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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	
	 ledenadministratie
	 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  
 Mary Brands
	 Aanmeldingen	
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 040 221 80 26

 Coördinator Nordic Walking
 Willy Klappe
	 Aanmeldingen
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 06 18 22 52 56

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

Wij	werken	samen	met:

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

info@rveindhoven.nl

willklappe@live.nl

ellen.van.steenis@iae.nl

info@rveindhoven.nl
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“Ik heb artrose, 
 jij ook?” 

 
 
 
Beweging op 
maat: 
persoonlijk,  
professioneel en 
betrokken. 
 
contact@keepmovin.nu 
T: 06-17992995    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

Annemarie de Vries 

GEWRICHTSKLACHTEN?
Nu is er de DORN-methode!

Een zachte correctie van wervelkolom en gewrich-
ten 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!

Neem plaats 
als nieuwe 
voorzitter	of	
secretaris

Kijkt	u	ook	zo	uit	naar	het	jubileumnummer	van	het	Contact	in	
september?	Ik	wel	en	ik	weet	wat	erin	komt!	Er	wordt	al	hard	aan
gewerkt.	Maar	ik	verklap	natuurlijk	nog	niets.	Eerst	dit	juninummer	
lezen	waarin	Inge	Beekmans	vertelt	wat	voorzitter	zijn	van	een	reuma-
vereniging	precies	inhoudt	en	hoeveel	tijd	je	ermee	kwijt	bent.	Dat	blijkt	
mee	te	vallen.

Rijker	dan	je	denkt
Nog	belangrijker	was	haar	motief	om	het	voorzitterschap	op	te	pakken:	
ieder	mens	zou	een	paar	jaar	van	zijn	leven	aan	anderen	moeten	be-
steden.	Vrijwilligerswerk	maakt	je	niet	rijker	in	financiële	zin	maar	wel	
in	diepere	betekenis.	Het	geeft	voldoening	als	je	iets	voor	je	medemens	
kunt	betekenen.	U	begrijpt	dat	dit	een	oproep	is:	bent	u	of	kent	u	iemand	
die	onze	voorzitter	of	secretaris	kan	en	wil	zijn.	Neem	contact	op	met	
Inge	voor	een	vrijblijvend	oriënterend	gesprek.	Onze	vereniging	kan	niet	
blijven	bestaan	zonder	voorzitter	en	secretaris.

Workshop ‘Samen lunchen’
Marcia,	die	de	public	relations	beheert,	probeert	nieuwe	en	jongere	
leden	te	werven	voor	onze	vereniging	en	heeft	daarvoor	de	handen	ineen	
geslagen	met	Reuma	Actief	de	Peel	in	Helmond.	Samen	organiseren	zij	

Van	de	redactie
                        Kuurreis naar Buk in Hongarije September2017 
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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

Ook op 
zaterdag open!

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

Grootste
Het

assortiment van 
Nederland

een	workshop	‘Samen	lunchen’	speciaal	voor	de	leeftijdsgroep	van	20	
tot	50	jaar.	Bent	u	ouder	dan	50	jaar	en	denkt	u:	ik	wil	ook	wel	samen	
lunchen,	laat	het	ons	weten.	Dan	organiseren	we	voor	de	groep	vanaf	
50	jaar	gewoon	ook	een	workshop	‘Samen	lunchen’.	Bel	hiervoor	onze	
gastvrouw	Greet	of	neem	contact	op	met	Marcia.	

Klagen helpt!
Bij	reuma	‘horen’	lichamelijke	ongemakken	en	frustraties,	maar	het	zou	
niet	zo	mogen	zijn	dat	een	zorgverzekeraar	of	gemeente	daar	ergernissen	
aan	toevoegt	door	een	noodzakelijke	aanpassing	of	hulpmiddel	af	te	wij-
zen.	Hoe	u	in	zo’n	geval	een	klacht	kunt	indienen,	leest	u	in	dit	Contact.	
Klagen	wil	wel	eens	helpen!	Ook	het	artikel	‘Samen	beslissen	in	de	zorg	is	
nodig’	kan	u	op	weg	helpen	om	ervoor	te	zorgen	dat	u	de	zorg	krijgt	die	u	
nodig	heeft	en	bij	u	past.	

