. T. Pasmans en Mw. E. Beems,
oogartsen
• Mw. J. van Elswijk,
tandarts en
• Hr. J. Pijpe,
kaakchirurg.

Het syndroom van Sjögren is een
auto-immuunziekte die wordt gekenmerkt door klachten van droge ogen
en een droge mond ten gevolge van
een ontsteking van vooral traan- en
speekselklieren. Ook kunnen hierbij
andere klachten voorkomen zoals
gewrichtspijnen en vermoeidheid.
Het wordt vaker gezien bij vrouwen dan bij mannen en kan daarbij
optreden samen met andere vormen
van reuma zoals Reumatoïde artritis
en S.L.E. (lupus erythematodes).

Locatie:
Auditorium Catharina ziekenhuis,
Michelangelolaan 2,
5623 EJ Eindhoven
Aanvang:
19.30 uur (zaal open 19:00 uur)
Aanmelden verplicht via:
• Secretariaat NVSP:
info@nvsp.nl of 0346-556376
• Catharina ziekenhuis:
infocongresbureau@
catharinaziekenhuis.nl
of 040-2398803

Men kan voor de behandeling zowel
bij een oogarts, kaakchirurg als reumatoloog terecht komen afhankelijk
van de aard van de klachten. Ook
kan door een slechte tot afwezige
speekselproductie tandbederf voorkomen. Om dit effect tegen te gaan
is het van belang een tandarts in het
behandelplan te betrekken.

Bron:
Regio
coördinator
NVSP
Limburg
Brabant
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drukwerk
printwerk
afwerking

040 230 1988
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Voorlichtingsmiddag
Maandag 18 mei 2015
Leer meer over uw eigen gezondheid

INFORMATIEMIDDAG OVER REUMA EN VOEDING
Op deze middag gaat u mee op reis om uw eigen lichaam beter
te leren kennen. Ook bij reuma, wanneer u uw eigen lichaam
niet meer goed herkent, is het mogelijk om zelf wat sturing te
geven door het maken van de juiste keuzes in uw voeding.
Programma:
13.30 uur: Ontvangst met koffie of thee met iets lekkers erbij
14.00 uur: Lezing over reuma en voeding
16.15 uur: Afsluiting
Locatie:
Partycentrum ’t WITVEN
Runstraat 40, Veldhoven
Tel: 040 253 27 27
Meld u aan vóór 31 maart bij onze gastvrouw:
Greet van Gessel telefoon: 06 83 40 78 50
of via e-mailadres: secretariaatrveindhoven@gmail.com
Want hoe meer u weet, hoe gemakkelijker het is om gezond te leven!
25

!

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.

INFRAROOD WARMTEDEKEN PIJNVERMINDEREND EN HEERLIJK ONTSPANNEND!
De deken is verkrijgbaar in 2 verschillende modellen.
Een stoeldeken die u in uw eigen stoel kunt leggen,
zodat u zittend van nek tot kuiten voorzien wordt
van heerlijke warmte. En een deken in de vorm van
een slaapzak. De infrarood warmtedeken is speciaal
ontworpen om de effecten van de infrarood sauna
ook thuis te kunnen ervaren en is zuinig in verbruik.

*
*
*
*
*
*
*

Bij klachten zoals fibromyalgie, de ziekte van
Bechterew en reumatoïde artritis ervaren velen
pijnverlichting! Wilt u de deken eerst
uitproberen, dan kunt u gebruik maken van de
huurperiode van 1 of 2 weken.

