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 Gastvrouw
 Greet van Gessel
	 Informatie	en	voorlichting
	 Aanmelding	nieuwe	leden 

 							Aanmelding	activiteiten
 06 83 40 78 50

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

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

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

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

 
 

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

Wij	werken	samen	met:

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

ellen.van.steenis@iae.nl

info@rveindhoven.nl

info@rveindhoven.nl
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Bron van gezondheid, weldaad en ontspanning

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

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

www.thermaalbad.nl

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

E

Openingstijden ma - zo: 08.30 t/m 23.00 uur

 145,-

120,-

Zojuist	is	het	Contact	bij	u	in	de	brievenbus	gevallen.	Al	weer	de	3e	van	dit	
jaar.	Stilletjes	gaan	we	al	naar	de	herfst	toe,	jammer	toch?	Ook	deze	keer	
is	het	Contact	weer	de	moeite	waard	qua	uitstraling,	kijkgenot	en	ook	aan	
leesvoer	geen	gebrek.

Jubileum
In	september	2017	bestaat	de	reumavereniging	40	jaar.	Wat	een	tijd,	hé?	
We	laten	dit	natuurlijk	niet	ongemerkt	voorbij	gaan.	U	zult	hier	en	daar	
ook	wel	oproepjes	zien	verschijnen	om	ervaringen	en	eventueel	foto’s	te	
delen	met	de	redactie	die	gaan	over	de	begintijd,	zeg	maar	oprichtingstijd	
van	de	vereniging.	Volgend	jaar	kunt	u	al	deze	artikelen,	interviews	en	
toekomstverwachtingen	lezen	en	zien	in	onze	speciale	jubileum	uitgave.	

Andere	locaties
In	dit	Contact	vindt	u	de	uitnodigingen	voor	de	lezing	in	september	en	de	
jaarlijkse	bingo.	U	ziet	dat	de	locatie	is	gewijzigd.	In	plaats	van	’t	Witven	in	
Veldhoven	hebben	we	gekozen	voor	wijkcentrum	Blixems	en	wijkcentrum	
De	Werf,	allebei	in	Eindhoven.	De	reden	hiervoor	is	dat	deze	wijkcentra	
centraler	liggen	en	gemakkelijker	bereikbaar	zijn	met	de	stadsbus.	

Nazomeren, 
liefst met 
nieuwe 
voorzitter	en	
secretaris

Het bestuur aan het woord
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Wij	proberen	deze	locaties	uit	en	horen	graag	wat	u	er	van	vindt.

Interessante lezing
Onze	gezondheid	is	ons	grootste	goed	maar	wat	als	je	niet	gezond	bent?	
Hoe	pas	je	je	aan	in	het	dagelijks	leven,	hoe	ga	je	er	mee	om?	Een	mede-
werker	van	GGD	Brabant-Zuidoost	zal	hierover	voor	ons	een	lezing	verzor-
gen	op	27	september.	Verderop	in	dit	Contact	vindt	u	de	uitnodiging.	De	
lezing	is	ook	gratis	toegankelijk	voor	niet	leden.	

Vacatures
Ook	komt	u	in	deze	uitgave	weer	de	vacatures	tegen	voor	de	functie	van	
voorzitter	en	secretaris.	Ik	ben	er	van	overtuigd	dat	onder	onze	leden	
kandidaten	zijn	die	een	van	deze	functies	fantastisch	kunnen	invullen.	Wilt	
u	weten	of	twijfelt	u	of	het	iets	voor	u	zou	zijn	en	wilt	u	vrijwilligerswerk	
doen,	neem	contact	met	ons	op	en	we	praten	er	over.

Ik	wens	u	een	mooie	nazomer	en	ik	zie	u	graag	bij	één	van	onze	
activiteiten.

Inge Beekmans
voorzitter

Mevrouw	Herenius
Mevrouw	van	Hees-Hinke

In memoriam

Na regen,
zonneschijn

Herkent	u	dit?	Kom	je	net	uit	de	spreekkamer	van	je	huisarts	of	
specialist	en	weet	je	al	niet	meer	goed	wat	hij	of	zij	heeft	
gezegd.	Minister	Edith	Schippers	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport	
adviseert	het	gesprek	op	te	nemen.	Maar	hoe	pak	je	dat	aan?	
Tips	vindt	u	op	pagina	11.			

Zorg	voor	de	patiënt
Met	meneer	Fred	Habraken	besprak	ik	andere	zaken.	Hij	is	werkzaam	
als	phycisian	assistant	(PA)	bij	het	Regionaal	Reumacentrum	van	het	
Máxima	Medisch	Centrum	in	Eindhoven	en	ik	sprak	met	hem	over	zijn	
vak,	de	zorg	voor	de	patiënt.	In	een	openhartig	vraaggesprek	geeft	hij	
een	inkijkje	in	zijn	dagelijkse	werkzaamheden	en	het	reilen	en	zeilen	
op	het	Regionaal	Reumacentrum	(RRC).	Het	hele	interview	leest	u	op	
pagina	17.

Versterking van het team
Door	een	tekort	aan	reumatologen	is	de	wachttijd	bij	de	poliklinieken	
reumatologie	van	veel	ziekenhuizen	flink	toegenomen.	Ook	in	het	RRC.	
Sinds	midden	juli	is	reumatoloog,	dokter	Kamal	El	Mokayad,	erbij	geko-
men.	Het	team	van	het	RRC	bestaat	uit	5	reumatologen	en	3	phycisian	
assistants.	Er	zijn	nu	meer	opleidingsplekken	maar	het	duurt	een	aantal	
jaar	voordat	deze	studenten	werkzaam	zullen	zijn	als	reumatoloog.	

Van	de	redactie
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Gezond en gezellig
Bewegen	is	gezond,	dat	weten	we	allemaal.	Wekelijks	werken	200	leden	
zich	uit	de	naad	bij	één	van	de	beweeggroepen	hydrotherapie,	tai	chi	of	
Nordic	Walking.	Dat	het	ook	heel	gezellig	is,	vernam	ik	van	Paul	Flier.	Toen	
hij	85	jaar	werd,	verraste	‘zijn’	tai	chi	groep	hem	met	een	yogamatje	met	
85	erop	geborduurd	en	andere	cadeautjes.	Tai	chi	leraar	Jo	van	Gerwen	
bracht,	op	Paul’s	verzoek,	een	aubade	op	gitaar.	Paul	op	zijn	beurt	trak-
teerde	op	frisdrank	en	koekjes.	Hij	beloofde	ook	een	stukje	te	schrijven	
voor	dit	Contact.	Op	pagina	29	schrijft	hij	wat	tai	chi	voor	hem	betekent.	

Het goede bewaren
Kent	u	de	term	horrorwinter	nog?	Voor	sommigen	onder	ons	werd	het	
een	horrorzomer.	Hagelstenen	zo	groot	als	tennisballen	verwoestten	vele	
auto’s	en	caravans,	zo	ook	die	van	Jeanny	en	Ton	Copal.	Toch	kwam	er	na	
alle	regen	zonneschijn	en	daarom	lijkt	het	me	heerlijk	om	de	zomer	nog	
een	tijdje	vast	te	houden,	te	bewaren.	Hoe	u	dat	doet,	leest	u	op	pagina	
32.	Ik	hoop	samen	met	u	op	een	zacht	najaar	waarin	we	een	nieuwe	
voorzitter	en	secretaris	zullen	vinden.	Blader	even	naar	pagina	25,	
misschien	is	het	vrijwilligerswerk	iets	voor	u?

Wilma	Wijnen

Meneer	Grootenboer
Mevrouw	Janson
Mevrouw	Levens
Mevrouw	Roos
Mevrouw	Smits
Mevrouw	Wijman
Mevrouw	van	Neer

Nieuwe leden
Wij	verwelkomen	onze	nieuwe	leden

UitnodigingUitnodiging

Gezondheid	is	het	aanpassingsvermogen	aan	de	uitdagingen	van	het	leven.	
Het	heft	in	eigen	handen	nemen.	Welke	acties	kunt	u	zelf	ondernemen?	
Kunt	u	zich	aanpassen	of	zijn	er	nog	dingen	die	u	kunt	bijleren	en	kunt	
oefenen?	Kom	dan	naar	de	lezing:

Uw	Gezondheid:	het	heft	in	eigen	handen
dinsdag 27 september

 
Programma:
19.00	uur:	ontvangst	met	kopje	koffie	of	thee	met	iets	lekkers	erbij
19.30	uur:	eerste	deel	lezing
20.00	uur:	pauze
20.45	uur:	tweede	deel	lezing	en	gelegenheid	tot	het	stellen	van	vragen
21.30	uur:	afsluiting

De	lezing	is	openbaar	en	gratis	toegankelijk.	Ook	niet	leden	zijn	van	harte	
welkom.