Keukenhof
De	jubileumreis	naar	de	Keukenhof	was	een	groot	succes.	Vooral	de	
bloemetjes	en	de	bonbons	vielen	in	de	smaak.	Om	mee	te	doen	aan	de	
fotowedstrijd,	stuurt	u	uw	foto’s	naar:	wwijnenrpv@gmail.com.	Let	op:	
insturen	betekent	automatisch	goedkeuring	geven	aan	publicatie	in	het	
Contact,	de	Reumawijzer	of	op	de	website.	In	de	feestelijke	jubileum-
editie	drukken	we	de	winnende	foto’s	af	en	de	winnaars	ontvangen	een	
prijs.	Ik	wens	u	een	(ont)spannende	zomer.	Kies	zelf	maar	wat	u	wenst.

Wilma	Wijnen

Mevrouw	Geurts
Meneer	Bruynaers
Mevrouw	de	Bruijne

Nieuwe leden (bijgewerkt	tot	en	met	30	april)
Wij	verwelkomen	onze	nieuwe	leden
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Ik kan het
iedereen 
aanraden!

Inge	Beekmans	(71),	die	zelf	geen	reuma	heeft,	werd	in	2008	lid	van	de	
reumavereniging.	Hoe	dat	zo	kwam?	Door	het	aqua	joggen!	Een	jaar	
later	werd	ze	voorzitter	en	bracht	ze	de	reumavereniging	tot	bloei.	Wel-
licht	dat	u	door	het	lezen	van	haar	verhaal	denkt:	dat	voorzitterschap	
geeft	veel	voldoening.	Laat	ik	me	daar	eens	voor	inzetten!	

Dankzij	het	warme	water
“Mijn	man	Harrie	en	ik	deden	aan	aqua	joggen	in	de	Tongelreep	onder	
leiding	van	Leatitia.	Toen	het	Harrie	niet	meer	lukte	om	warm	te	wor-
den	van	de	oefeningen	adviseerde	Laetitia	(die	ook	nog	steeds	hydro-
therapie	geeft	aan	mensen	met	reuma)	hem	om	mee	te	doen	in	het	
heerlijke,	32-graden,	warme	water	van	het	reuma	bad.	Toen	het	aqua	
joggen	ophield,	sloot	ik	me	ook	aan	bij	die	groep.	En	zo	werd	ik	lid	van	
de	reumavereniging.	Ik	had	al	van	dichtbij	meegemaakt	wat	reuma	
betekent:	mijn	moeder	had	reuma.	Mijn	schoondochter	heeft	het	ook.	
Net	als	haar	moeder.”

Een	weekje	nadenken	
“Het	jaar	erna,	in	2009,	werd	ik	gevraagd	door	toenmalig	voorzitter
Ton	Reijs	om	zijn	taken	over	te	nemen,	om	voorzitter	te	worden.	Ik	
heb	er	een	week	over	nagedacht	en	toen	ja	gezegd.	Het	leek	me	wel	

Ieder mens zou iets voor anderen moeten betekenen
Interview met Inge Beekmans

een	uitdaging.	Ik	heb	mijn	hele	leven	hard	gewerkt.	Ik	kom	uit	de	
accountancywereld	en	heb	daarnaast	voor	mijn	gezin	gezorgd.	Toen	
had	ik	geen	tijd	voor	vrijwilligerswerk.	Maar	ik	vind	dat	ieder	mens	
5	jaar	van	zijn	leven	moet	besteden	aan	de	medemens,	op	wat	voor	
manier	dan	ook.”