Helpt voor soepele spieren, gewrichten en pezen
Bevordert de afvoer van afvalstoffen uit het lichaam
Bevordert de ontspanning
Stimuleert de vetverbranding
Bevordert de werking van het immuun systeem
Ondersteunt een goede nierfunctie
Bevordert een goede nachtrust

Ook na het sporten heeft de deken een heilzame werking op het lichaam.
Infraroodwarmtedeken • Ruitersveldweg 19a • 8091 HR Wezep • T. 06-10964307 • www.infraroodwarmtedeken.nl
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PROBEER DE SUNSHOWER
EEN MAAND OP PROEF!
EN ERVAAR ZELF HOE DE COMBINATIE VAN VITAMINE D
THERAPIE EN KORTEGOLF INFRAROOD VOOR U WERKT.
Als lid van RV Eindhoven mag u de Sunshower een maand op proef gebruiken, voordat u hoeft
te beslissen over de aankoop. In deze maand zult u de positieve effecten van de gedoseerde
UV-B therapie ervaren. Uw Vitamine D niveau wordt op een veilige en natuurlijke manier
verhoogd. Daarnaast zult u de infraroodfunctie van de Sunshower als pijnverlichtend ervaren.

OVER SUNSHOWER
De Sunshower is een apparaat waarmee u
de dagelijkse douche kunt combineren met
gedoseerd zonlicht en kor tegolf infrarood.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond
dat de zonlicht functie van de Sunshower uw
Vitamine D niveau op een veilige en efficiënte
manier verhoogt. De kor tegolf infraroodfunctie
zult u ervaren als pijnverlichtend. Sunshower
heeft reeds vele reumapatiënten naar tevredenheid van dienst kunnen zijn. De Sunshower
Combi (zie afbeelding) kan eenvoudig in de
hoek van uw douche geplaatst worden en kost
€ 1.999,- De montage kost € 250,-

VOORWAARDEN VOOR PROEF
In de proefperiode van een maand, wordt de
Sunshower op een standaard in uw douche
geplaatst. U betaalt voor deze plaatsing en voor
het gebruik € 100. Na een maand wordt u
benaderd of u de Sunshower wil aanschaffen.

Interesse?

In dat geval wordt de Sunshower definitief in

Kijk op www.sunshower.nl
of neem contact met ons op:

uw douche gemonteerd. De betaalde € 100,wordt in mindering gebracht op het aankoop-

Ir. Oscar Meijer, meijer@sunshower.nl
020 462 14 60

bedrag.
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VOOR U GELEZEN
Belastingvoordeel
in acht stappen
Uitleg over de aftrek van
specifieke zorgkosten

Veel mensen krijgen van de Belastingdienst per brief of per e-mail een
uitnodiging om aangifte te doen.
Er staat dan bij dat u uw aangifte moet insturen vóór 1 mei 2015.
Lukt dat niet, vraag dan uitstel tot
1 september. U hoeft alleen maar
even te bellen met de Belastingtelefoon 0800-0543. Doe dat wel vóór
1 mei. Bent u fiscale partners, dan
moet u allebei even bellen.

Geeft u veel geld uit aan medische
zorg, hulpmiddelen, aanpassingen
en voorzieningen? Hebt u door uw
handicap of ziekte extra kosten voor
kleding of vervoer? Volgt u een dieet
op voorschrift van een arts of een
erkende diëtist? Maak dan gebruik
van de aftrek van specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting. In dit artikel een kort
stappenplan voor de aangifte over
het jaar 2014.

Stap 3 - Begin met invullen
Open het Aangifteprogramma. Vul
de algemene gegevens in waar het
programma om vraagt. Als u hier
mee klaar bent, ga dan naar het
onderdeel Aftrek, vink ‘Specifieke
zorgkosten’ aan en klik op Akkoord.

Dit artikel gaat over de aangifte over
het belastingjaar 2014. U doet deze
aangifte in het voorjaar van 2015.

Stap 4 - Pak uw administratie erbij
In de donkerblauwe kolom links in
beeld ziet u, onder de Aftrekposten,
de post Specifieke zorgkosten staan.
Als u daar op klikt, krijgt u een lijstje
te zien met de verschillende onderdelen van deze aftrekpost.

Stap 1 - Vraag zo nodig hulp
Komt u er zelf niet uit? Veel belangenorganisaties beschikken over
deskundige vrijwilligers, die u graag
helpen. Neem voor meer informatie contact op met uw gehandicaptenorganisatie, patiëntenvereniging,
ouderenorganisatie, belastingwinkel
of vakbond.