Locatie:	Wijkcentrum	Blixems,	Ouverture	2,	Eindhoven

Openbaar	vervoer:	vanaf	centraal	station	Eindhoven	neemt	u	stadsbus	2	
(richting	Blixembosch	Oost)	uitstappen	bij	bushalte	Aardmannetje	

Parkeren:	ruime	en	gratis	parkeergelegenheid		

Reumavereniging
Regio Eindhoven

in	samenwerking	met



10 11

                        BAKHUS REIZEN 

        Diverse Groepsaanbiedingen Reumakuur najaar2016 

                           
                Al meer dan 25 jaar uw specialist in reumakuurreizen   

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

                                                   
                                             Allersma 82, 5655 CH  Eindhoven 

                                                             Tel: 040-2115945 Fax: 040-2111497                                      

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

                                                                    

 

               

 
               

GEWRICHTSKLACHTEN?
Nu is er de DORN-methode!

Een zachte correctie van wervelkolom en gewrichten 
ter behandeling van rug- en gewrichtsklachten. Ook bij 
alle vormen van reuma!

Verder kunt u bij Achaïa ook terecht voor klassieke 
homeopathie en/of voetreflexzonetherapie!

Bel voor een afspraak of vrijblijvende informatie: 
ACHAÏA, praktijk voor natuurgeneeskunde
Amerlaan 50  ◦  5626 BP  Eindhoven
Tel.: 040-8443035 of 06-11426308  
info@achaia.nl  ◦  www.achaia.nl
 (gedeeltelijke) vergoeding door zorgverzekeraars!

Hoe	pak	je
het aan?

Minister	Schippers	adviseert	patiënten	het	gesprek	met	de	huisarts	op	
te	nemen.	Hoe	maak	je	dit	bespreekbaar?	En	als	de	huisarts	het	niet	wil,	
doe	je	het	dan	stiekem?	Dianda	Veldman,	directeur	van	de	Nederlandse	
Patiënten	Consumenten	Federatie	(NPCF),	legt	uit.

We	kennen	het	allemaal.	Je	bent	bij	de	dokter	geweest	en	komt	buiten	en	
denkt:	“Dat	had	ik	ook	nog	moeten	zeggen	en	vragen.”	Want	als	je	bij	de	
dokter	bent	zit	je	toch	net	iets	minder	gemakkelijk	dan	wanneer	je	thuis	in	
je	luie	stoel	zit.	Het	gevolg	is	dat	je	soms	de	belangrijkste	dingen	vergeet	
te	bespreken.	Of	dat	je	buiten	komt	en	denkt:	wat	zei	de	dokter	nu	eigen-
lijk	precies?	Wat	mag	ik	wel	en	wat	niet?	En	wat	moet	ik	nu	doen?	Zeker	
als	het	gaat	om	ingewikkelde	zaken,	bijvoorbeeld	als	je	chronisch	ziek	
bent,	of	slecht	nieuws	krijgt,	ben	je	er	niet	altijd	helemaal	met	je	hoofd	bij.

Opnemen	kan	patiënt	helpen
Minister	Schippers	van	Volksgezondheid	heeft	daar	nu	iets	op	gevonden.	
Ze	adviseert	mensen	hun	gesprekken	met	de	dokter	op	te	nemen.	Dan	
kunnen	ze	later	nog	eens	luisteren	wat	de	dokter	allemaal	heeft	gezegd.	
“Vooral	wanneer	het	een	emotioneel	beladen	gesprek	is,	is	de	kans	groot	

Gesprek met de huisarts opnemen
VOOR U GELEZEN   Plus Magazine vraagt het aan de NPCF
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dat	de	patiënt	niet	alles	onthoudt.	Daarom	kan	het	opnemen	van	een	
gesprek	de	patiënt	helpen	om	zijn	gedachten	op	een	rij	te	zetten	en	een	
besluit	te	nemen”,	schreef	ze	onlangs	aan	de	Tweede	Kamer.

Doe	het	niet	stiekem
Ik	vind	dat	een	goed	idee.	Maar	ik	raad	patiënten	wel	aan	om	het	van	
tevoren	met	de	dokter	te	bespreken.	Ga	niet	stiekem	een	bandje	of	je	
telefoon	laten	meelopen,	maar	zeg	het	gewoon.	Zeg	dat	je	je	beter	voelt	
als	je	het	gesprek	laten	nog	eens	in	alle	rust	kunt	terugluisteren.	De	dokter	
vooraf	informeren	is	wel	zo	netjes.	En	het	is	ook	beter	voor	de	verstand-
houding.

Van	de	minister	hoef	je	overigens	niet	te	melden	dat	je	het	gesprek	wil	
opnemen.	Het	is	je	goede	recht	als	patiënt.	Maar	ook	zij	vindt	het	wel	
fatsoenlijk	als	je	de	dokter	wel	vooraf	op	de	hoogte	stelt.	“Het	is	niet	
verplicht,	maar	wel	fatsoenlijk	dat	de	patiënt	zijn	arts	meldt	dat	hij	het	
gesprek	opneemt	en	dat	hij	de	arts	om	toestemming	vraagt”,	meldt	ze	
aan	de	Kamer.

Vraag	het	advies	op	schrift
En	ze	heeft	ook	nog	een	goede	raad	voor	patiënten	van	wie	de	dokter	het	
niet	goed	vindt	als	ze	het	gesprek	opnemen.	“Mocht	de	arts	bezwaren	
hebben	tegen	opname	van	het	gesprek,	dan	kan	de	patiënt	altijd	vragen	
of	de	arts	zijn	advies	op	papier	zet.”

Neem iemand mee
En	er	is	nog	een	derde	manier	om	alle	zaken	van	het	gesprek	met	de	
dokter	goed	op	een	rij	te	krijgen.	Je	kunt	ook	iemand	meenemen	naar	een	
gesprek	met	de	dokter.	Soms	ben	je	zelf	te	emotioneel.	Dan	is	het	goed	
om	iemand	naast	je	te	hebben	zitten	die	wat	meer	afstand	neemt.	En	
die	goed	kan	luisteren	wat	de	dokter	zegt.	Dat	kan	een	familielid	zijn,	je	
partner,	een	vriend	of	een	goede	buur.	Maakt	niet	uit,	als	het	maar	
iemand	is	die	je	vertrouwt.

Beslis	samen,	patiënt	en	dokter
De	NPCF	vindt	het	vooral	belangrijk	dat	de	patiënt	ook	later	nog	eens	
kan	horen	of	lezen	wat	er	allemaal	tijdens	het	gesprek	is	gezegd.	Wij	zijn	
blij	dat	de	minister	deze	stap	nu	heeft	gezet.	Maar	het	belangrijkste	is	dat	
arts	en	patiënt	samen	beslissen	wat	er	kan	en	moet	gebeuren.	
Dat	kan	bijvoorbeeld	door	in	ieder	geval	gebruik	te	maken	van	de	drie	
goede	vragen.	Wat	zijn	mijn	mogelijkheden?	Wat	zijn	de	voordelen	en	
nadelen	daarvan?	En	wat	betekent	dat	in	mijn	situatie?	Zo	krijg	je	een	
echt	gesprek	in	de	spreekkamer.	En	als	je	het	dan	later	nog	eens	kunt	
beluisteren	is	dat	mooi	meegenomen.

Bron: NPCF en Plusmagazine

Een	belangrijke	dag.	Het	thema	dit	jaar	is:	“Deel	je	verhaal	over	
reuma.”	En	dat	hebben	inmiddels	al	7	leden	van	onze	vereniging	
gedaan.	Lees	hun	verhalen	op:	
www.rveindhoven.nl/ervaringsverhalen.	

