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Informatiewijzer

Heeft u informatie nodig? Neem dan contact op met:

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

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

Coördinator Tai Chi
Coördinator Hydrotherapie
Mary Brands
Ellen van Steenis
Aanmeldingen
Aanmeldingen
Wijzigingen of annuleringen
Wijzigingen of annuleringen
040
221 80 26
040 211 65 58
info@rveindhoven.nl
ellen.van.steenis66@gmail.com

Coördinator Nordic Walking
Willy Klappe
Aanmeldingen
Wijzigingen of annuleringen
06 18 22 52 56
willklappe@live.nl

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

Wij werken samen met:
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Van de redactie
drukwerk
printwerk
afwerking

De
allerbeste
wensen

K le u rrij k i n b e w e g i n g
De Run 8321  5504 EN Veldhoven
040 230 1988  info@jomadruk.nl  www.jomadruk.nl

“Ik heb artrose,
jij ook?”

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!

Beweging op
maat:
persoonlijk,
professioneel en
betrokken.
contact@keepmovin.nu

T: 06-17992995

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

Annemarie de Vries

Bel voor een afspraak of vrijblijvende informatie:
ACHAÏA, praktijk voor natuurgeneeskunde
Amerlaan 50 ◦ 5626 BP Eindhoven
Tel.: 040-8443035 of 06-11426308
info@achaia.nl ◦ www.achaia.nl
(gedeeltelijke) vergoeding door zorgverzekeraars!
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Het nieuwe jaar is nog niet begonnen maar 2018 belooft nu al
een goed jaar te worden voor de vereniging! We hebben een
excellente kandidaat voorzitter. Op pagina 8 stelt Inge Beekmans, onze
huidige voorzitter, hem kort aan u voor en op de Algemene Ledenvergadering op maandag 26 maart kunt u hem life ontmoeten.
Gelukkiger met elkaar
Er is meer goed nieuws. Zo is wetenschappelijk bewezen dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen, dat vrijwilligerswerk je gezondheid bevordert
en dat contact met lotgenoten je immuunsysteem verbetert. Wat is hier
aan de hand? Ieder mens voelt zich beter in gezelschap waar hij of zij
wordt gewaardeerd. Niet voor niets zoeken we in de laatste en donkerste maand van het jaar graag elkaars gezelschap op. Zingen en eten we
samen, delen lief en leed.
Samen worden we wijzer
Aan het einde van het jaar kijken we graag terug maar nog liever vooruit.
Met dit Contact sluiten we het jubileumjaar af. Trots dat we de 40 jaar
gehaald hebben, tegelijkertijd kijken we naar de toekomst om het nog
beter te doen.  Waar hebben onze leden behoefte aan, welke activiteiten
spreken aan, wat kunnen we als reumavereniging met elkaar nog beter
doen om iedereen bij de vereniging te betrekken? Want reuma heb je
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immers niet alleen, samen worden we wijzer.
Nieuwe toekomst
Met elkaar zijn we een bloeiende vereniging, één van de grootste in de
regio. Samen kunnen we zaken voor elkaar krijgen voor onze leden. Met
elkaar kijken we uit naar het nieuwe jaar. Naar een nieuwe toekomst,
met nieuw elan en een nieuwe voorzitter. Laten we met elkaar toosten
en het nieuwe jaar verwelkomen met een hapje en een drankje tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 10 januari. U komt toch ook? Ik
wens u een hartverwarmende winter.

Het

Grootste
assortiment van
Nederland

Wilma Wijnen

Het bestuur
wenst u
gemoedelijke
kerstdagen,
een knallend
uiteinde en een
heel gelukkig
nieuwjaar.

BEZOEK ONZE SHOWROOM IN EINDHOVEN
Industrieweg 3 - 5627 BS Eindhoven - 040 - 256 77 00

Uitnodiging

Uw voeten zijn onze zorg!
Vrijhoeven Orthopedisch Centrum biedt al
ruim 40 jaar een orthopedisch totaalpakket
op het gebied van aangepast schoeisel,
therapeutischelastische kousen, steunzolen
en braces.
Ons bedrijf kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, vakmanschap, kwaliteit en
een snelle levering.

In memoriam (bijgewerkt tot en met 31 oktober)
Meneer E. Boes
Meneer J. Geervliet
Meneer G. Sipman
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Vrijhoeven Orthopedisch Centrum
feliciteert haar partner Reumavereniging
Regio Eindhoven met haar 40 jarig
jubileum.
Samen op naar een goedlopende
toekomst!
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Ook op
zaterdag open!

Geven maakt echt gelukkiger dan ontvangen

Even voorstellen

VOOR U GELEZEN   Wie goed doet, goed ontmoet

Maak
kennis met
Jan Willem
Popelier

Word ook
gelukkig.
Geef!

Sinds geruime tijd hebben wij vacatures uitstaan voor de functies voorzitter en secretaris. Tot voor kort kregen we helaas niet de juiste mensen geselecteerd. Nu, echter volkomen onverwacht, is een uitstekende
kandidaat op ons pad gekomen voor de functie van voorzitter.
Het betreft de heer Jan Willem Popelier, gehuwd en vader van drie
kinderen, wonend in Eindhoven en 59 jaar oud. Reeds werkzaam in de
bestuurlijke sector maar ook in het vrijwilligerswerk. De heer Jan Willem Popelier is bereid en enthousiast om zijn kennis en empathie in te
zetten voor de Reumavereniging regio Eindhoven.
Op de Algemene Ledenvergadering op maandag 26 maart 2018 zullen wij de heer Jan Willem Popelier aan u voorstellen en wij hopen en
vragen aan u dan om hem uw vertrouwen te schenken zodat hij, als een
goed leider betaamd, onze reumavereniging kan gaan besturen.
Wij, als bestuur, hebben er alle vertrouwen in.

Inge Beekmans
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Geven is beter dan nemen. Het is een bekend gezegde, maar nu
ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd. Ons brein lijkt te zijn
geprogrammeerd voor geluk als reactie op geven. Dat blijkt uit een
nieuw Zwitsers onderzoek.
Kleine daden van vrijgevigheid al effect
Het onderzoek werd gehouden onder 50 Zwitserse participanten. Allemaal kregen zij 25 Zwitserse franken op wekelijkse basis en dat voor een
maand lang. De helft van de groep moest het geld aan anderen uitbesteden en de andere groep moest het geld zelf uitgeven.
Vervolgens werden hersenscans gemaakt om activiteit op te sporen in
delen die geassocieerd worden met socialiseren, besluiten maken en
geluk. De wetenschappers ontdekten hiermee dat zelfs kleine daden van
vrijgevigheid, of enkel al de belofte om liefdadig te zijn, veranderingen in
het brein lieten zien die mensen gelukkiger maken.
Wat je geeft, is wat je krijgt
Volgens onderzoeker Philippe Toddler laat de studie zien dat vrijgevigheid
een goede weg naar geluk zou kunnen zijn. Om te verklaren hoe dit werkt,
verwijst hij naar een eeuwenoud concept: wie goed doet, goed ontmoet.
9