U kunt in de witte vakjes alleen de
totaalbedragen invullen voor de verschillende onderdelen. De berekeningen van de aftrekbare kosten per
onderdeel zult u zelf moeten maken.
Pak daarom nu uw administratie
erbij. Maak voor elk van de onderdelen een overzicht van de kosten
die in 2014 voor uw rekening kwamen, min de eventuele vergoedingen die u hiervoor hebt ontvangen.

Stap 2 - De voorbereiding
Hebt u nog geen DigiD? Ga dan
eerst naar de website www.digid.nl
en vraag er een aan. Bent u fiscale
partners? Dan hebt u elk uw eigen
DigiD nodig. Ga vervolgens naar de
website www.belastingdienst.nl en
download het Aangifteprogramma
2014.
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Bent u fiscale partners, vul dan in de
witte vakjes de specifieke zorgkosten in van u beiden samen. Bij stap 7
gaat u deze kosten pas weer verdelen. De donkerblauwe vakjes hoeft
u niet in te vullen. Dat doet het Aangifteprogramma automatisch voor u.

De aftrek van specifieke zorgkosten
wordt elk jaar verder ingeperkt. Premies voor zorgverzekeringen zijn al
een paar jaar niet meer aftrekbaar.
Eenvoudige loophulpmiddelen zijn
in 2013 uit de aftrek geschrapt. Met
ingang van het belastingjaar 2014
zijn ook de kosten voor rolstoelen,
scootmobielen en woningaanpassingen niet meer aftrekbaar. U vindt
deze posten dus ook niet meer in het
rijtje met de verschillende onderdelen in het Aangifteprogramma.

Stap 5 - Algemene voorwaarden
Voor de aftrek van specifieke zorgkosten geldt een aantal algemene
regels en beperkingen. U moet de
kosten in 2014 hebben betaald. Het
gaat om kosten voor uzelf, uw fiscaal partner, uw kinderen tot 27 jaar
(ongeacht waar ze wonen) of familieleden die bij u wonen en die van
uw zorg afhankelijk zijn.

Stap 6 - Loop de verschillende
onderdelen na
Hieronder staan de onderdelen
van de aftrek voor specifieke zorgkosten op een rijtje. In het Aangifteprogramma staat telkens voor elk
onderdeel een geel vakje met een
vraagteken erin. Als u daarop klikt,
krijgt u een uitgebreide toelichting
bij de betreffende aftrekpost.

De kosten moeten voor uw eigen
rekening komen. Kosten die u vergoed hebt gekregen (of had kunnen
krijgen), ongeacht door wie of welke instantie, kunt u niet aftrekken.
Kosten voor zorg, hulpmiddelen en
voorzieningen die in het basispakket
van de zorgverzekering zitten, die
door de gemeente verstrekt worden
in het kader van de Wmo of waar
u een AWBZ-indicatie voor hebt,
zijn niet aftrekbaar. Kosten die voor
uw eigen rekening kwamen vanwege het eigen risico in de basisverzekering kunt u niet aftrekken. Ook
de wettelijke eigen bijdragen die u
betaalde voor zorg, hulpmiddelen of
voorzieningen kunt u niet aftrekken.

• Genees- en heelkundige hulp.
Het gaat bij dit onderdeel om
(1) medische en paramedische
zorg, inclusief tandartskosten en
(2) om uitgaven voor particuliere
verpleging en verzorging.
Uitgaven boven een bruto
persoonsgebonden budget
vallen hier ook onder.
• Reiskosten voor ziekenbezoek
aan een (voormalige) huisgenoot die minstens 10 km
verderop verpleegd werd.
Reisde u per openbaar vervoer
of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar.
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•