WereldReumaDag 12 oktober 
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persoonlijk • gastvrij • toegewijd

Herstelhotel Stefaan
Glorieuxlaan 8
5613 LN Eindhoven

T  040 303 13 13
E  info@herstelhotelstefaan.nl
I  www.herstelhotelstefaan.nl

Herstelhotel Stefaan is onderdeel van Sti chti ng Zorg & Wonen Glorieux

De zorg uit handen geven en in alle 
rust herstellen bij Herstelhotel Stefaan

50
96

Zo	blijven	
we	bij	de
tijd

Busreis
SFEERVERSLAG

Eindelijk!	Op	21	juni	was	het	weer	zover,	onze	jaarlijkse	
busreis!	Om	12	uur	vertrok	de	bus	van	parkeerplaats	de	Tongelreep	
naar	Asten:	het	Klok	&	Peel	Museum.	Bij	aankomst	stonden	de	koffie	
en	thee	met	vlaai	klaar.	Na	de	koffie	werden	we	opgesplitst	in	twee	
groepen.	Er	was	een	rondleiding	over	de	geschiedenis	van	de	Peel	en	
één	over	het	maken	van	de	prachtige	klokken.	Beiden	waren	leuk	en	
interessant.	Daarna	was	er	nog	ruim	de	tijd	voor	een	drankje	en	het	be-
wonderen	van	de	prachtige	tuin.	Om	vijf	uur	vertrok	de	bus	naar	Borkel	
en	Schaft	voor	een	heerlijk	diner.	Rond	half	10	waren	we	weer	terug	bij	
de	Tongelreep.	Het	was	zeker	een	geslaagde	en	gezellige	dag.

Greet van Gessel

Alle	foto’s	van	de	busreis	bekijken?	
Ga	naar:	www.rveindhoven.nl/busreisje-klok-peel-museum-asten
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drukwerk

printwerk

afwerking

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

De zekerheid van goede zorg 

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor 
goede reumazorg 

www.fysiovisie.nl 

Blij	van	
mensen die 
herstellen

De	geboren	(Gestel)	en	getogen	(Woensel)	Eindhovenaar	Fred	
Habraken	(52)	zet	zich	sinds	2006	dagelijks	met	hart	en	ziel	in	voor	de	
primaire	patiëntenzorg	als	phycisian	assistant	(PA)	voor	het	Regionaal	
Reumacentrum	van	het	Máxima	Medisch	Centrum	in	Eindhoven.
Hij	was	één	van	de	eerste	PA’s	in	Nederland.	

Dokter of meneer Habraken?
“Ik	ben	geen	dokter,	wel	heb	ik	deels	dezelfde	werkzaamheden	met	de	
daarbij	behorende	bevoegdheden	en	bekwaamheden	als	een	arts.	Ik	
stel	diagnoses,	schrijf	medicijnen	voor,	maak	behandelplannen	en	lever	
primaire	patiëntenzorg.	Het	verschil	is	onder	andere	dat	ik	geen	studie	
geneeskunde	heb	gedaan	en	ik	werk	onder	supervisie	van	de	specialist.	
Het	heeft	te	maken	met	de	traditionele	denkbeelden	in	de	zorg.	Nu	zie	
je	dat	panelen	gaan	schuiven.	Er	ontstaan	nieuwe	functies	om	aan	de	
toenemende	zorgvraag	te	voldoen	en	daarbij	dezelfde	kwaliteit	te	
kunnen	bieden.	De	functie	PA	is	overgewaaid	uit	Amerika.	De	wet-
geving	liep	lang	achter	op	de	werkelijkheid.	Tot	2011	bleven	bepaalde	
medische	handelingen	voorbehouden	aan	artsen.	Pas	in	2015	zijn	de	
laatste	wettelijke	obstakels	voor	taakherschikking	weggenomen.”	

Mijn	hart	ligt	bij	de	zorg	voor	de	patiënt
Een uitgebreid interview met phycisian assistant Fred Habraken
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Welke opleiding heeft u gedaan?
“Na	het	Van	Maerlantlyceum	ben	ik	fysiotherapie	gaan	studeren	aan	
de	Hogeschool	West-Brabant	in	Breda.	Na	mijn	afstuderen	in	1987	kon	
ik	meteen	aan	het	werk	als	fysiotherapeut.	Dat	was	bijzonder	want	de	
banen	lagen	niet	voor	het	oprapen.	Ik	werkte	deels	in	een	particuliere	
praktijk	en	deels	in	het	Máxima	Medisch	Centrum	(MMC)	op	de	afdeling	
fysiotherapie.	Van	daaruit	werkte	ik	met	verschillende	patiëntengroepen.	
Ook	met	mensen	met	reuma.	In	die	tijd	werden	reumapatiënten	soms	wel	
drie	weken	opgenomen	in	het	ziekenhuis.	Zij	kregen	intensieve	therapie,	
hydrotherapie,	behandelingen	met	ijs	et	cetera.	Ik	heb	dit	werk	16	jaar	
met	veel	plezier	gedaan.”

Hoe werd u phycisian assistant? 
“In	2003	greep	ik	de	kans	om	de	opleiding	voor	PA	te	volgen	in	Nijmegen,	
een	masteropleiding	van	bijna	3	jaar.	De	toelatingseis	was	een	afgeronde	
HBO	opleiding	in	de	zorg,	minimaal	3	jaar	praktijkervaring	in	de	zorg	en	je	
had	een	medisch	mentor	nodig	om	jou	in	de	praktijk	op	te	leiden.	Ik	zat	in	
de	eerste	lichting	van	13	mensen	die	colleges	volgden	in	Nijmegen.	Dokter	
de	Boer,	orthopedisch	chirurg,	leidde	me	op	in	het	MMC.	Ik	liep	stages	
bij	veel	disciplines;	een	beetje	vergelijkbaar	met	coschappen	lopen.	Alles	
was	nieuw,	het	was	pionieren.	Tijdens	mijn	opleiding	kwam	het	Regionaal	
Reumacentrum	(RRC)	in	beeld.	Sofie	Benoy-De	Keuster	en	Ciska	Blokpoel	
waren	in	opleiding	voor	PA	en	ze	zochten	een	derde	PA.	Ik	stapte	over	
van	orthopedie	naar	reumatologie.	Het	grote	voordeel	is	dat	ik	het	be-
wegingsapparaat	inmiddels	breed	in	beeld	heb.	Ik	vind	het	een	uitdaging	
om	mensen	weer	mobiel	te	krijgen.	Ik	ben	een	echte	praktijkman	en	wilde	
graag	met	patiënten	werken.”

Waarom werd de functie phycisian assistant in het leven geroepen? 
“De	zorgvraag	neemt	toe	en	daarmee	ook	de	wachttijden	in	de	zorg.
De	functie	PA	is	allereerst	tot	stand	gekomen	als	een	bijdrage	aan	het
opvangen	van	die	toenemende	zorgvraag,	daarnaast	om	dezelfde	hoge	
zorgkwaliteit	doelmatig	te	blijven	garanderen	en	daarbij	reumatologen	de	

ruimte	te	geven	om	aan	innovatie	te	doen	en	hoog	complexe	zorg	te	
kunnen	blijven	leveren.	De	PA	neemt	taken	over	van	de	reumatoloog	
maar	de	hoog	complexe	zorg	blijft	bij	de	specialist.	Ik	doe	controle-
afspraken,	spoed-consulten	en	ik	zie	nieuwe	patiënten	onder	supervisie	
van	de	reumatologen.	Iedere	dag	is	één	reumatoloog	supervisor.	Sinds	
half	juli	hebben	we	5	reumatologen;	Kamal	El	Mokayad	is	erbij	gekomen.”

Wat zijn de voordelen voor de patiënt?
“Een	PA	heeft	iets	meer	tijd	dan	de	reumatoloog.	Daardoor	kunnen	we	
beter	verschillende	meetinstrumenten	inzetten,	zoals	de	DAS	28	waarbij
je	het	aantal	ontstoken	gewrichten	telt	en	de	pijnscore	noteert.	Of	we	
nemen	met	de	patiënt	vragenlijsten	door,	zodat	je	een	beter	beeld	krijgt	
van	het	ziektebeloop.	Het	voordeel	voor	de	patiënt	is	het	teamwerk,	
je	kijkt	met	meerdere	deskundigen	naar	één	patiënt.	Als	spreekuur-
houders	kijk	je	bij	elkaar	in	de	keuken	waardoor	er	meer	uniformiteit	in	
behandelen	ontstaat.	Daarbij	evalueren	de	reumatologen	en	PA’s	elkaars	
handelen	en	sturen	dat	bij	als	dat	nodig	is.	Wekelijks	hebben	we	
patiëntenbesprekingen.	Het	RRC	bestaat	uit	5	reumatologen,	3	PA’s,	2	
reumaconsulenten,	het	secretariaat	en	een	managementteam.”