Toddler: ‘’Anderen helpen vergroot de groepscohesie en anderen zullen
de gever in ruil voor zijn daad ook bijstaan. Hierdoor kan vrijgevigheid
uiteindelijk ook voordelig werken voor de helper zelf.’’
Niet heel verrassend
Kit Yarrow, professor consumentenpsychologie aan de Golden Gate
University in San Francisco, reageert op het onderzoek. ‘’Het verrast me
niets,’’ aldus de wetenschapper. ‘’We functioneren nou eenmaal het
beste wanneer we ons verbonden tot elkaar voelen. We zijn gemaakt om
empathisch naar elkaar te reageren en het is ook in ons eigen belang om
te worden beschermd door het grotere geheel. Anders gezegd, zijn we geprogrammeerd om gelukkig te worden door anderen te helpen. Dit omvat
vanzelfsprekend ook vrijgevigheid.’’
Bron: Mijn Gezondheidsgids

persoonlijk • gastvrij • toegewijd

De zekerheid van goede zorg

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

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg
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5096

www.fysiovisie.nl

Herstelhotel Stefaan
Glorieuxlaan 8
5613 LN Eindhoven

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

Herstelhotel Stefaan is onderdeel van Stichting Zorg & Wonen Glorieux
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Uitnodiging

Uitnodiging

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

Nieuwjaarsbijeenkomst
woensdag 10 januari
13.00 tot 15.00 uur
Eigen bijdrage: 16,50 euro per persoon. Hiervoor krijgt u een heerlijke
maaltijd met diverse keuzemogelijkheden.
Drankjes zijn voor eigen rekening.
Aanmelden: vóór woensdag 3 januari bij onze gastvrouw Greet:  06 83 40 78 50
Locatie: Paviljoen Genneper Parken, Antoon Coolenlaan 2a, 5644 RX
Eindhoven
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes bus
407 (richting High Tech Campus) . Uitstappen bij bushalte Genneper Parken,
daarna is het nog 2 minuten lopen.
Parkeren: ruime en gratis parkeergelegenheid
12

Thema avond: Artrose en Jicht
Sfeerverslag

Sfeerverslag
Artrose en
Jicht
Het aantal geïnteresseerden dat naar onze thema avond Artrose
en Jicht kwam, was overweldigend! Overal vandaan haalden
we extra stoelen, krukken en zelfs banken uit de aangrenzende sportzaal
en nog waren er niet genoeg zitplaatsen en bleef een aantal mensen
staan. Helaas moesten we op een gegeven moment tot onze spijt zelfs
mensen de toegang tot de zaal ontzeggen. Het was te vol.
Dokter Westgeest maakte er een boeiende en zeer informatieve avond
van. Hij had goed nieuws voor de mensen met jicht: “Jicht is goed te behandelen als de patiënt zich aan twee regels houdt. Regel 1: Ik (dokter)
ben de kapitein en jij (patiënt) bent de stuurman. Regel 2: De stuurman
doet wat de kapitein zegt.” Artrose is de meest voorkomende reumatische aandoening waar momenteel veel onderzoek naar wordt gedaan.
Dokter Westgeest heeft in de loop der jaren het aantal managers in het
ziekenhuis en bij de zorgverzekeraars zien toenemen. Hij gunde ons
daarbij een kijkje in zijn praktijk.
De zaal was geschikt voor 60 personen; bij een eerdere lezing kwamen
er 20 mensen luisteren. We hebben ons lesje geleerd. Bij de volgende
lezing vragen we of mensen zich willen aanmelden zodat we van te
voren weten met hoeveel personen we rekening moeten houden. We
zeggen sorry tegen degenen die de lezing hebben moeten missen.
Wilma Wijnen
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Pagina 1

Is de nieuwe badkamer aftrekbaar?
VOOR U GELEZEN Verbouwing in verband met ziekte

Betaalt de
fiscus mee?

Individuele kuurreis naar Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Hongarije

Op doktersadvies hebben wij ons bad laten verwijderen en
vervangen door een douche zodat ik nu weer veilig en zelfstandig met
mijn artrose kan douchen. Zijn de verbouwingskosten aftrekbaar?

Reisperiode: 1 september - 20 december 2017 of 2 januari -1 juli 2018.
Meer info: www.hongarijespecialist.nl; T.: 070 327 0998 lid SGR

Hajdúszoboszló wordt vanwege het geneeskrachtig water het “Mekka van
reumapatiënten” genoemd. Uw kuur begint met een medisch onderzoek, het
kuurprogramma bestaat uit fysiotherapie, hydrotherapie, elektrotherapie en
medische massages. U heeft onbeperkte toegang tot de thermale baden en
aan groepsactiviteiten als aquagymnastiek of aqua aerobics. 2-weekse (14 ov.)
reuma kuurreis incl. vlucht, bagage, 4 sterren hotel met HP, transfer van
vliegveld naar uw hotel en terug.
2 keer per week vlucht uit Eindhoven naar Debrecen
met 20 behandelingen.2-pers. kamer, p.p. € 1.165,00; 1-pers. kamer € 1.165,00
met 30 behandelingen.2-pers. kamer, p.p. € 1.208,00; 1-pers. kamer € 1.208,00

Alleen onder strenge voorwaarden. Wanneer de verbouwing op medische
indicatie plaats vindt zijn de kosten die op u drukken vermindert met de
waardevermeerdering aftrekbaar als specifieke zorgkosten.
Dat werkt als volgt. U betaalt de rekening van de aannemer, daarop
brengt u de eventuele onbelaste vergoedingen in mindering (bijvoorbeeld
van de WMO). Is er sprake van een waardevermeerdering ten opzichte
van de oude situatie, dan moet u bij een waardevermeerdering van meer
dan 10 procent van de drukkende aanpassingskosten (dat wat u zelf moet
betalen) in mindering brengen op het af te trekken bedrag.
Bedragen de kosten van de verbouwing € 10.000 en ontvangt u € 6.000
aan vergoeding en is de waardevermeerdering € 2000, dan hebt u een
aftrekpost van €2.400, te weten € 10.000 - € 6.000- €2.000- 10% van €
4.000). Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Provincialeweg 27 * 5503 HA Veldhoven * 0031 (0)40-253 50 55/-251 86 90
* www.vangerwenmunckhoftours.nl * info@vangerwenmunckhof.nl

Bron: Plusonline, Belastingdienst.
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Prijsuitreiking fotowedstrijd Keukenhof
Allemaal van harte gefeliciteerd!
En de
winnaar is ...
2e prijs Willy klappe

Het ligt alweer een tijdje achter ons: het uitstapje naar de Keukenhof
op 3 mei van dit jaar. De winnende foto’s heeft u kunnen bewonderen
in het jubileumnummer; hier plaatsen we de foto’s van de uitreiking
van de cadeaubonnen van Coppelmans aan de winnaars.

3e prijs Ad van Gessel

1e prijs Janna Kiers
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Nog iemand die blij is met de prijs!
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Blijf in beweging tijdens de feestdagen
VOOR U GELEZEN   En voorkom afvalstress in januari

Gezonde
buitenlucht!