•

•
•

Nam u de auto, dan geldt een
standaardtarief van € 0,19
per kilometer.
Voorgeschreven medicijnen.
Het gaat om (homeopathische)
geneesmiddelen en verbandmiddelen, op voorschrift van een arts.
Bepaalde hulpmiddelen.
Denk aan steunzolen, elastische
kousen en prothesen (waaronder
ook bruggen die een tandarts
aanbrengt). Uitgaven voor brillen,
contactlenzen, eenvoudige
loophulpmiddelen (stokken,
krukken en rollators), rolstoelen
en scootmobielen zijn
niet aftrekbaar.
Aanpassingen.
Bijvoorbeeld aanpassingen aan
uw auto, fiets of brommobiel.
Vervoer.
Denk vooral aan ziekenvervoer
voor bezoeken aan artsen
of andere behandelaars.
Reisde u per openbaar
vervoer of met een taxi, dan
zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam u de auto, ga dan uit
van de werkelijke kosten per
kilometer, dus inclusief afschrijving en onderhoud. U kunt die
kilometerprijs berekenen op
basis van de tabellen en rekenmodules van de ANWB of de
Consumentenbond. Kreeg u
een vergoeding van de zorgverzekeraar voor het ziekenvervoer,
dan moet u die in mindering
brengen op de aftrek.

Ook de wettelijke eigen bijdrage
van € 96 die uw zorgverzekeraar
voor dit vervoer bij u in rekening
bracht, kunt u niet aftrekken.
In sommige gevallen zijn ook
kosten voor leefvervoer
aftrekbaar, maar in de praktijk
is dat lastig.
• Dieet op voorschrift van een
arts of erkende diëtist. U kunt
alleen dieetkosten opvoeren
zoals die genoemd worden in
de tabel van de Belastingdienst,
te vinden onder het vraagtekentje
in het Aangifteprogramma.
• Extra uitgaven voor kleding en
beddengoed.
Kunt u aantonen dat u hiervoor
vanwege uw handicap of ziekte
meer extra kosten hebt gemaakt,
dan gelden vaste aftrekbedragen
per persoon.
• Uitgaven voor extra gezinshulp.
Het gaat bij deze post alleen
om particuliere huishoudelijke
hulp, zonder Wmo-indicatie.
Ook uitgaven boven een bruto
persoonsgebonden budget
voor huishoudelijke hulp
vallen hieronder.
Verhoging
Afhankelijk van uw inkomen en
uw leeftijd, kan er een standaard
verhoging gelden van een aantal
specifieke zorgkosten. Het Aangifteprogramma berekent zelf of u in
aanmerking komt voor de verhoging
en om welk bedrag het gaat.
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Drempel
Voor de aftrek van specifieke zorgkosten geldt een drempel. Alleen als
u in totaal meer specifieke zorgkosten hebt dan de drempel, mag u de
kosten boven de drempel aftrekken.
Het Aangifteprogramma berekent
uw drempel automatisch, op basis
van de gegevens die u eerder hebt
ingevuld.

Klopt de aanslag volgens u niet, maak
dan zo nodig officieel bezwaar. Hoe
dat moet staat in de aanslag zelf.
Tekst:
Kees Dijkman
Deze informatie wordt u aangeboden door Ieder(in). De tekst is met
de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar u kunt er geen rechten
aan ontlenen. Voor meer informatie,
kijk op www.meerkosten.nl in de
rubriek ‘Belastingvoordeel’ of download vanaf eind januari 2015 gratis de volledige belastingbrochure
‘Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een handicap of chronische
ziekte’ van de webwinkel (rubriek
geldzaken) op www.iederin.nl.

Stap 7 - Maak een verdeling
Deze stap geldt alleen voor fiscale
partners. Bij de vorige stappen hebt
u de aftrekbare specifieke zorgkosten uitgerekend voor uzelf en uw
fiscale partner samen. U moet deze
aftrek nu gaan verdelen. U mag zelf
bepalen in welke verhouding u dat
doet. Klik op ‘Verdelen’ in de blauwe kolom links in beeld in het Aangifteprogramma en ga naar het
onderdeel Specifieke zorgkosten.
Als u bij één van beiden een bedrag
invult, berekent het Aangifteprogramma zelf hoeveel aftrek er voor
de ander overblijft.