Wat kan de patiënt doen?
“Je	stelt	een	diagnose	aan	de	hand	van	het	verhaal	van	de	patiënt.	Daar-
naast	verricht	je	lichamelijk	onderzoek	en	als	laatste	maak	je	gebruik	van	
aanvullend	onderzoek	zoals	laboratoriumonderzoek,	röntgenonderzoek,	
gewrichtspuncties	en	dergelijke.	Soms	krijg	je	informatie	van	andere	
specialisten.	Maar	het	belangrijkste	waarop	je	je	diagnose	baseert,	is	wat	
de	patiënt	je	vertelt.	Die	heeft	een	actieve	rol:	hij/zij	kan	informatie	aan-	
leveren	om	te	helpen	de	juiste	diagnose	te	stellen.	In	overleg	met	de	
patiënt	ga	je	vervolgens	samen	een	behandelplan	aan.	Daarnaast	helpt	de	
patiënt	door	adviezen	op	te	volgen	van	bijvoorbeeld	de	reumaconsulent,	
door	het	aanpassen	van	dagelijkse	activiteiten	of	het	nemen	van	gewricht	
beschermende	maatregelen.	Ten	slotte	is	therapietrouw	heel	belangrijk:	
slikt	de	patiënt	de	voorgeschreven	medicijnen?”	
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Werkt u mee aan wetenschappelijk onderzoek?
“Soms	komen	er	vragen	uit	het	werkveld.	De	tijd	is	daarbij	vaak	een	
beperkende	factor.	Soms	vragen	we	of	patiënten	vrijblijvend	mee	willen	
werken	aan	een	onderzoek.	We	hebben	bijvoorbeeld	meegewerkt	aan	
een	onderzoek	naar	het	effect	van	het	afbouwen	van	of	het	stoppen	met	
biologicals.	Op	dit	moment	loopt	er	op	initiatief	van	collega	dokter	
Verheesen	het	project	‘Eet	voor	reuma’	van	de	stichting	Voeding	leeft,	
waarbij	het	effect	op	welbevinden	wordt	onderzocht	door	het	volgen	van	
een	bepaald	voedingsprogramma.	Het	RRC	draait	volop	mee	in	nieuwe	
ontwikkelingen,	zoals	de	echografie	en	de	handenscan	die	eraan	zit	te	
komen.	Uit	onderzoek	weten	we	dat	het	belangrijk	is	om	snel	te	
diagnosticeren	en	snel	te	behandelen	(treat	to	target).	Nederland	loopt	
voorop	mee	in	de	ontwikkelingen;	zodra	er	nieuwe	ontwikkelingen	zijn	
zoals	nieuwe	medicatie,	komt	het	ook	vaak	beschikbaar	voor	Nederlandse	
reumapatiënten.”

Weten mensen nu beter wat reuma inhoudt?
“Patiënten	kunnen	zich	nu	beter	informeren	maar	het	probleem	is	dat	
men	de	informatie	niet	altijd	kan	plaatsen.	Soms	moet	je	dingen	weer-
leggen,	want	dan	is	iemand	door	een	krantenartikel	of	door	informatie	op	
internet	op	het	verkeerde	been	gezet.	Daarnaast	hebben	patiënten	meer	
inzicht	in	de	eigen	gegevens;	bloeduitslagen	en	brieven	naar	de	huisarts	
zijn	bijvoorbeeld	vrij	inzichtelijk	voor	patiënten.	Na	de	diagnose	reuma	
zie	je	toch	nog	vaak	dat	mensen	een	onterecht	beeld	hebben	van	reuma.	
Reumaconsulenten	doen	daarom	veel	aan	voorlichting,	zij	geven	
informatie	over	maatschappelijke	consequenties	en	organiseren	bijeen-
komsten.	Na	de	diagnose	reuma	verandert	het	dagelijks	leven.	De	impact	
van	de	ziekte	op	het	leven	is	afhankelijk	van	het	ziekteverloop.	
Tegenwoordig	hebben	we	meer	keuze	in	betere	medicijnen	waardoor	we	
veel	mensen	beter	kunnen	helpen.”	

Hoe is uw werk in 10 jaar veranderd? 
“Naast	de	toename	in	behandelmogelijkheden	heeft	de	digitalisering	de	

nodige	verandering	gebracht.	Daardoor	hebben	wij	sneller	inzicht	in	de	
gegevens	van	patiënten	maar	het	kost	meer	tijd	omdat	je	meer	informatie	
moet	verwerken.	Zo	heb	ik	op	mijn	computer	allerlei	gegevens	openstaan:	
de	voorgeschiedenis	van	de	patiënt,	medicatie,	laboratoriumuitslagen	
maar	bijvoorbeeld	ook	de	gegevens	van	een	andere	specialist	waar	de	
patiënt	onder	behandeling	is.	Vroeger	moest	je	wachten	op	de	brief.	Het	
is	wel	leesbaarder	geworden,	ik	hoef	geen	doktershandschriften	meer	te	
ontcijferen.	Er	is	veel	meer	mogelijk	maar	dat	moet	wel	binnen	dezelfde	
tijd:	het	consult	van	15	minuten.	Per	dag	zie	ik	soms	20	tot	25	patiënten	
op	mijn	spreekuur	en	dat	bereid	ik	voor	door	hun	gegevens	van	te	voren	
globaal	door	te	nemen,	alvast	te	kijken	naar	bloeduitslagen,	het	soort	
medicatie	et	cetera.	Daarna	is	er	telefonisch	spreekuur	en	komen	de	
vragen	van	patiënten	die	de	poli	hebben	gebeld.	Ook	dat	vraagt	de	nodige	
aandacht.	Ik	probeer	me	aan	de	tijd	te	houden	maar	soms	komen	er	
zaken	tussendoor	zoals	een	gewrichtspunctie	en	vergt	het	consult	iets	
meer	tijd.	Je	hoopt	dat	mensen	daar	begrip	voor	hebben.”

Waar wordt u blij van?
“Ik	vind	het	een	uitdaging	om	erachter	te	komen:	‘Wat	is	hier	aan	de	
hand?’	om	die	puzzel	te	maken.	Het	stellen	van	de	diagnose.	En	ik	word	
blij	van	mensen	bij	wie	ik	de	belastbaarheid	zie	toenemen,	die	herstellen	
van	klachten	door	mijn	interventie.	Om	de	patiënt	na	de	diagnose	weer	
op	de	rit	te	krijgen.	Gelukkig	hebben	we	daar	nu	meer	middelen	voor.	Ik	
kijk	niet	alleen	naar	de	ziekte	reuma,	maar	naar	de	hele	patiënt,	de	psy-
chosociale	kant	van	reuma.	Dan	is	er	nog	de	communicatie	over	en	weer	
met	mijn	collega’s,	dat	je	kunt	reflecteren	op	elkaars	handelen	
vind	ik	heel	inspirerend.	Met	elkaar	als	team,	en	daar	hoort	ook	het	
secretariaat	bij,	werken	we	samen	om	de	zorg	te	verbeteren.	Met	de	
reumavereniging	hebben	we	goede	contacten.	We	zitten	jaarlijks	om	tafel	
waarbij	we	nieuwe	ontwikkelingen	doorspreken,	zaken	op	elkaar	af-
stemmen	en	uitdragen	wat	er	onder	de	mensen	leeft.”	

Wat is uw levensmotto?
“Mijn	levensmotto	is:	‘Pluk	de	dag’.	Hoewel	je	er	niet	altijd	aan	kunt	
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ontkomen,	probeer	ik	het	liefst	niet	te	ver	vooruit	te	denken.	Wat	vandaag	
gebeurt,	is	het	belangrijkst.	Mijn	gezin	en	het	hebben	van	kinderen	
relativeert	daarbij	enorm.	In	mijn	werk	blijf	ik	die	practicus	wiens	hoofd-
doel	‘de	primaire	patiëntenzorg’	is.	Bij	alle	veranderingen	moeten	we	ons	
blijven	realiseren	waarvoor	we	dit	werk	doen:	de	patiënt.”

Wilma	Wijnen

Zin in een 
feestje?

Dat	treft.	Volgend	jaar	bestaat	uw	reumavereniging	40	jaar	en	dat	
zult	u	weten!	We	gaan	het	vieren	met	een	bijzonder	busreisje	in	
mei	en	in	september	komen	we	met	een	heel	bijzonder	Contact.	Heeft	
u	verhalen	en/of	foto’s	uit	de	begintijd	van	1977?	Neem	dan	contact	op:	
wwijnenrpv@gmail.com	of	bel:	040	244	73	33.	Alvast	bedankt!