Een actiever tintje geven aan de feestdagen is helemaal niet zo
lastig en kan zelfs ontzettend leuk zijn. Hou je van spelletjes?
Regel dan een Wii of ander soort spelcomputer waar je beweegspellen
mee kunt doen. Dans, ski, tennis. Ben je met veel? Zet dan een competitie
op met verschillende onderdelen over de dag verspreid. Zo kom je ongemerkt toch aan je beweging. Iets minder actief misschien, maar ook leuk:
ga sjoelen of bowlen.
Wandelen
Veruit het populairst tijdens de kerstdagen is de wandeling. Als het meezit lekker stampen door de sneeuw, genieten van een prachtig winters
landschap. Of even uitwaaien op het strand of hollen door het bos. Ook
je visite kun je lekker mee naar buiten nemen, des te fijner is het om je na
afloop weer op te warmen met iets lekkers. Ook ‘s avonds na het eten kan
het heerlijk zijn om nog even te lopen. Je verbrand even flink wat energie
en raakt dat eventuele volle gevoel kwijt. Daarbij is het ‘s avonds ook leuk
om gewoon door de straten te wandelen. Veel huizen zijn versierd en de
straten zijn mooi verlicht. Zorgt voor een extra groot kerstgevoel!
Wintersporten
Het is een beetje afhankelijk van het weer, maar met een beetje geluk
kun je sleeën of langlaufen. Schaatsen kan altijd. Het liefste natuurlijk op
18

natuurijs, maar je kunt ook een bezoekje brengen aan een ijsbaan. Tijdens
het schaatsen gebruik je heel veel spieren.
Lekker sporten
Ook voor de iets fanatiekere sporters zijn er allerlei mogelijkheden. Een
rondje hardlopen na het ontbijt is natuurlijk een fijn begin van de dag.
Een korte fitness work-out in je eigen huis is ook goed in te passen in het
drukke kerstschema. Steeds meer sportscholen zijn tijdens de feestdagen
ook (beperkt) open. Daarbij worden er op allerlei plekken speciale kerst
work-outs georganiseerd. Bootcamp, hardlopen, wandelen, spelletjes.
Voor ieder wat wils. Kijk dus vooral wat er bij jou in de buurt te doen is.
Dansen
Wil je de kerstdagen in stijl afsluiten? Dans. Zet een muziekje aan en waag
een pasje in de huiskamer of bezoek een gelegenheid. Met een uurtje
verbrand je minimaal 300 calorieën.
Bron: Gezondheidsnet

Busreis naar Arcen
Aan de meesten van u is het voorbij gegaan maar de busreis naar
Arcen is op 13 september niet doorgegaan. Voor degenen die zich
hadden verheugd op een warm bad en een gezellige dag is het zuur
maar we hadden slechts 22 aanmeldingen en we hebben 56 mensen nodig om een bus te vullen. Voor de reumavereniging wordt
een uitstapje met nog geen half volle bus onbetaalbaar.
Omdat degenen die zich wel hadden aangemeld erg teleurgesteld
waren, proberen we het nog een keer. Misschien is er in het prille
voorjaar op dinsdag 17 april meer interesse. U weet het: u mag uw
buurvrouw, familie en kennissen meenemen. Bekijk de uitnodiging
op pagina 20 en meld je vandaag nog aan bij Greet: 06 83 40 78 50.
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Uitnodiging

Uitnodiging

Wie van u wil zich weer koesteren in de weldadige warmte van de baden?
Positieve energie opdoen, waarop we geruime tijd kunnen teren. Gaat u
ook mee?

Nieuw e-mailadres? Geef het door!
Regelmatig stuurt Joost Korremans van de ledenadministratie namens
de reumavereniging een e-mail naar al onze leden. Dit om u te informeren
over onze activiteiten of om informatie van het Reumafonds door te sturen.
Nu merken wij dat niet iedereen deze digitale post ontvangt. Krijgt u nooit
een e-mail van de reumavereniging en heeft u wel een e-mailadres?
Geeft dit dan door aan: Joost@Korremans.nl.

Vergoeding hydrotherapie
Thermaal bad Arcen
dinsdag 17 april
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; niet-leden: € 24,50
Uw (eigen) bijdrage wordt automatisch geïncasseerd. U hoeft geen geld over te
maken.
Aanmelden: vóór maandag 9 april bij: Greet van Gessel: 06 83 40 78 50
Let op: Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de busreis niet door!
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In sommige gevallen wordt de hydrotherapie vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en welke
zorgverzekeraar u heeft. Meer informatie is te vinden op de website van
independer, de website van zorgverzekeringwijzer of de website van de
consumentenbond.

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met 31 oktober)

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevrouw M de Boer
Mevrouw D. van der Hulst
Mevrouw A. Liem
Mevrouw L. van Oorschot
Meneer J. Popelier
Mevrouw en meneer van Schalk
Mevrouw S. Theunissen
Mevrouw A. Thijssen
Mevrouw I. Vollmuller
Mevrouw E. Wijdemans
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Eet je vrolijk!
VOOR U GELEZEN   Over serotonine, tryptofaan en chocolade

Blij worden
van eten!

Eten en drinken waar je je energiek en gelukkig door voelt.
Kan dat en zo ja, hoe doe je dat? Wetenschappelijk bewezen is er helaas
nog erg weinig, maar er zijn wel steeds meer aanwijzingen dat bepaalde
voedingsmiddelen een belangrijke rol spelen bij je stemming.
Verschillende hormonen in je lichaam en stoffen in die voedingsmiddelen
zouden daarbij van belang zijn, vooral serotonine en cafeïne.
Serotonine
Serotonine staat bekend als het feelgood stofje in je hersenen. Feitelijk
is het een hormoon, opgebouwd uit koolhydraten en het aminozuur
tryptofaan. Voedingsmiddelen die de serotonineproductie in je hersenen
vergroten, zouden dan ook je humeur verbeteren. Welke voedingsmiddelen zijn dit? Omdat serotonine opgebouwd wordt uit koolhydraten, zou
koolhydraatrijke voeding een rol spelen. Volkorenbrood, zilvervliesrijst
en volkorenpasta zijn dan een goede keuze, zij bevatten koolhydraten die
langzaam in je lichaam worden opgenomen. Ook tryptofaan is belangrijk.
Tryptofaan vind je onder meer in melk, bananen, kikkererwten en chocolade.