Niet meer zoals vroeger
“Er	is	veel	veranderd	in	de	8	jaar	dat	ik	voorzitter	was.	Vroeger	werden	
mensen	met	reuma	in	bed	gelegd.	Nu	worden	ze	vooral	gestimuleerd	
te	bewegen.	Daarom	hebben	we	ook	de	p	uit	de	reumapatiëntenver-
eniging	gehaald.	Mensen	met	reuma	worden	niet	meer	zoals	vroeger	
als	patiënt	gezien.	Verder	is	het	tegenwoordig	moeilijker	om	vrijwilli-
gers	te	vinden	maar	ze	zijn	nog	altijd	enthousiast	en	bereid	een	tandje	
bij	te	zetten.	Het	ledenaantal	loopt	terug	omdat	informatie	over	reuma	
volop	op	internet	is	te	vinden,	daar	heeft	de	jongere	generatie	geen	
vereniging	voor	nodig.”

Van aanspreekpunt naar netwerker
“Tja,	wat	doet	een	voorzitter	nu	helemaal?	Het	werk	is	heel	afwisse-
lend:	vroeger	was	ik	meer	het	aanspreekpunt	van	de	diverse	leden,	de	
laatste	jaren	ben	ik	vooral	bezig	geweest	met	het	onderhouden	van	
netwerken	zoals	met	collega	verenigingen,	het	Reumafonds,	Reuma-
Zorg	Nederland,	Sportfederatie	Eindhoven,	het	Regionaal	Reumacen-
trum,	organisaties	die	voorlichting	verstrekken	en	professionals	zoals	
specialisten,	reumatologen.	Een	goede	voorzitter	is	iemand	die	betrok-
kenheid	uitstraalt	en	een	bindende	factor	binnen	de	vereniging	kan	
zijn.”

Nooit	zonder	mij!
“Het	kost	ook	helemaal	niet	zoveel	tijd.	De	ene	week	een	ochtend,	de	
andere	week	twee	dagen	als	er	bijvoorbeeld	een	evenement	op	komst	
is.	Het	leuke	aan	dit	werk	is	dat	er	geen	vergadering	begint	zonder	jou,	
de	voorzitter.	Haha.	Eigenlijk	begint	er	niets	zonder	jou.	Daarnaast	is	
de	uitwisseling	van	gedachten	met	collega	verenigingen	erg	boeiend	
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en	het	contact	met	de	leden	is	ronduit	plezierig.	Ik	doe	mee	aan	de	
verschillende	beweeggroepen	en	dat	is	nodig.	Je	moet	weten	wat	er	
speelt	op	de	werkvloer,	waarover	gepraat	wordt.	Minder	prettig	is	als	
je	scheidsrechter	moet	zijn,	als	er	knopen	doorgehakt	moet	worden.	Je	
kunt	immers	niet	iedereen	tevreden	stellen.”

Goed gevoel voor terug
Op	de	vraag	wat	het	voorzitterschap	haar	heeft	opgeleverd	behalve	
voldoening,	antwoordt	Inge	dit:	“Een	ander	woord	voor	voldoening	is	
tevredenheid.	Voldoening	kreeg	ik	door	te	weten	een	onderdeel	te	zijn	
van	een	team	vrijwilligers	die	belangeloos	iets	doen	voor	een	ander.	In	
deze	toch	wel	behoorlijk	harde	maatschappij	wordt	dat	steeds	zeldza-
mer.	Dus	tevredenheid	door	iets	te	kunnen	betekenen	(zonder	er	zelf	
beter	van	te	worden)	voor	andere	mensen.”

Een vereniging op orde
Hoe	staat	de	vereniging	ervoor?	“De	vereniging	is	een	goed	gestructu-
reerde	machine.	Iedereen	weet	zijn	taak.	Mijn	advies	aan	de	nieuwe	
voorzitter:	let	goed	op	de	kosten	van	de	beweeggroepen	en	bekijk	per	
half	jaar	met	de	penningmeester	of	alles	nog	betaalbaar	blijft.
Het	financiële	gebeuren	is	bij	iedere	vereniging	zorgelijk.	Zeker	bij	een
patiëntenvereniging	omdat	die	het	van	subsidiegelden	moeten	hebben	
en	geen	sponsoren	hebben.”