Kies wat 
u leuk vindt

Bewegen	is	belangrijk	als	u	artrose	heeft.	Het	is	goed	voor	uw	gewrichten	
en	kraakbeen.	Kies	een	activiteit	die	bij	u	past,	houd	rekening	met	uw	
grenzen	en	voorkom	overbelasting.	

Goed voor uw gewrichten 
Misschien	bent	u	geneigd	uw	gewrichten	te	ontlasten	en	beweging	te	
vermijden	vanwege	pijn	of	omdat	u	bang	bent	dat	de	artrose	erger	wordt.	
Verantwoord	bewegen	versterkt	de	spieren	en	pezen	rondom	uw	ge-
wrichten.	Sterkere	spieren	en	pezen	zorgen	voor	betere	ondersteuning	
en	schokdemping. Ook	helpt	bewegen	uw	kraakbeen	in	goede	conditie	te	
houden.  	

Beweging	toepassen	in	uw	dagelijks	leven
U	beweegt	voldoende	als	u	elke	dag	een	half	uur	matig	intensief	beweegt.	
Dat	bereikt	u	al	door	vaker	te	wandelen	of	te	fietsen.	Bij	bewegen	in	warm	
water,	yoga	en	tai	chi	traint	u	uw	spieren	zonder	uw	gewrichten	te	zwaar	
te	belasten.	Doe	activiteiten	die	u	leuk	vindt.	U	beleeft	dan	plezier	aan	het	
bewegen	en	houdt	het	gemakkelijker	vol.

Verantwoord	bewegen	bij	atrose
VOOR U GELEZEN  	Kies	activiteiten	die	bij	u	passen

Bron: Reumafonds
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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

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.

UW PREFAB MANTELZORGWONING 
IN ÉÉN DAG GEPLAATST!

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

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

Reumavereniging	Regio	Eindhoven	heeft	dringend	vrijwilligers
nodig.	Volgend	jaar	stoppen	de	voorzitter	en	de	secretaris	ermee.	
We	zijn	al	geruime	tijd	op	zoek	naar	vervanging.	

•	Ben	je	op	zoek	naar	een	zinvolle	vrije	tijdsbesteding?
•	Jouw	kennis	en	vaardigheden	inzetten	voor	de	vereniging?
•	Samenwerken	met	een	enthousiast	team	van	vrijwilligers?

We	gooien	je	nooit	zomaar	in	het	diepe,	je	krijgt	een	ruime	inwerk-
periode	en	alle	hulp	die	nodig	is.	Kijk	eens	op	onze	website	en	wie	weet	
denk	je:	daar	wil	ik	meer	over	weten.	Neem	dan	vrijblijvend	contact	met	
ons	op,	we	staan	je	graag	te	woord.	Onze	contactgegevens	vind	je	hier:	
www.rveindhoven.nl/de-vereniging.	Meer	informatie	over	de	vacatures	
vind	je	hier:	www.rveindhoven.nl/vacatures.

Wij	bieden:
•	Inwerktijd	en	een	goede	overdracht
•	Een	prettig	team	met	enthousiaste	mensen	om	mee	samen	te	werken
•	Kleine	vrijwilligersvergoeding
•	De	mogelijkheid	om	thuis	te	werken

Helpende 
hand is 
welkom

Dringend	vrijwilligers	gevraagd
Kom	jij	ons	team	versterken?
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•	Uitdaging	om	je	kennis	en	kunde	in	te	zetten
•	Eigen	verantwoordelijkheid
•	Een	afwisselende	zinvolle	tijdsbesteding

Een	helpende	hand	is	altijd	welkom.	
Neem	contact	op	met	onze	voorzitter:	Inge	Beekmans,	049	233	06	27	of	
e-mail	naar:	cjbeekmans@gmail.com.	Zij	kan	je	er	alles	over	vertellen.

Uitnodiging

VOOR U GELEZEN

Reumafonds 
opnieuw 
erkend als 
goed doel

Het	Centraal	Bureau	Fondsenwerving	(CBF)	erkent	het	Reumafonds	
opnieuw	als	goed	doel.	Het	nieuwe	CBF-keurmerk	bewijst	dat	het	Reu-
mafonds	voldoet	aan	harde	eisen	op	diverse	punten,	zoals	bestedingen,	
resultaten,	transparantie	en	toezicht.	

Mensen	die	het	Reumafonds	steunen	krijgen	hierdoor	meer	inzicht	en	
vertrouwen	in	het	werk	van	het	Reumafonds	en	de	betekenis	daarvan	
voor	mensen	met	reuma	en	in	de	mensen	die	samenwerken	aan	ons	
doel:	een	beter	leven	met	reuma	vandaag	en	een	wereld	zonder	reuma	
morgen.

Bron: CBF, Peter Boer

Sinds	een	aantal	weken	publiceert	ZorgkaartNederland	de	
wachttijden	van	poliklinieken	van	alle	ziekenhuizen	in	Nederland.	
Hierdoor	kunnen	patiënten	kijken	of	er	verschillen	in	wachttijden	tussen	
de	ziekenhuizen	in	hun	omgeving	zijn.

In	de	gegevens	valt	op	hoe	lang	de	wachttijden	zijn	voor	de	poliklinieken	
reumatologie.	Niet	alleen	is	het	gemiddelde	beduidend	hoger	dan	bij	
andere	poliklinieken,	ook	zijn	er	forse	uitschieters.	Op	ZorgkaartNeder-
land	zijn	wachttijden	tot	wel	28	weken	voor	een	afspraak	bij	de	poli-
kliniek	reumatologie	te	zien.

De	betreffende	ziekenhuizen	wijten	de	forse	wachttijden	aan	een	lande-
lijk	reumatologentekort.	Gerardine	Willemsen,	voorzitter	van	de	
Nationale	Vereniging	Reumazorg	Nederland,	herkent	deze	problemen:	
“Het	reumatologentekort	leidt	voor	patiënten	tot	soms	enorme	wacht-
tijden.	Veel	reumapatiënten	zullen	de	wachttijd	aanvaarden,	omdat	het	
meestal	geen	levensbedreigende	situaties	betreft.	Maar	de	soms	lange	
wachttijden	botsen	nogal	eens	met	de	wens	om	de	patiënten	op	tijd	te	
zien.”

Nog even
geduld aub

Forse	wachttijden	door	tekort	reumatologen
VOOR U GELEZEN   Vooral buiten de Randstand lang wachten
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De	Nederlandse	Vereniging	voor	Reumatologie	(NVR)	is	ook	op	de	hoogte	
van	het	tekort.	Dat	juist	buiten	de	Randstad	de	wachttijden	oplopen,	
heeft	volgens	de	NVR	onder	meer	te	maken	met	sociale	factoren:	
reumatologen	volgen	hun	opleiding	vaak	in	de	Randstad	en	–	eventueel	
ook	vanwege	het	werk	van	hun	partner	in	de	regio	–	daardoor	is	een	
verre	verhuizing	minder	aantrekkelijk.

Doordat	er	in	de	afgelopen	jaren	extra	opleidingsplekken	waren,	
verwacht	de	NVR	dat	over	een	paar	jaar	juist	een	klein	overschot	aan
reumatologen	is.	Dan	moeten	de	extreme	wachttijden	overal	in	
Nederland	tot	het	verleden	behoren.

Bron: NPCF

 

www.scootmobielspecialist.nl 
(040) 256 77 00 

 
Wist u dat de 
Scootmobielspecialist: 

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

 
Onze showroom is te bezoeken van: 

Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur. 
Op afspraak is altijd mogeli jk. Parkeren voor de deur is gratis. 
Ook voor onderhoud en accessoires. 

Showroom: Industrieweg 3 (ind.terr. Achtse Barrier), 5627 BS Eindhoven  

Paul
85	jaar	
jong

Ontmoeting

Voor	mij	betekent	tai	chi	vooral	een	grotere	ontvankelijkheid	in	
de	omgang	met	elkaar,	behoedzame	vrijmaking	van	fixaties	van	mentale	
en	lichamelijke	verstoringen.	Ik	ervaar	de	oefeningen,	geleid	door	onze	
ervaren	mentor	Jo	van	Gerwen	als	een	wezenlijk	‘meer’	om	mijn	weg	te	
gaan.	