verband wordt gebracht met een geluksgevoel. Veel verschillende stoffen in chocolade zouden daarbij een rol kunnen spelen, zoals dopamine,
serotonine, endorfine, anandamide, theobromine en cafeïne. De meeste
van deze stoffen werken stimulerend. Om daadwerkelijk de hersenen te
beïnvloeden, zou je echter tientallen kilo’s pure chocolade moeten eten.
De concentratie van deze stoffen in chocolade is namelijk veel te laag.
Houd overigens wel in de gaten dat chocolade ook veel verzadigde vetten
en veel calorieën bevat.
Cafeïne
Chocolade bevat, net als bijvoorbeeld koffie en thee, cafeïne. Van deze
stof is de opwekkende werking wel wetenschappelijk aangetoond.
Cafeïne werkt stimulerend op de hersenen, nieren, maag en darmen
en verdrijft het gevoel van vermoeidheid. Vooral in koffie is de stof actief.
Cafeïne wordt ook snel opgenomen in je bloed, de helft al drie tot vier
minuten na het drinken van een kop koffie. Te veel cafeïne is niet goed,
en kan het moeilijk maken in slaap te vallen. Bij sommige mensen is dat
al het geval bij één kopje koffie dat ze ‘s avonds drinken.
Noten en vis
Het rijtje voedingsmiddelen en stoffen dat van invloed zou zijn op je
humeur en levenslust is flink aan te vullen. Cashewnoten en hazelnoten
bevatten in verhouding veel magnesium, dat een belangrijke rol speelt bij
de stofwisseling. Mager vlees en gevogelte bevatten het aminozuur
tyrosine, waardoor het dopaminegehalte in je hersenen stijgt. Dit zorgt
voor een grotere alertheid en focus. De omega-3-vetten in vette vis (zalm,
haring, makreel) en de folaten in bladgroenten (spinazie) zouden heilzaam zijn bij depressie. Vooralsnog blijft het hier bij aanwijzingen. Wat
wel is aangetoond is het belang van drie hoofdmaaltijden. Vooral het
ontbijt is van groot belang om de dag vol energie te beginnen. Niet alleen
regelmatig eten en voldoende drinken, maar zeker ook lekker bewegen is
tot slot heel goed om je fit en vrolijk te voelen!

Chocolade
Met chocolade is dan meteen de lekkernij genoemd die het meest in
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Bron: Gezondheidsnet
23

Helpende hand is altijd welkom

De voordelen van vrijwilligerswerk

Kom jij ons team versterken?

VOOR U GELEZEN   Wetenschappelijk bewezen!

Trots op
onze
vereniging!

Vrijwilligerswerk?
Gewoon doen!

De reumavereniging draait volledig op vrijwilligers. Een hele klus.
Zonder al deze mensen kan onze vereniging niet bestaan. Met hart en ziel
zetten zij zich in voor onze vereniging. U komt hen overal tegen.
Heeft u belangstelling en wilt u ook bijdragen of ondersteuning geven aan
de vereniging? Vindt u het leuk om te helpen met het organiseren van
activiteiten? Zoals prijsjes inkopen en inpakken voor de bingo avond?
Of helpen met het opstellen en versturen van persberichten? Of de
samenwerking zoeken met collega verenigingen en gemeente?
Samenwerken met een enthousiast team van vrijwilligers?
We zijn ook nog op zoek naar een 1e secretaris. Ben jij of ken jij iemand  
die zich graag een paar uurtjes per week  wil inzetten voor de reumavereniging?
Neem vrijblijvend contact op.
Bel met onze gastvrouw Greet: 06 83 40 78 50.
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Ben je op zoek naar een nieuwe vrijetijdsbesteding? Overweeg
dan eens vrijwilligerswerk. Het geeft zin aan je leven, structuur en het is
een leuke ervaring. Voor wie nog niet is overtuigd, zie hier een lijstje met
wetenschappelijk bewezen voordelen.
1. Het is goed voor de gezondheid
Onderzoek van dr. Suzanne Richards van de University of Exeter Medical
School heeft aangetoond dat vrijwilligerswerk goed is voor de gezondheid.
Uit de studie bleek dat mensen die ten minste één uur per maand vrijwilligerswerk doen minder gezondheidsklachten hebben en een kleinere kans
lopen om binnen zeven jaar te overlijden. Ook lopen ze minder risico op
depressies en zijn over het algemeen meer tevreden over hun leven.
2. Het verandert de tijdsbeleving
Mensen die hun vrije tijd opgeven om vrijwilligerswerk te doen, ervaren
verrassend genoeg het gevoel alsof ze meer uren in de week overhouden.
Dit is gebleken uit onderzoek van professor Cassie Mogilner. Ze verbindt
het gegeven aan eerdere studies, waaruit bleek dat mensen die geld uitgeven aan goede doelen, zich welvarender voelen. Door iets op te geven
voor een ander, ervaar je juist alsof je datgene extra terugkrijgt.
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3. Minder eenzaam
Vrijwilligerswerk is een goed middel tegen eenzaamheid. Twee uurtjes per
week zou al genoeg zijn om gevoelens van sociale isolatie te verminderen.
Wetenschappers vermoeden dat dit te maken heeft met het feit dat je
beziggehouden wordt en interactie hebt met anderen.
4. Het maakt gelukkig
Wetenschappers van de Univeristy of Exeter Medical School hebben
aangetoond dat vrijwilligers een 20 procent lager risico lopen op een vervroegde dood dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Ook hadden
ze minder kans op een depressie en waren meer tevreden over hun leven.
5. Het is goed voor je brein
Onderzoekers van de Johns Hopkins University hebben aangetoond dat
het brein van vrijwilligers beter functioneert. Mensen die ouder zijn dan
59 en vrijwilligerswerk doen, zijn beter in breinspelletjes als woordpuzzels.
Ook verlaagt vrijwilligerswerk de kans op Alzheimer. De wetenschappers
verklaarden dit verband doordat het werk je nieuwe dingen laat proberen
en je hersenen laat gebruiken, wat voor nieuwe neurologische verbindingen in de hersenen zorgt.
Bron: Mijn Gezondheidsgids

Betalingsbewijs nodig?
Indien u een betalingsbewijs nodig heeft voor uw ziektekostenverzekering en/of belastingaangifte over 2017, dan kunt u dit opvragen
bij onze penningmeester José van der Velden. Stuur een berichtje
naar: j.vandervelden@hslnet.nl of bel: 040 226 3072
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Op bezoek bij: Stefaan Herstelhotel
in Glorieuxpark Eindhoven
Op bezoek bij Stefaan Herstelhotel in Glorieuxpark Eindhoven.
Een ontmoeting met directeur Ingemar Lubbers en Yvonne Arts, augustus
2017. Na alle nieuwsberichten over bezuinigingen in de zorg en de discussies daarover, was ik erg benieuwd naar Stichting Zorg en Wonen Glorieux. Het werd een prettig gesprek waarbij de tijd snel voorbij ging.
Even voorstellen… (uit de folder van Glorieuxpark)
“Landgoed Glorieux is een prachtig, rustig privéterrein waar ouderen die
er alleen voor staan beschermd kunnen wonen. Leven met en zorgen
voor elkaar is het uitgangspunt voor onze bewoners én medewerkers.
Deze visie vloeit voort uit de spiritualiteit van Stefaan Modest Glorieux
en de leefregels van de oorspronkelijke bewoonsters van Glorieuxpark:
de zusters van Barmhartigheid van Ronse.
Op Glorieuxpark is alle zorg op maat op één adres verzameld, van verzorging tot verpleging. Daardoor kunnen bewoners meestal op het park
blijven wonen, ook als de zorgbehoefte verandert.”
Locatie
“Landgoed Glorieux is een oase van rust en ligt binnen de ring van
Eindhoven. Het is niet ver gelegen van het centrum van Eindhoven en
al haar voorzieningen. Maar eenmaal in het park waan je je in een geheel
andere wereld. Het terrein is ruim 12 hectare groot. Alleen al door de
fysieke afmetingen van het park wordt de nodige ruimte en rust geschapen, waardoor elke bewoner in alle rust kan genieten van de
prachtige natuur. Glorieuxpark is echt een unieke locatie te noemen.”
Bijna iedereen kent het mooie kasteeltje, huize de Burgh, aan de
Geldropseweg, kruising Piuslaan. De kapel is een tijdje als trouwlocatie
in gebruik geweest. Directeur Ingemar Lubbers vertelt met veel liefde en
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passie over zorg en wonen op eigen terrein. Het is een zorginstelling met
persoonlijke zorg voor mensen met een somatische aandoening of beginnende dementie.
Het Herstelhotel Stefaan biedt plaats aan mensen die even niet kunnen
terugvallen op hun netwerk of mantelzorger. Sinds anderhalf jaar is Herstelhotel Stefaan geopend en voldoet het aan een behoefte, zo is gebleken. Mensen kunnen even bijtanken en tot rust komen. Het is er huiselijk
en gezellig. Vaak is eenzaamheid een probleem, er is tijd voor een gesprek
en een luisterend oor. Het hotel is uitgebreid van 7 naar 14 plaatsen.
Vanwege beperking in het geheugen zijn sommige mensen vergeetachtig.
Hiervoor zijn binnen het herstelhotel specifieke plaatsen gereserveerd. De
maaltijden worden samen gebruikt, indien wenselijk. Gastvrouwen zorgen
voor de dagelijkse gang van zaken en er is 24 uur per dag gediplomeerde
zorg aanwezig. Er zijn diverse faciliteiten op het terrein zoals een kapper,
pedicure, ontspanning, recreatief bewegen, een gymzaal en een fitnessruimte. Het kan gebeuren dat er een plaats vrij komt en dat gasten bewoners worden. Hiervoor is dan een geldige indicatie nodig. Ook daarbij
wordt gezorgd voor de nodige begeleiding indien men dit wenst.