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.

Stap 8 - Insturen
Loop de hele aangifte voor de zekerheid nog eens goed na. Kijk ook in
de rubriek ‘Overzicht’ en ga na of
alle posten er goed in terugkomen.
Stuur vervolgens uw aangifte in via
internet, met behulp van uw DigiD.
Na een paar weken of maanden
krijgt u van de Belastingdienst een
belastingaanslag over het jaar 2014.
Ook als u geld terugkrijgt. De Belastingdienst maakt dat geld dan automatisch over naar uw bankrekening.

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
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SFEERVERSLAG VOORLICHTINGSMIDDAG
21 NOVEMBER 2014

Het was een mooie dag, de vrijdagmiddag van de voorlichtingsdag in t
Witven. Jammer dat de bewegwijzering niet was aangegeven vanwege
werkzaamheden aan de toegangsweg. Daardoor zijn er vast wel mensen omgedraaid, ondanks onze
mooie Reumavlag die halverwege
de weg moest wijzen.

Het Nordic Walking werd in een
stand onder de aandacht gebracht in
het kader van het beweegprogramma. De reumavereniging organiseert
regelmatig beginners- en opfriscursussen. Nordic Walking is volledig
aangepast aan mensen met reuma.
Het is de ideale bewegingsactiviteit
voor iedereen die in de buitenlucht
wil werken aan conditie en welzijn.
Er zijn drie groepen Nordic Walking
en het kost zes euro per jaar om mee
te doen. Zie voor informatie Reumawijzer 2015.

Het was een heel informatieve middag met een leuke infomarkt. Er
stonden mensen van de Zuidzorg/
Welzorgwinkel met handige spullen op het gebied van persoonlijke
verzorging en huishouden. Orthopedisch schoenmaker Vrijhoeven
was er met voorlichting over diverse hulpmiddelen. Ook de sierradenstand was erg uitgebreid met allerlei
mooie spullen.

Stipt om 14.00 uur begon de lezing
van dokter Bakkeren van het MMC:
De weg van het bloed. Dokter Bakkeren vertelde ons hoe de weg
tussen het bloedprikken en de verwerking met daarna de eindconclusie verliep. De volgorde van het
prikken, wat de betekenis is van de
kleuren van de buisjes, de tijd tussen vervoer en de machines in het
ziekenhuis die het bloed analyseren.
Geweldig mooi om eens te zien wat
de mogelijkheden zijn om ons bloed
uit te lezen op aandoeningen.

Dan was er nog voorlichting over
APS Therapie en Triggerpointbehandeling voor pijnklachten bij
reumapatiënten. En onze eigen reumavereniging was natuurlijk ook
vertegenwoordigd met folders over
reuma, ons verenigingsblad het Contact en de nieuwe Reumawijzer. Het
Reumafonds had ons voorzien van
collectebussen en met folders werd
er aandacht gevraagd voor collectanten. Ook hadden we een mooie
poster gemaakt.

Na de pauze sprak drs. de Winter van het AMC over het vroegtijdig ontdekken van Bechterew. Zij
werkt aan het PreSpA-onderzoek.
Familieleden van patiënten met de
ziekte van Bechterew hebben een
verhoogde kans om zelf ook de
ziekte van te krijgen.
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Daarom onderzoeken zij broers,
zussen of kinderen van HLA-B27
positieve Bechterew-patiënten tussen 18 en 40 jaar op klachten en
andere aanwijzingen voor de ziekte. Aanmelden voor het onderzoek
kan nog steeds.
Zo kwam een einde aan de middag.
Uiteindelijk mogen we niet mopperen over de belangstelling. Met dank
aan alle standhouders, het personeel
van het Witven en onze vrijwilligers.
Yvonne Arts
Luisteren naar de
lezing over Bechterew

De weg van het bloed
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VOOR U GELEZEN
Omgaan met klachten
Verzorg uw voeten goed