Een	voorbeeld:	Bij	zonneschijn	vertrokken	naderde	een	regenbui.	De	
worsteling	met	mijn	regenbroek	bleef	niet	onopgemerkt:	een	
charmante	voorbijgangster	vraagt:	“Kan	ik	helpen?”	Ik,	manmoedig:	“Ik	
red	het	wel,”	zij	liep	verder.	Even	later	kwam	zij	nog	even	kijken.	

Kortom:	dankzij	ontspannen	omgang	met	elkaar	komen	we	tot	spontane	
menselijke	ontmoetingen.

Paul Flier
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Uit	de	praktijk	van	dokter	Harry	E.	Lieveld

Acupunctuur bij muizen met reumatoïde artritis…

Graag wil ik het met u eens hebben over acupunctuur bij dieren met 
reumatoïde artritis. Iedereen begrijpt natuurlijk dat het placebo-effect bij 
dieren nauwelijks of geen een rol kan spelen. Even opfrissen: wat is een 
placebo-effect ook al weer? Welnu, een placebo is een nep-geneesmiddel. 
Het bevat geen werkzame stoffen. Met het placebo-effect bedoelen we een 
positief psychisch effect dat optreedt doordat de patiënt vertrouwen heeft 
in de heilzame werking van een pilletje of therapie.

Bij alle werkzame geneesmiddelen treedt vaak ook een placebo-effect op. 
Simpelweg omdat we verwachten dat het middel gaat helpen. Echte ge-
neesmiddelen moeten daarom significant beter zijn dan het placebo-effect.
 
In een recent reuma-onderzoek verdeelden de wetenschappers muizen met 
reumatoïde artritis in drie groepen. Er was een groep muizen waar niets 
aan werd gedaan, die geen enkele behandeling kregen. Er was ook een 
groep muizen die met klassieke acupunctuur werd behandeld, dus alleen 

Dokter Lieveld	is	arts	voor	medische	acupunctuur	en	
accupressuur	(ook	zonder	naaldjes.)	De	WHO	adviseert	
acupunctuur	bij	meer	dan	100	aandoeningen	oa.	bij	RA,	
artrose	en	fibromyalgie.	
Belt	u	voor	informatie	of	een	afspraak:	040	283	76	12

www.acupunctuur-lieveld.nl

met minuscuul kleine naaldjes. Verder was er een groep muizen die werd 
behandeld met elektro-acupunctuur. Dat wil zeggen dat er heel zachte 
stroompjes op het acupunctuurpunt werden gezet.

Wat bleek? Elektro-acupunctuur had een duidelijke anti-reuma werking. 
Waar de onderzoekers dat aan konden zien? Welnu, ten eerste waren de 
zogenaamde reumafactoren in het bloed significant verminderd. Ten twee-
de waren de aangedane gewrichten vooruit gegaan. De wetenschappers 
sloten hun studie af met de volgende opmerkingen: ‘Acupunctuur zonder 
elektrische stimulatie bleek ook goed te werken, maar was wat zwakker 
dan elektro-acupunctuur. Daarom concluderen we dat behandelingen 
met naaldjes zeker een bijdrage kunnen leveren aan het opheffen of 
behandelen van reuma. Maar als er elektrische stimulatie aan werd toe-
gevoegd, intensiveerden de effecten. Dit wijst erop dat het behandelen van 
een bepaald acupunctuurpunt via klassieke en elektro-acupunctuur een 
gunstige uitwerking heeft op reumatoïde artritis.’

Ook signaleerden de onderzoekers dat elektro-acupunctuur een ont-
stekingsremmend en immuunsysteem-ondersteunend effect heeft bij 
muizen. Op basis van de huidige stand van de wetenschap adviseert de 
WHO (World Health Organisation van de VN) acupunctuur bij mensen met 
reumatische aandoeningen als reumatoïde artritis, fibromyalgie en 
osteoartritis. Ook raadt de WHO acupunctuur aan bij klachten die veel voor
komen bij mensen met een reumatische aandoening: bij nek-, schouder-, 
knie en lage rugklachten. 
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In	de	zomer	kun	je	volop	genieten	van	de	lekkerste	groentes	en	
vruchten.	Vooral	zomerfruit	is	buiten	het	seizoen	lang	niet	zo	lekker	en	
vaak	erg	duur.	Dat	betekent	echter	niet	dat	je	al	dat	lekkers	niet	kunt	
bewaren	voor	minder	warme	tijden.

De	meeste	fruitsoorten	zijn	bijvoorbeeld	prima	in	te	vriezen.	Wel	is	het	
belangrijk	dat	het	fruit	de	juiste	rijpheid	heeft.	Overrijp	fruit	kun	je	beter	
niet	gebruiken.	Alleen	rijpe	bananen	–	zonder	schil	–	zijn	wel	geschikt	om	
in	te	vriezen.

Ontpitten
Fruit	met	pitten	moet	je	ontpitten.	Bij	aardbeien	is	het	ook	slim	om	de	
kroontjes	te	verwijderen.	Meloen	invriezen	gaat	het	handigst	in	hapklare	
brokjes	en	ook	appels,	peren,	pruimen	en	perziken	kun	je	na	het	schillen	
het	beste	in	partjes	snijden.	Appels	en	peren	zijn	daarnaast	ook	gebaat	
bij	een	beetje	citroensap.

Voor	je	het	fruit	invriest,	is	het	belangrijk	dat	je	het	eerst	laat	drogen.	
Daarna	plaats	je	het	op	een	schone	bakplaat.	Leg	het	fruit	niet	te	dicht	
op	elkaar.	De	bakplaat	plaats	je	in	de	vriezer	voor	zeker	24	tot	48	uur.	De	
vruchten	zijn	dan	bevroren	en	zitten	niet	aan	elkaar	geplakt.	

Houd het 
zomergevoel
vast

Bewaar	de	zomer	in	een	potje
VOOR U GELEZEN   Over	invriezen,	wecken	en	jam

Daarna	kun	je	het	fruit	verpakken	in	pakjes	of	zakjes.

Als	je	fruit	goed	en	snel	invriest	blijven	de	voedingswaarden	zo	goed	als	
gelijk	aan	die	van	vers	fruit.	In	de	vriezer	blijft	het	fruit	nog	zo’n	acht	tot	
twaalf	maanden	goed.

Blancheren
Ook	de	meeste	groente	kun	je	invriezen.	Wel	geldt:	hoe	meer	vocht	een	
groente	bevat	des	te	ongeschikter	is	het	om	deze	in	te	vriezen.	Sla	in-
vriezen	lijkt	bijvoorbeeld	prima	te	gaan,	maar	na	het	ontdooien	is	de	sla	
eigenlijk	niet	meer	bruikbaar.

Bij	groenten	is	het	van	belang	om	ze	eerst	te	blancheren.	Dit	is	niet	alleen	
erg	handig	-	de	meeste	groenten	worden	kleiner	-	maar	ook	noodzakelijk.	
Door	het	blancheren	behouden	de	groenten	hun	voedingswaarden	en	
kwaliteit.

Om	te	blancheren	houd	je	de	groente	1	tot	3	minuten	in	kokend	water.	
Zorg	daarna	dat	de	groente	goed	en	snel	afkoelt	door	deze	onder	
stromend	koud	water	te	houden	of	te	dompelen	in	een	ijsbad.	Dankzij	
het	afkoelen,	houdt	de	groente	zijn	kleur	en	blijven	voedingswaarden	
behouden.	Na	het	uitlekken,	kun	je	de	groente	luchtdicht	verpakken	en	
invriezen.

Wecken
Een	andere	geschikte	conserveringsmethode	is	wecken.	Door	de	ver-
hitting	worden	schadelijke	micro-organismen	uitgeschakeld.	Je	kunt	
vruchten	wecken	in	water	of	suikerstroop.	In	een	suikeroplossing	houdt	
fruit	beter	zijn	smaak	of	geur.

De	hoeveelheid	suiker	die	daarvoor	nodig	is,	hangt	af	van	de	fruitsoort.	
Voor	aardbeien,	frambozen,	kersen,	peren	en	perziken	is	ongeveer	300	
gram	suiker	per	liter	water	voldoende.	Bij	rabarber	of	aalbessen	kun	je	
beter	iets	meer	nemen,	zo’n	500	gram.	Los	de	suiker	op	in	kokend	water.
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Bron: Gezondheidsnet

Gebruik	voor	het	wecken	schone	flessen	of	potten.	Maak	het	fruit	schoon	
en	overgiet	het	in	de	pot	met	het	(suiker)water.	Zorg	ervoor	dat	de	
vruchten	net	onderstaan.	De	afgesloten	potten	weck	je	vervolgens	
volgens	recept	in	een	weckketel,	oven	of	magnetron.