Het grootste deel van het verzorgend personeel bestaat uit vrouwen.
Iedereen kent elkaar en ontfermt zich over een ander. Elke maand is er
teamoverleg en regelmatig een workshop. Daaruit is gebleken dat de
meeste medewerksters zelf ook mantelzorger zijn. Iedereen heeft wel een
familielid voor wie enige zorg nodig is. Al is het maar om even te kijken
hoe het gaat, om medicijnen te halen, samen boodschappen te doen,
enzovoorts.

Dat is de menselijke maat: oog voor elkaar.
Dan nog even over de kosten in Herstelhotel Stefaan
Middels verwijzing van de huisarts kan er een vergoeding plaatsvinden
door de zorgverzekeraar. Informeer altijd bij uw eigen verzekeraar naar
de voorwaarden. Hotel Stefaan hanteert de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde dagtarieven. U kunt het zelf betalen. Naast
zelf betalen is er nog een mogelijkheid voor respijtzorg. Dat gaat via het
WMO loket. En daar kan administratieve hulp bij worden geboden door
de ouderen- of zorgadviseur. Degenen die deze zorg nodig hebben, voelen
zich thuis in Herstelhotel Stefaan en ze zijn er in goede handen.

Wonen in uw eigen leefstijl
Op het park wonen ongeveer 150 mensen. Het wonen is kleinschalig en er
is persoonlijk zorg met menselijke maat. Zo zelfstandig mogelijk genieten
van hun oude dag, staat voorop. De gemiddelde leeftijd is 88 jaar en dat
is hoog. Bewoners worden gestimuleerd om mee te doen aan activiteiten
zoals yoga, schilderen, koken of wandelen in het park. Verder zijn er nog
drie huisjes voor zes bewoners met specifieke wensen, zoals Vincentius
voor mensen met een christelijke achtergrond. Rumah Senang, wat betekent Prettig Huis, voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië en het
Lukashuis, voor mensen met een antroposofische leefstijl.

Met vriendelijke dank aan Ingemar Lubbers.

Vrouwencultuur
Zorg & Wonen Glorieux heeft circa 80 medewerkers en 40 vrijwilligsters.

Yvonne Arts
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Meer weten over herstellen en/of logeren met zorg of nader
kennismaken?
Neemt u gerust contact op met de intake functionaris van
Zorg & Wonen Glorieux
Telefoonnummer: 040 294 75 00 of 040 303 1313
Herstelhotel Stefaan, Glorieuxlaan 8, 5613 LN Eindhoven
Informatie: www.herstelhotelstefaan.nl
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Uit de praktijk van dokter Harry E. Lieveld

reuma hebben. Bij RA zijn (sommige) gewrichten regelmatig langere of kortere tijd ontstoken. Dikwijls veroorzaken deze ontstekingen beschadigingen
aan de gewrichten. Hierdoor kunnen deze na verloop van tijd misvormd
raken. RA is een auto-immuunziekte. De afweercellen vergissen zich: het
afweersysteem keert zich tegen het eigen lichaam. Het ruimt niet alleen
indringers van buiten op, maar gaat ook gewrichten en gewrichtskapsels
van het eigen lichaam te lijf.
Fibromyalgie betekent letterlijk ‘pijn in bindweefsel en spieren.’ Fibromyalgie veroorzaakt pijn, stijfheid en vermoeidheid. De westerse wetenschap
kan in het lichaam niets vinden wat de aandoening kan verklaren. Fibromyalgie vindt men daarom erg moeilijk vast te stellen.

Bij artrose, reumatoïde artritis, fybromyalgie: Aanpak van symptomen én
afweersysteem
Bij reuma onderscheiden we drie ‘hoofdsoorten’: artrose, ontstekingsreuma, zoals reumatoïde artritis en wekedelen-reuma, zoals fybromyalgie.
Deze ziekten worden chronisch genoemd, want er zijn geen westerse medicijnen om ze te genezen.
Bij artrose verslechtert het kraakbeen tussen de gewrichten. Soms verdwijnt het kraakbeen helemaal. Daarnaast worden de botuiteinden onder
het kraakbeen vaak dikker. Op de botuiteinden ontstaan daardoor soms
uitsteeksels van bot. Dat kan extra pijnlijk zijn. Verder komen er bij artrosepatiënten ontstekingen van het gewricht voor. Vaak veroorzaakt afbraakmateriaal van het kraakbeen deze. Het kan dat u eerder eens van uw
arts te horen kreeg dat artrose geen reuma is. Dat komt omdat lang werd
gedacht dat artrose gewoon ‘slijtage’ was. Echter, artrose is geen gevolg
van slijtage door een verouderingsproces, maar een echte reumatische
aandoening.