Wat kunt u verder doen?
• Ga regelmatig naar een pedicure.
Probeer zo weinig mogelijk
zelf te dokteren als u
bijvoorbeeld likdoorns heeft.
• Was uw voeten elke dag
met alkalivrije zeep en droog
ze goed af, vooral tussen de
tenen en bij de nagelriemen.
• Knip uw teennagels recht en
niet te kort af.
Gebruik eventueel een vijl.
• Draag sokken of kousen van
wol of katoen
(tegen transpirerende voeten)
en zorg ervoor dat ze niet
te strak zitten.
• Vermijd grote 		
temperatuurswisselingen.
Neem dus ook geen wisselbad
als uw voetgewrichten
ontstoken zijn.
• Controleer uw voeten elke dag
op wondjes. Heeft u een wondje?
Neem dan geen voetbad.
Ga naar uw arts of
podotherapeut als een wondje
niet binnen 5 dagen geneest,
of als het gaat ontsteken.

Veel mensen met reuma hebben
last van hun voeten. U kunt uw voeten zelf in conditie houden: wissel
beweging en rust voor uw voeten
af, verzorg ze goed en draag goede
schoenen.
Probeer uw voetgewrichten zo
soepel mogelijk te houden door
voldoende te bewegen. Doe de
oefeningen die u van uw oefen- of
fysiotherapeut gekregen heeft.
Hoe zwaarder u bent, hoe meer
uw voeten moeten dragen. Zorg er
daarom voor dat u geen overgewicht krijgt. Bent u te zwaar? Dan is
het belangrijk om af te vallen, eventueel met hulp van een diëtist.

Bron: Reumafonds

Beste leden,

Uw vereniging is volop in beweging en heeft een nieuw e-mailadres.
Voor het aanmelden aan activiteiten, vragen over de ledenadministratie en voor alle andere vragen, ideeën of suggesties mailt u voortaan
naar: secretariaatrveindhoven@gmail.com
Uw bestuur.
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HELP HET REUMAFONDS
Besteed een paar
uurtjes per jaar

Wilt u liever niet ’s avonds langs de
deuren, ga dan met de collectebus
overdag naar een winkelcentrum.
Wilt u weten wat u in uw woonwijk kunt betekenen voor de reumabestrijding of wilt u meer informatie
over collecteren?

U, als reumapatiënt of familielid van
een reumapatiënt weet als geen ander
wat reuma betekent. Iedereen kan
reuma krijgen, op elke leeftijd. Reuma kan niet worden genezen maar
met een goede behandeling kunnen
de klachten wel verminderen. Daarom is wetenschappelijk onderzoek
naar vroege diagnose en effectieve
behandelingen uiterst belangrijk.

Bel naar onze regiocoördinator van
het Reumafonds:
Nancy den Oudsten: 06 22 29 00 24
of stuur haar een
e-mail: n.denoudsten@reumafonds.nl

Wat doet het Reumafonds
Het Reumafonds is de grootste
financierder van:
- wetenschappelijk onderzoek;
- belangenbehartiging
en voorlichting;
- subsidies aan de reumapatiëntenverenigingen voor hun activiteiten.

Doneer uw bijdrage
U wilt niet collecteren maar wel
bijdragen aan het bestrijden van
reuma? Stop uw bijdrage in het bijgeleverde zakje en lever dat in bij
één van de beweeggroepen of op
de Algemene Ledenvergadering op
23 maart. U kunt uw donatie ook
direct storten op rekeningnummer:
NL86RABO001.2304.0000 t.n.v. het
Reumafonds Amsterdam.

Help het Reumafonds
Van de overheid krijgt het Reumafonds geen geld. De reumabestrijding in Nederland is volledig
afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. De collecte is een
belangrijke bron van inkomsten. Het
wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden, onder meer door het
bel-me-niet-register. Daarom vragen
we u mee te helpen.