Rauwe	en	gekookte	groentemengsels	worden	soms	ook	geweckt.	Het	
Voedingscentrum	raadt	dit	echter	af	vanwege	het	risico	op	botulisme.	De	
botulismebacterie	groeit	goed	in	een	omgeving	zonder	lucht	en	een	pot	
geweckte	groente	is	daarom	de	ideale	omgeving.	Het	wecken	van	fruit	is	
volgens	hen	wel	veilig	omdat	de	bacterie	niet	kan	groeien	door	de	zuren	
uit	het	fruit.	Als	je	de	groente	weckt	in	azijn	of	voor	gebruik	nog	15	
minuten	kookt,	krijgt	de	bacterie	geen	kans.

Jam
Zelfgemaakte	jam	uit	eigen	keuken	is	natuurlijk	ook	een	traktatie.	Daarbij	
is	het	ook	een	ideale	manier	om	het	zomergevoel	vast	te	houden.	Er	zijn	
manieren	om	jam	te	maken	zonder	suiker,	maar	suiker	versterkt	niet	
alleen	maar	de	smaak	van	je	fruit.	Het	draagt	ook	bij	aan	de	houdbaar-
heid	van	je	jam.

Je	kunt	zelfgemaakte	jam	namelijk	wel	tot	een	jaar	bewaren.	Zorg	er	dan	
wel	voor	dat	je	de	vruchten	in	een	schone	pot	doet.	Na	het	bereiden	doe	
je	de	hete	jam	in	de	schone	potten,	sluit	de	pot	direct	af	en	zet	de	pot	
op	zijn	kop.	De	hitte	van	de	jam	perst	de	overtollige	lucht	uit	de	pot.	Dit	
komt	de	houdbaarheid	ten	goede.	Na	vijf	minuten	mogen	de	potten	weer	
rechtop	gezet	worden	en	kan	de	jam	rustig	afkoelen.

Samen praten,
samen delen

Inloopbijeenkomsten
SFEERVERSLAG

Het	Heidehonk	aan	de	Noordzeelaan	was	verstopt	achter	een	grote	
container	van	de	dakdekkers.	We	werden	verwelkomt	door	gastheer	
Peter,	hij	had	de	aankondiging	van	deze	middag	op	diverse	plaatsen	
opgehangen	in	het	wijkcentrum,	waarvoor	dank.	

De	gratis	activiteit	van	deze	middag	waren	ademhalingsoefeningen	die	
kunnen	helpen	om	pijn	te	verlichten.	Ginny	liet	de	aanwezigen	ervaren	
hoe	je	met	ademhalingsoefeningen	spanning	te	lijf	kunt	gaan.	Voor	de	
meesten	onder	ons	was	het	een	ontspannen	ervaring.	Twee	aan-
wezigen	hebben	interesse	in	yoga	als	die	door	de	reumavereniging	
wordt	aangeboden	en	door	Ginny	gegeven.	Die	mogelijkheid	wordt	
verder	onderzocht.	Ginny	werd	bedankt	door	gastvrouw	Greet	met	
een	mooie	bos	bloemen.	Meer	informatie	over	yoga	vindt	u	op:	www.
yogaginny.nl

Misschien	was	de	opkomst	niet	al	te	groot;	de	mensen	die	kwamen,	
waren	zeer	geïnteresseerd.	Er	was	een	levendig	gesprek	aan	tafel	over	
allerlei	zaken	onder	het	genot	van	koffie	of	thee	met	heerlijke	cake.	De	
ervaringen	met	de	reumavereniging	werden	besproken.	Ook	de	
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verbouwing	van	de	Tongelreep	en	wat	dat	kan	betekenen	voor	
de	diverse	hydrotherapiegroepen,	kwamen	aan	de	orde.	Daar	hoeven	
we	ons	nog	geen	zorgen	over	te	maken.	De	hydrotherapie	gaat	door	tot	
augustus	2017.	

De	laatste	inloopochtend	was	in	‘t	Slotje	aan	het	Kastelenplein	met	
als	gratis	activiteit	een	voetmassage	van	medisch	pedicure	Lillian	
Korremans	(www.korremans.nl).	De	inloopbijeenkomsten	werden	heel	
interessant	en	gezellig	gevonden	maar	wegens	te	weinig	belangstelling	
krijgen	zij	voorlopig	geen	vervolg.

Yvonne Arts

Krijg	een	
gratis
voetmassage

Oproep fotograaf
Volgend	jaar	wordt	een	bijzonder	feestelijk	jaar.	Reumavereniging	
regio	Eindhoven	bestaat	40	jaar	en	daarom	maken	we	van	het	
Contact	van	september	2017	een	heel	speciaal	blad.	Meer	willen	
we	nu	nog	niet	verklappen.	Om	het	allemaal	extra	mooi	te	maken	
zoeken	we	een	goede	amateurfotograaf.	U	zou	ons	enorm	helpen.	
Neem	aub	contact	op:	
wwijnenrpv@gmail.com	of	bel:	040	244	73	33.

 
 Provincialeweg 27 * 5503 HA  Veldhoven * 0031 (0)40-253 50 55/-251 86 90 
      * www.vangerwenmunckhoftours.nl * info@vangerwenmunckhof.nl 
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Nu	de	dagen	korter	worden	en	de	avonden	langer	is	dat	een	goede
reden	om	weer	eens	gezellig	bij	elkaar	te	komen	voor	een	avondje	
bingo.	We	delen	prijzen	uit	voor	één	rijtje,	prijzen	voor	een	volle	kaart	en	
bij	de	laatste	ronde	spelen	we	voor	de	hoofdprijs	voor	een	volle	kaart.	
Daarnaast	kunt	u	een	leuke	prijs	winnen	bij	de	gratis	loterij.	U	komt	
toch	zeker	ook	een	kansje	wagen?

Bingoavond
dinsdag 25 oktober

Programma:
19.30	uur:	ontvangst	met	kopje	koffie	of	thee	en	iets	lekkers	erbij
22.30	uur:	we	weten	wie	de	gelukkige	prijswinnaars	zijn!

Aanmelden:	is	niet	nodig.	Ook	niet	leden	zijn	van	harte	welkom.

Eigen	bijdrage:	voor	leden	en	niet	leden:	€	7,50	per	kaart.	Hierbij	is
inbegrepen	1	maal	koffie	of	thee	+	1	consumptiebon	voor	een	drankje	
in	de	pauze.	

Locatie:	Wijkcentrum	De	Werf,	Romerohof	1,	Eindhoven.

Openbaar	vervoer:	vanaf	centraal	station	Eindhoven	neemt	u
-	bus	173	(richting	Leende	Dorpstraat)	uitstappen	bij	bushalte	Parktheater
-	bus	7	(richting	Veldhoven	MMC	via	Aalst-Waalre)	uitstappen	bij	bushalte										
		Parktheater.

Parkeren:	ruime	en	gratis	parkeergelegenheid.			

UitnodigingUitnodiging
Zoekt	u	gezelligheid	en	vriendschap?	Zoekt	u	steun	voor	uw	leven	en	
welzijn?

In	de	regio	Eindhoven	vind	u	een	vereniging	van	meer	dan	10.000	leden.	
Ze	zijn	gevestigd	in	Aalst-Waalre,	Valkenswaard,	Best,	Eindhoven,	
Geldrop,	Mierlo,	Heeze,	Leende,	Helmond,	Nuenen,	Son	en	Breugel	
en	Veldhoven.	Leden	kunnen	in	alle	verenigingen	deelnemen	aan	
activiteiten.

Het	is	een	vereniging	Van	leden	Voor	leden.	Dat	wil	zeggen	dat	talentvolle	
leden	activiteiten	organiseren,	clubs	leiden,	en	een	massa	andere	dingen	
doen	om	de	vereniging	draaiende	te	houden.	Ook	u	kunt	uw	talenten	
daarvoor	inzetten.	Maar	u	kan	ook	gewoon	deelnemen	en	genieten.