Acupunctuur kan de pijn, de vermoeidheid en de andere symptomen bij
reumatische ziekten vaak goed aanpakken. Vaak leiden ontstekingen tot
vergroeiingen. Bij de meeste van mijn reumapatiënten lukt het om ook de
ontstekingen sterk te verminderen of te stoppen, waardoor vergroeiingen
geen kans meer krijgen.
De Traditionele Chinese Geneeskunde stelt dat acupunctuur niet alleen
goed op symptomen werkt, maar ook ons afweersysteem positief beïnvloedt. Dat acupunctuur auto-immuunziekten als reuma ook in de kern
aanpakt.
En inderdaad: in mijn praktijk merk ook ik dat bij veel patiënten de reumatische klachten werkelijk geheel verdwijnen. Dat kan erop wijzen dat de oude
Chinese geneesheren het bij het rechte eind hebben.
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

Veel mensen doelen eigenlijk op reumatoïde artritis (RA), als ze het over
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3 goede vragen
VOOR U GELEZEN Het helpt echt in de spreekkamer van de dokter

Winst voor
patiënt én
zorgverlener

Je bent beter af als je in de spreekkamer of bij de voorbereiding
van een bezoek aan een zorgverlener de 3 goede vragen gebruikt. Acht
van elke tien mensen die dit middel gebruiken, zeggen dat ze de eigen
medische situatie beter begrijpen en gemakkelijker kunnen praten over
wat zij belangrijk vinden. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. Directeur Dianda Veldman is blij met de resultaten. “Je
ziet dat het werkt. Mensen voeren echt een beter gesprek in de spreekkamer. Ze beslissen samen met de zorgverlener. Dit is winst voor patiënt en
zorgverlener.”
Patiënt ook tevreden
Ook patiënten zien duidelijk meerwaarde. “De vragen geven me het gevoel dat ik mag meedenken over mijn behandeling. Sommige dingen wil
ik gewoon niet en dan kijken we samen naar een andere oplossing. Dat
geeft me rust.” De Patiëntenfederatie vroeg vorig jaar aan het eigen panel
wie ervaring heeft met de 3 goede vragen in de spreekkamer.
De vragen zijn:
• Wat zijn mijn mogelijkheden?
• Wat zijn de voordelen en nadelen daarvan?
• Wat betekent dat in mijn situatie?
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Meer begrip
Aan het onderzoek deden bijna 300 mensen mee: 178 hadden de vragen
al eens gebruikt en 120 deden dat na de oproep. De meeste gesprekken
werden gevoerd bij huisarts, specialist of fysiotherapeut. Het overgrote
deel van de patiënten zegt dat het stellen van de vragen heeft geholpen.
Ze begrijpen de medische situatie beter, hebben heldere en duidelijke
antwoorden gekregen, kregen soms een andere behandeling en hadden
meer het gevoel dat ze zelf konden kiezen. Negen van elke tien raden
andere patiënten het gebruik van de 3 goede vragen aan.
Niet klaar
Overigens betekent dit niet dat zorgverleners achterover kunnen leunen
als de 3 goede vragen worden gebruikt. Dianda Veldman: “Als je echt
samen wilt beslissen moet je daar de zorgverleners ook op trainen. Hoe
praat je met je patiënt? Daar is nog wel wat werk aan de winkel.”
Bron: Patiëntenfederatie Nederland

Naamsverandering
Van
Stichting Bechterew in Beweging

Naar
Stichting Axiale SpA Nederland
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Help het Reumafonds
Meld je aan als collectant of wijkhoofd

- De Burght, nodig een wijkhoofd en collectanten
- Oranjeveld, nodig een wijkhoofd en collectanten
Help het Reumafonds
Collectanten hebben we altijd en in iedere plaats nodig. Draag je steentje bij door een paar uurtjes in de collecteweek te collecteren. Wil je
liever niet ’s avonds langs de deuren, ga dan met de collectebus overdag naar een winkelcentrum. Wil je weten wat je voor de reumabestrijding kunt doen of wil je meer informatie over collecteren?

Alvast
bedankt!

Als reumapatiënt of als familielid van een reumapatiënt weet je
als geen ander wat reuma betekent. 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
Namens alle reumapatiënten: alvast bedankt!

Wat doet het Reumafonds
Het Reumafonds is de grootste financierder van:
- wetenschappelijk onderzoek;
- belangenbehartiging en voorlichting;
- subsidies aan de reumapatiëntenverenigingen voor hun activiteiten.
Word ook collectant of wijkhoofd in Geldrop
De derde week van maart is de collecteweek van het Reumafonds.
Volgend jaar van 19 tot en met 24 maart. Dat duurt nog eventjes maar
de voorbereidingen zijn al in volle gang. Voor de komende collecte zijn
vooral in Geldrop mensen nodig. Dit betreft de wijken:
- Akert, nodig een wijkhoofd
- Braakhuizen Noord, nodig veel collectanten
- Centrum, nodig een wijkhoofd en collectanten
- Coevering, nodig 2 wijkhoofden en veel collectanten
34
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Uniek samenwerkingsverband
patiëntenorganisaties
Krachten
versterken
en bundelen

De reumawereld is een uniek samenwerkingsverband rijker:
de Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland (SRPN). De
SRPN is een  samenwerkingsverband van bijna alle landelijke reuma
patiëntenorganisaties. “Vanuit landelijke reuma patiëntenorganisaties is
een behoefte ontstaan aan een overkoepelende en herkenbare reuma
patiëntenorganisatie”, aldus Etty Kruiswijk, voorzitter SRPN. “Als SRPN
vinden wij het belangrijk dat op landelijk niveau reumapatiëntenorganisaties elkaar goed weten te vinden als het gaat om kennisuitwisseling,
optimaal samenwerken en belangenbehartiging. Oftewel: het versterken
en bundelen van elkaars krachten.”

De SRPN zet zich voor hen in door middel van:
• Effectieve kennisdeling;
• Betere belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau;
• Samen optrekken op dossiers zoals fysiotherapie, zorgverzekeringen
en arbeidsparticipatie.
Twaalf leden
De SRPN bestaat uit 12 reuma patiëntenorganisaties, namelijk:
1. Stichting Axiale SpA Nederland
2. FES (Fibromyalgie en Samenleving)
3. Jeugdreuma Vereniging Nederland
4. KAISZ (Kinderen met een Auto-Immuun of Auto-Inflammatoire
Systeem Ziekte)
5. NVLE (Nationale vereniging voor LUPUS, APS, Sclerodermie en MCTD)
6. NVSP (Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten)
7. Osteoporose Vereniging
8. P-AL (Poly-Artrose Lotgenotenvereniging)
9. Reumafonds
10. SCCH (Nederlandse Vereniging van Patiënten met Sternocostoclaviculaire  Hyperostosis)
11. Vereniging van Tietze- en costochondritis patiënten
12. Youth-R-Well.com

Europese vertegenwoordiging
De eerste prioriteit van de SRPN is Europese vertegenwoordiging vanuit
een breed draagvlak van de reuma patiëntenorganisaties in Nederland.
Die internationale vertegenwoordiging nu wordt nu nog niet breed
gedragen. De SRPN wil op Europees niveau gaan samenwerken en
gemeenschappelijke belangen behartigen. Dat kan bijvoorbeeld door
het lidmaatschap van EULAR PARE aan te vragen.

Bron: Reumafonds

Voor alle mensen met reumatische aandoeningen
Uiteindelijk doen we het voor alle mensen met reumatische aandoeningen in Nederland.
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7 tips om je immuunsysteem te helpen
VOOR U GELEZEN Elke dag een koude douche

Lotgenoten
verhogen
je weerstand!