Vele handen maken licht werk
Doe mee met de collecte
van 16 tot en met 21 maart

Word ook collectant
Collectanten hebben we altijd en in
iedere plaats nodig. De collecteweek
is van 16 tot en met 21 maart. Draag
uw steentje bij door een paar uurtjes
in de collecteweek te collecteren.
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Advertorial

Kuurprogramma’s Thermaalbad Arcen
Mensen met klachten zoals reumatoïde atritis, artrose, Bechterew en
fibromyalgie, hoeven geen verre reis te maken om buitenlandse kuuroorden te bezoeken. Er is een prima Nederlands alternatief!
Thermaalbad Arcen organiseert jaarlijks voor veel patiënten met bovenstaande klachten diverse één, twee en drie-weekse kuurprogramma’s.
De thermaalbaden met het thermaal-mineraalwater van 35-36°C
maken een belangrijk onderdeel uit van uw kuur.
Tijdens deze kuur kunnen wij de ziekte niet genezen. Wel kan de kuur een middel zijn bij bestrijding van uw klachten. Samen met u werken wij serieus aan de
vermindering van de pijn, verhoging van uw mobiliteit en verbetering van uw
conditie. Voor het bereiken van optimale resultaten oefent u samen met andere kuurgasten en kunt u informatie uitwisselen. U mag verwachten dat na de
kuur uw beweeglijkheid is toegenomen en u minder pijnstilling nodig heeft.
Wanneer u deel wilt nemen aan deze kuur is het belangrijk dat de diagnose reumatoïde artritis/artrose of Morbus Bechterew of fibromyalgie bij u is gesteld, en uw
behandelend arts op de hoogte is van uw bezoek. Vraag hem ondersteuning van
deze kuur, bijvoorbeeld door uw medische gegevens aan u mee te geven of aan
ons op te sturen. U kunt erop vertrouwen dat wij zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Na uw aanmelding ontvangt u van ons o.a. een aanmeldingsformulier waarvan ook een deel door uw behandelend arts ingevuld dient te worden.
Uw persoonlijke kuurprogramma stelt u samen met de reumatoloog op.
Dit gebeurt aan de hand van uw gegevens en de informatie tijdens het intake gesprek met de reumatoloog.
Uw verblijf:
Tijdens de kuur kunt u overnachten in een bungalow van Klein Vink (op
loopafstand van Thermaalbad Arcen) of in een nabijgelegen hotels. Uiteraard kunt u dit combineren met een verblijf van partner of familieleden. Indien gewenst kunnen wij een bungalow voor u reserveren.
Vergoeding zorgverzekeraar
Er zijn momenteel verschillende ziektekostenverzekeraars die een vergoeding geven
voor een kuur. Wij adviseren u hierover uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
Wilt u reserveren? Wacht dan niet te lang, want de groepen zijn
niet groot en het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.
Voor uw reservering of meer informatie kunt u ons dagelijks van 09.00 tot 17.30 uur bellen op 077 - 473 2424
36

37
Klein Vink 11 | 5944 EX Arcen
T. 077-473 24 24 | www.thermaalbad.nl

Vergoeding zorgverzekeraar
Er zijn momenteel verschillende
ziektekostenverzekeraars die deze kuren
vergoeden. Wij adviseren u uw eigen
zorgverzekeraar te raadplegen naar de
mogelijkheden.

Kuurprogramma
Heeft u reumatoïde atritis/artrose, Bechterew of ﬁbromyalgie dan biedt Thermaalbad Arcen u de
mogelijkheid om, in overleg met onze kuurarts, van een speciaal kuurprogramma te genieten.
Wij bieden één-, twee- of drie weekse kuren aan in combinatie met een verblijf op Bungalowpark
Klein Vink. Vraag naar onze kuurdata en laat u uitgebreid informeren
naar de mogelijkheden.

Fysiotherapie & therapeutische behandelingen
Het thermaalmineraalwater heeft een gunstige en in veel gevallen een pijnverzachtende
werking bij een aantal gewrichts- en bewegingsklachten. Daarom kan iedereen die er
baat bij heeft in het kuurcentrum van Thermaalbad Arcen terecht voor reguliere fysiotherapie
of diverse individuele medische kuurprogrammaʼs.