Onze	plaatselijke	verenigingen	vormen	het	kloppend	hart	van	de	PVGE.	
We	gaan	samen	op	stap.	We	ontmoeten	elkaar	in	diverse	clubs.	We	
geven	elkaar	de	ruimte	om	samen	het	verschil	te	maken,	ook	als	
vrijwilliger.	Onze	belangen	worden	deskundig	behartigd.

Concreet:
-	Op	dit	moment	168	clubs
-	uitstapjes,	reizen,	theater	en	verwendagen
-	kortingen	bij	winkels	en	bedrijven
-	korting	door	collectieve	zorgverzekering
-	toegang	tot	Myshop	(Philips	personeelwinkel)
-	hulp	bij	belastingaangifte	en	bij	aanvragen	van	een	Wmo-voorziening
-	inspraak	op	gemeentelijk	beleid	via	vertegenwoordiging	in	advies-
		organen
-	lidmaatschap	€	21,--	per	jaar

Meer	informatie	op	www.pvge.nl	

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

Kuren
Thermaalbad Arcen organiseert jaarlijks voor veel patiënten 
met klachten zoals reumatoïde atritis, artrose, Bechterew en 
fi bromyalgie diverse één, twee en drie-weekse kuur programma’s. 
Een kuurprogramma geeft baat bij de vermindering van de pijn, 
verhoging van de mobiliteit en verbetering van de conditie. 

Parkhotel Bad Arcen
In de zomer van 2014 heeft Parkhotel Bad Arcen haar deuren 
geopend. Dit splinternieuwe hotel heeft een directe toegang tot 
Thermaalbad Arcen. Het hotel biedt haar gasten rust, ruimte 
en lekker eten. Met de opening van Parkhotel Bad Arcen en de 
uitgebreide faciliteiten van Thermaalbad Arcen bieden wij u een 
compleet onbezorgd wellness-weekend of kuurweek!

BRON VAN GEZONDHEID, WELDAAD EN ONTSPANNING

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

www.thermaalbad.nl

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

De ZuidZorg Winkel staat 
voor u klaar!

ZuidZorg Winkel

Wie	van	u	wil	er	zich	ook	dit	maal	weer	koesteren	in	de	weldadige	warmte	
van	de	baden?	Samen	gaan	we	weer	positieve	energie	opdoen,	waarop	we	
geruime	tijd	zullen	kunnen	teren.	Gaat	u	ook	mee	naar	het:

Thermaalbad Arcen 
dinsdag 13 september

 
Programma:
10.30	uur:	Aanwezig	zijn	op	de	parking	van	de	Tongelreep	te	Eindhoven
10.45	uur:	Vertrek	met	de	bus	naar	Arcen
12.00	uur:	Lekker	ontspannen	zwemmen	en	koffie	drinken	in	het	
																				badrestaurant
16.00	uur:	Vertrek	naar	Eindhoven
17.15	uur:	Verwachte	aankomst	op	de	parking	van	de	Tongelreep	te	
																				Eindhoven

Eigen	bijdrage:	leden	en	partnerleden:	€	21,75	
Eigen	bijdrage:	niet-leden	/	begeleiders:	€	24,50
Uw	(eigen)	bijdrage	wordt	automatisch	geïncasseerd.	U	hoeft	geen	geld	
over	te	maken.

Nog niet aangemeld? Het	kan	nog	vóór	dinsdag	6	september	bij	onze	
																																										gastvrouw:	Greet	van	Gessel:	06	83	40	78	50	of	
																																										via	e-mailadres	info@rveindhoven.nl

HerinneringHerinnering
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MEDISCH PEDICURE / ONCOLOGISCH VOETZORG VERLENER
LILLIAN KORREMANS

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

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

Praktijk op de begane grond

Behandeling op afspraak • Mogelijke vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Voor	alle	beweeggroepen	geldt:	u	hoeft	zich	niet	af	te	melden	als	u	een	of	
meerdere	keren	niet	kunt	deelnemen	aan	een	beweeggroep.	
De	betalingen	gaan	dan	gewoon	door.	Wel	kunt	u	deze	gemiste	lessen	
eventueel	inhalen	in	een	andere	groep.	Als	u	weet	dat	u	langdurig	afwezig	
zult	zijn	door	bijvoorbeeld	een	operatie	of	langdurige	ziekte,	kunt	u	zich	
afmelden	voor	een	beweeggroep.	Dit	dient	u	te	doen	bij	Lillian	
Korremans,	liefst	per	e-mail:	info@rveindhoven.nl.	Het	is	prettig	als	u	dit	
ook	even	bij	de	betreffende		groepsleidster	of	coördinator	meldt.

Afwezigheid	bij	beweeggroepen
 

Zwemtijden	De	Tongelreep
te	Eindhoven:
•	Woensdag	van	20.00	uur
				tot	21.00	uur
Groepsleidster:		Ellen	van	Steenis
 040  211 65 58
•	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	aan-
melden	bij	Ellen	van	Steenis.
 040 211 65 58
 info@rveindhoven.nl

Eigen	bijdrage:	
€ 47,- per 
kwartaal

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

Beweegactiviteiten
HYDROTHERAPIE  De gemiddelde temperatuur van het water is 32° C
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Tai Chi is	een	oude	en	ook	mooie	Chinese	bewegingskunst.	Door
	gestroomlijnde,	langzame	bewegingen	worden	lichaam	en	geest
	in	een	zeer	ontspannen	staat	gebracht.	De	aandacht	wordt	van	pijnlijke	
zones	afgehaald	waarvoor	een	gevoel	van	welbehagen	in	de	plaats	komt.

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

Eigen	bijdrage:	
€ 45,- per 
kwartaal

Eigen	bijdrage:	
€ 6,- per 
jaar

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

•	Maandag:	14:00	-	15.00
			Coördinator:	Mary	Brands
   040 221 80 26 
•	Donderdag	11:00	-	12:00
			Coördinator:	Willy	Klappe
  06 18 22 52 56

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

•	Zaterdag:	11:00	-	12:	00
			Coördinator:	Inge	Beekmans
   049 233 06 27

Beweegactiviteiten
TAI CHI  EN NORDIC WALKING                    

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

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

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

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

Reumavereniging
Regio Eindhoven


Datum:	 Handtekening:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handige adressen Inschrijven	
beweeggroep

Voor	elke	beweegactiviteit	krijgt	u	eerst	een	gratis	proefles.

Hydrotherapie 
ingangsdatum:	
De Tongelreep, Antoon Coolenlaan 1, Eindhoven
	woensdag	 van	20.00	tot	21.00	uur
	vrijdag	 van	13.00	tot	14.00	uur
	vrijdag		 van	19.00	tot	20.00	uur
	zaterdag	 van	11.30	tot	12.30	uur

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

Kosten:	€	47	per	kwartaal	


Prijzen	voor	leden	
Wijze	van	betalen:	
per	automatische	incasso

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

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

Datum:	 Handtekening:

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

43

secretariaatrveindhoven@gmail.cominfo@rveindhoven.nl
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AFMELDING LIDMAATSCHAP REUMAVERENIGING REGIO EINDHOVEN

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

 Man		Vrouw

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

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

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

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

 Man		Vrouw

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

AFMELDING	LIDMAATSCHAP:	UITERLIJK 30 NOVEMBER

Stuur	het	afmeldingsformulier	in	een	gefrankeerde	enveloppe	naar:

Secretariaat	Reumavereniging	Regio	Eindhoven,	Postbus	2222,	5600	CE	Eindhoven
E-mailadres:info@rveindhoven.nl

Onze vereniging

Voorzitter
Inge	Beekmans
049 233 06 27
cjbeekmansrpv@gmail.com

Secretaris	–	Vicevoorzitter
Lillian	Korremans
040 248 88 28
info@rveindhoven.nl

2e secretaris
Miranda	Engelen	
06 11 08 59 35
Mirandaengelen@hotmail.com

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

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

Interne contacten
Yvonne	Arts	–	Boer
040 257 53 70
Yvonne	arts@outlook	com

Public	Relations
Marcia	Bakermans
MBakermans.rveindhoven@gmail.com

Redactie	
Wilma	Wijnen
040 244 73 33
wwijnenrpv@gmail.com

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

Contactpersoon	advertenties
Corry	Huffenreuter
d.huffenreuter@upcmail.nl

Coördinator Hydrotherapie 
Ellen	van	Steenis
040 211 65 58
ellen.van.steenis@iae.nl

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

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

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

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

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

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

De vereniging is van 
ons allemaal
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Reumavereniging
Regio Eindhoven