Wie dagelijks koud doucht, wordt minder snel ziek. Hoe kan dat?
En er zijn meer simpele manieren om gezond te blijven.
1. Koud douchen
Kun je met koud douchen of zwemmen je immuunsysteem versterken?
Huisarts Geert Buijze deed er onderzoek naar. De mensen in zijn onderzoek die koud nadouchen bleken na een periode minder vaak ziek te zijn
geweest dan de ‘warme nadouchers’.
Wim Hof alias The Iceman traint zichzelf met ademhalingsoefeningen en
meditatie zodanig dat hij zonder onderkoelingsverschijnselen een kwartier
in poolwater kan zwemmen en met ontbloot bovenlijf de ijzige Kilimanjaro beklimt. Hij is nooit ziek. Het immuunsysteem van Wim Hof werkt
anders dan dat van de gemiddelde mens, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. Hetzelfde geldt voor gezonde mensen die door Hof getraind
worden. Intensive care onderzoeker Matthijs Kox, een van de onderzoekers: “We hebben in ons onderzoek níet aangetoond dat je door een
combinatie van kou, ademhalingsoefeningen en meditatie minder vaak
griep krijgt, of minder vaak verkouden wordt. Wat we ontdekten is dat het
immuunsysteem van Wim Hof minder heftig reageert bij ‘indringers’.” Dat
is evengoed een interessante beïnvloeding van het immuunsysteem, aldus
Kox.
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Bij patiënten met reuma, chronische darmontsteking en andere auto
immuunziekten is het immuunsysteem overactief. Artsen proberen die
reactie te verminderen met medicijnen. “Wim Hof heeft aangetoond dat
een gezond mens ook zónder medicijnen een immuunreactie omlaag kan
brengen”, zegt Kox. “Waarschijnlijk krijgt hij dat voor elkaar door de kortdurende stressreactie die de kou en zijn manier van ademhalen op gang
brengen. We gaan nu onderzoeken of ook mensen met een overactief
immuunsysteem daarvan kunnen profiteren.”
2. Drie keer per week bewegen
Ga wandelen, roeien, badmintonnen, fietsen of fitnessen; maakt niet
uit wat, als het maar lichamelijk inspannend is. Wie drie keer per week
minstens 20 minuten intensief sport, pept het immuunsysteem op. Het lichaam pakt binnendringende virussen steviger aan en er is minder ruimte
voor chronische ontstekingen. Mensen die veel bewegen zijn gemiddeld
vier dagen per jaar minder ziek. Ook lijkt beweging het ‘immuun geheugen’ te versterken na vaccinaties: het lichaam weet beter wat het moet
doen als een indringer waar je tegen bent ingeënt aan de deur staat te
rammelen. Overdrijf het echter niet. Mensen die extreem zwaar of lang
achter elkaar trainen en te weinig tijd nemen voor herstel, lopen juist
meer kans ziek te worden.
3. Begin met yoga of tai chi
Start met chi kung, yoga of tai chi wanneer je langdurig gestrest bent. De
kans is namelijk groot dat je met een aangetast immuunsysteem kampt.
In talloze onderzoeken is aangetoond dat chronische stress de afweer
tegen virussen verzwakt. Daarmee wordt de poort opengezet voor infecties. In ‘mind-body therapieën’ zoals yoga, tai chi en chi kung (ook wel
geschreven als qi gong), wordt aan die mentale last gewerkt. Het oefenen
met een diepe buikademhaling en meditatie bevordert de ontspanning.
Samen met de lichamelijke beweging door de oefeningen zorgt dit voor
een betere afweer en minder ontstekingen.
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4. Wees optimistisch
Koester je optimisme en zorg dat het glas halfvol is in plaats van halfleeg.
Dat is niet alleen goed voor je humeur, maar ook voor de weerstand.
Onderzoek van de Amerikaanse psychologe Suzanne Segerstrom laat zien
dat wanneer mensen de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien, hun
immuunreactie beter is. Patiënten met positieve verwachtingen over een
behandeling kunnen hun immuunsysteem daarmee zelfs actief aan het
werk zetten, zegt de Leidse hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea
Evers. “Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van specifieke medicijnen
bij bijvoorbeeld allergie en de huidziekte psoriasis. Als die medicijnen
volgens een bepaald schema worden ingenomen, zal het lichaam na
verloop van tijd alleen al bij het slikken van een neppil (placebo) stofjes
aanmaken tegen de allergie of ontsteking.”
5. Experimenteer met probiotica om de darmflora te helpen
De bacteriën die van nature voorkomen in onze darmen hebben een
grote invloed op onze gezondheid. Probiotica zijn voedingsmiddelen
met levende micro organismen (meestal melkzuurbacteriën) die het
bacteriële evenwicht in de darm verbeteren en daardoor een gunstig
effect op je hebben. Veel aandoeningen van het immuunsysteem zoals
allergieën, chronische darmontsteking en auto immuunziekten worden
deels veroorzaakt doordat de darmhuishouding niet op orde is.
In onderzoeken worden positieve effecten van probiotica gevonden,
bijvoorbeeld voor eczeem. Onderzoeker Rob Mariman gaf ratjes met deze
ziekte elke dag probiotica en ontdekte dat hun immuunsysteem daar een
opkikker van kreeg. Na een tijdje werden de symptomen van eczeem en
darmontsteking minder en bleken de ratten deels tegen de aandoeningen
beschermd. Bij celkweken van mensen ontdekte hij vergelijkbare effecten.
Het maakte wel uit welke probiotica werden gebruikt.
6. Werk aan je sociale contacten
Zorg voor fijn gezelschap en ga eenzaamheid tegen. Zelfs onze genen
raken anders van slag, ontdekte bioloog Steve Cole. En dat geldt óók voor
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genen die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van het immuunsysteem. Een netwerk van vrienden beschermt tegen ziektes. Sociale
contacten verminderen namelijk stress en verhogen daarmee de
weerstand.
7. Neem een teug zonlicht
Af en toe lekker in de zon zitten is misschien wel de leukste manier
om aan je gezondheid te werken. Tijdens het zonnebaden gebeurt
iets positiefs, blijkt uit veel onderzoek. Het medisch centrum van de
universiteit van Georgetown in Amerika ontdekte begin dit jaar hoe
dat kan. De T-cellen in het lichaam gaan er sneller van bewegen. Deze
T-cellen zijn een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem. Als ze
snel kunnen bewegen, zijn ze snel op de plaats van een infectie om de
aanval in te zetten. Het blauwe licht in zonnestralen zou hiervoor verantwoordelijk zijn. Verder onderzoek is nodig, aldus de onderzoekers,
maar behandeling met blauw licht voor mensen met een verzwakt
immuunsysteem sluiten ze niet uit.
Bron: Gezondheidsnet

BAKHUS REIZEN

Wilt u deze wintermaanden ook niet even genieten ?
Najaarsaanbiedingen 2017 vanaf bijv 1100 euro voor 15 dgn Hotel Balcova
NEEMT U GEHEEL VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE

Allersma 82, 5655 CH Eindhoven
Tel: 040-2115945 Mob.0610924690
email: info@bakhus.nl Website: www.bakhus.nl
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Afwezigheid bij beweeggroepen

Beweegactiviteiten

Voor alle beweeggroepen geldt: als u één of meerdere keren niet mee
kunt doen, meldt u zich dan af bij uw coördinator of groepsleidster. U kunt
deze gemiste lessen eventueel inhalen in een andere groep. Overleg eerst
met de coördinator van die betreffende groep. De betalingen gaan dan gewoon door. Als u weet dat u langdurig afwezig zult zijn door bijvoorbeeld
een operatie of langdurige ziekte, meldt u zich dan af bij de coördinator
of groepleidster én bij de ledenadministratie: Lillian Korremans, liefst per
e-mail: info@rveindhoven.nl.