Thermaalbad Arcen dankt zijn naam aan de baden met thermaalmineraalwater van 35-36 ºC, dat
opwelt vanuit een 892 meter diepe bron. Het thermaalwater heeft door de unieke samenstelling
een heilzame werking. Door de aangename warmte voelt u direct alle spanning uit uw lichaam
wegvloeien.

Heerlijk tot rust komen en ontspannen!
Dat is goed voor lichaam én geest. Als u wilt ontdekken hoe goed dat kan voelen, komt u dan naar
Thermaalbad Arcen in het bosrijke Noordlimburgse land. In die oase van rust vindt u alles voor een
optimale gezondheid.

BELANGRIJKE ADRESSEN
REUMAVERENIGING REGIO EINDHOVEN
POSTBUS 2222, 5600 CE EINDHOVEN
 secretariaatrveindhoven@gmail.com
Website: www.rveindhoven.nl
Reumafonds: Dr. Jan van Breemenstraat 4,
Postbus 59091, 1040 KB Amsterdam,
✆ 020 - 589 64 64
Website: www.reumafonds.nl
Reumalijn: maandag tot en met vrijdag 10 - 16 uur.
Voor al uw vragen over reuma: ✆ 0900 - 203 03 00 (€ 0,10 pm)
Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven:
Ds. Theodor Fliednerstraat 1, Postbus 90052, 5600 PD Eindhoven,
✆ 040 - 888 80 00
Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven:
Run 4600, 5504 DB Veldhoven,
✆ 040 - 888 80 00
Regionaal Reumacentrum: website: www.reumacentrum.nl
Algemeen telefoonnummer: ✆ 040 - 888 56 76
Sint Catharinaziekenhuis: Michelangelostraat 2,
Postbus 1350, 5602 EJ Eindhoven,
✆ 040 - 239 91 11
website: www.catharina-ziekenhuis.nl
Sint Annaziekenhuis: Bogardeinde 2 5664 EH Geldrop,
✆ 040 - 286 40 40
website: www.st-anna.nl
Revalidatiecentrum Blixembosch: Toledostraat 2, 5629 CC Eindhoven,
✆ 040 - 264 27 42
website: www.blixembosch.nl
Wmo Loket Eindhoven, Stadskantoor:
Stadhuisplein 10, Eindhoven, Postbus 90151, 5600 RC Eindhoven,
✆ 040 - 238 60 00,
website: www.wmoloketeindhoven.nl
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BEWEEGACTIVITEITEN
HYDROTHERAPIE De gemiddelde temperatuur van het water is 32 ° C.

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

Eigen bijdrage: € 47,- per kwartaal
Voor elke activiteit bieden wij u een gratis proefles aan.
Beëindiging van uw deelname aan een sport/bewegingsactiviteit
dient u altijd schriftelijk, 1 maand vóór het begin van een nieuw kwartaal
te melden bij het secretariaat,
Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven of via e-mail
 secretariaatrveindhoven@gmail.com
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TAI CHI

NORDIC WALKING

Tai Chi is een oude en ook mooie
Chinese bewegingskunst.

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 sportinstructeur- trice. 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).
Maandag: 14:00-15:00 uur.
Coördinator: Mary Brands
Donderdag: 13:00-14:00 uur.
Coördinator: Chris van Rooij
Zaterdag: 11.00-12.00 uur.
Coördinator: Inge Beekmans
De zaterdaggroep loopt (op verzoek)
in Woensel en omgeving.
Deze activiteit is volledig aangepast
aan mensen met reuma.

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.

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 contactpersoon
bellen.

Bij verhindering de begeleiding bellen.
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Contributie lid :
€ 22,50 per jaar
Contributie partnerlid: € 16,00 per jaar
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secretariaatrveindhoven@gmail.com
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secretariaatrveindhoven@gmail.com
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