Eigen bijdrage:
€ 47,- per
kwartaal

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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HYDROTHERAPIE De gemiddelde temperatuur van het water is 32° C

Zwemtijden De Tongelreep
te Eindhoven:

Zwemtijd Ir. Ottenbad
te Eindhoven:

• Woensdag van 20.00 - 21.00 uur
Groepsleidster:  Willy Klappe
06 18 22 52 56
• Vrijdag van 13.00 - 14.00 uur
Groepsleidster: Yvonne Arts-Boer
040 257 53 70
• Zaterdag van 11.30 - 12.30 uur
Groepsleidster: Ellen van Steenis
040 211 65 58

• Donderdag van 14.15 - 15.15 uur

Groepsleidster: Marcia Bakermans
06 13 30 32 22 (buiten kantooruren)
• Woensdag van 11.00 - 12.00 uur
Groepsleidster: Eline Merk
040 242 59 21

Bij verhindering de groepsleiding bellen. Nieuwe leden die zich op willen
geven voor een van de zwemgroepen kunnen zich aanmelden bij
Ellen van Steenis.  040 211 65 58  info@rveindhoven.nl

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

Reumavereniging
Regio Eindhoven

Inschrijven lidmaatschap
Reumavereniging Regio Eindhoven

Tai Chi en Nordic Walking

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

Eigen bijdrage:
€ 45,- per
kwartaal

Tai Chi is een oude en ook mooie Chinese bewegingskunst. Door
gestroomlijnde, langzame bewegingen worden lichaam en geest
in een zeer ontspannen staat gebracht. De aandacht wordt van pijnlijke
zones afgehaald waarvoor een gevoel van welbehagen in de plaats komt.
• Dinsdag: 11:30 - 12:30 uur
   Wijkcentrum De Mortel
   Coördinator: Tineke den Hoed
040 242 42 08

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

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

 Vrouw

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

Eigen bijdrage:
€ 6,- per
jaar

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

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

Datum:

• Zaterdag: 10.30 - 11.30 uur
   Coördinator: Willy Klappe
06 18 22 52 56
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• Donderdag 11:00 - 12:00 uur
   Coördinator: Willy Klappe
06 18 22 52 56

 Man  Vrouw
Huisnummer:
Postcode:
Telefoon:

Handtekening:

Stuur het inschrijfformulier in een gefrankeerde enveloppe naar:
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222,
5600 CE Eindhoven
45

Handige adressen

Reumavereniging
Regio Eindhoven

Inschrijven
beweeggroep

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

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

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

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

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

Revalidatiecentrum Blixembosch
Toledostraat 2, 5629 CC Eindhoven
Telefoon: 040 264 27 42
www.blixembosch.nl.
Informatie over diverse reumasoorten, voor patiënten en
betrokkenen:
www.reuma.startpagina.nl

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

Voor elke beweegactiviteit krijgt u eerst een gratis proefles.
Hydrotherapie
ingangsdatum:
De Tongelreep, Antoon Coolenlaan 1, Eindhoven
 woensdag van 20.00 tot 21.00 uur
 vrijdag
van 13.00 tot 14.00 uur
 zaterdag van 11.30 tot 12.30 uur

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

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

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

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

 Man  Vrouw
Huisnummer:
Postcode:
Telefoon:

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

Meer informatie
www.rveindhoven.nl  
Telefoon: 06 83 40 78 50
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Nordic Walking
ingangsdatum:
 donderdag van 11.00 tot 12.00 uur, locatie in overleg
 zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur, Woensel en omgeving
Kosten: € 6 per jaar

11:00 - 12:00 uur
10:30 - 11:30 uur

Tai Chi
ingangsdatum:
Wijkcentrum de Mortel, Savoiepad 14, Eindhoven
 dinsdag
van 11.30 tot 12.30 uur
Buurthuis de Rondweg, Camphuysenstraat 1, Eindhoven
 dinsdag
van 13.30 tot 15.00 uur
Kosten: € 45 per kwartaal

Datum:

Handtekening:

Stuur het inschrijfformulier in een gefrankeerde enveloppe naar:
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222,
5600 CE Eindhoven
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Stuur het inschrijfformulier in een gefrankeerde enveloppe naar:
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222,
5600 CE Eindhoven. E-mailadres:43info@rveindhoven.nl
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AFMELDING LIDMAATSCHAP REUMAVERENIGING REGIO EINDHOVEN
Naam

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

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

 Man  Vrouw
Straat

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

Woonplaats

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

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

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

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

Naam partner

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

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

Onze vereniging

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

AFMELDING LIDMAATSCHAP: VOOR 1 december
Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit vóór 1 december schriftelijk te doen.  
Gebruik dit formulier of schrijf een brief naar of schrijf een brief naar:
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven.
Of stuur een e-mailbericht: info@rveindhoven.nl. Anders ben u voor het hele volgende
jaar contributie verschuldigd en eindigt uw lidmaatschap pas het jaar daarop.

Voorzitter
Inge Beekmans
049 233 06 27

Gastvrouw
Greet van Gessel
06 83 40 78 50

Secretaris – Vicevoorzitter
Lillian Korremans
040 248 88 28

Contactpersoon advertenties
Corry Huffenreuter
d.huffenreuter@upcmail.nl

info@rveindhoven.nl

cjbeekmansrpv@gmail.com

info@rveindhoven.nl

Coördinator Hydrotherapie
Ellen van Steenis
040 211 65 58

2e secretaris
Miranda Engelen
06 11 08 59 35

ellen.van.steenis66@gmail.com

Mirandaengelen@hotmail.com

Penningmeester
José van der Velden
040 226 49 05

j.vandervelden@hslnet.nl

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

Ledenadministratie
Joost Korremans
040 248 88 28

Coördinatoren Tai Chi
Mary Brands
040 221 80 26

Interne contacten
Yvonne Arts – Boer
040 257 53 70

Tineke den Hoed
040 242 42 08

info@rveindhoven.nl

info@rveindhoven.nl

tinekeenkees@hotmail.com

Yvonne arts@outlook com

Coördinatoren Nordic Walking
Willy Klappe
06 18 22 52 56

Public Relations
Marcia Bakermans

willklappe@live.nl

MBakermans.rveindhoven@gmail.com

Redactie
Wilma Wijnen
040 244 73 33

wwijnenrpv@gmail.com
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Contact

Verenigingsblad

Reumavereniging
Regio Eindhoven
Reumavereniging Regio Eindhoven
Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven
Telefoon: 06 83 40 78 50
E-mail:  info@rveindhoven.nl
Website: www.rveindhoven.nl
Facebook: reumaverenigingeindhoven
Twitter: @ReumaVereniging
Aangesloten bij het Reumafonds, de NPCF
en lid van Ieder (in) voorheen de CG Raad
(chronisch zieken en gehandicapten)
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Vormgeving: Stichting SupportPunt Eindhoven

De vereniging is van
ons allemaal