Voorzitter	worden?	Gewoon	doen!
“Ik	kan	het	iedereen	aanraden.	Vrijwilligerswerk	geeft	veel	voldoening,	
je	wordt	er	financieel	niet	beter	van	maar	je	krijgt	er	veel	voor	terug.	
Ik	kijk	met	plezier	en	voldoening	terug.	Ik	ben	ermee	gestopt	omdat	de	
afstand	te	groot	wordt.	Ik	ben	verhuisd	naar	Gemert	en	ook	mijn	leef-
tijd	speelt	een	rol.	Ik	blijf	nog	wel	op	de	achtergrond	betrokken	bij	de	
vereniging	en	ik	blijf	ook	lid.	Ja,	en	volgend	jaar	ook.	Mijn	motto?	Leuk	
en	respectvol	met	elkaar	omgaan.”

Wilma	Wijnen

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
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Net zo 
effectief?

Verrassing:	de	apotheker	geeft	je	ineens	een	andere	versie	van	je
vertrouwde	medicijn	mee.	Dat	is	goedkoper,	maar	minstens	even	goed,	
is	het	idee.	Toch	zijn	veel	mensen	na	zo’n	wissel	ontevreden.	Waarom	
gebeurt	het	en	waar	moet	je	goed	op	letten?	

Preferentiebeleid
Als	een	patent	van	een	merk-medicijn	is	vervallen,	mogen	ook	andere	
farmaceuten	het	namaken	en	komen	er	meerdere	merkloze	(zogeheten	
generieke)	en	dus	goedkopere	versies	op	de	markt.	De	meeste	zorgverze-
keraars	hanteren	een	zogeheten	preferentiebeleid	ofwel	voorkeursbeleid,	
dat	wil	zeggen:	ze	kiezen	een	scherp	geprijsd	‘voorkeursmedicijn’	per	
werkzame	stof	en	sterkte	en	dit	is	dan	het	enige	medicijn	dat	vergoed	
wordt;	de	rest	niet.	Elke	zorgverzekeraar	kiest	zijn	eigen	voorkeursmedi-
cijnen.	Wat	je	vergoed	krijgt,	kan	dus	verschillen	per	verzekeraar.	Regel-
matig	kiest	de	zorgverzekeraar	een	nieuw	voorkeursmedicijn,	en	moeten	
alle	verzekerden	wisselen.	

Van	alle	geneesmiddelen	die	de	apotheker	afgeeft,	is	driekwart	merk-
loos.	Gemiddeld	besparen	we	door	het	preferentiebeleid	van	de	zorgver-
zekeraars	per	persoon	€100	premiegeld	per	jaar.	Overigens	zijn	er	ook	

Hetzelfde	medicijn,	ander	merk.	Even	goed?
VOOR U GELEZEN  	Check	altijd	bij	de	apotheek	wat	je	meekrijgt	

wisselingen	vanwege	een	andere	reden:	steeds	vaker	zijn	er	leverings-
problemen	van	merk-	en	ook	van	merkloze	geneesmiddelen.	Ook	dan	kan	
de	apotheker	je	ineens	een	‘vreemd’	doosje	meegeven.

Nieuwe	bijwerkingen
Het	nieuwe	doosje	ziet	er	anders	uit,	en	de	kleur,	vorm	en/of	hulpstof-
fen	van	de	tabletten	kunnen	verschillen.	Maar	de	werkzame	stof	en	de	
sterkte	zijn	hetzelfde	als	die	van	je	oude	medicijn,	is	het	idee.	Als	het	goed	
is,	werkt	dit	goedkopere	medicijn	dus	net	zo	goed	en	heb	je	er	niet	meer	
last	van.	Maar	zo	gaat	het	in	de	praktijk	niet	altijd.	Uit	een	peiling	van	het	
tv-programma	Zorg.nu	onder	30.000	mensen	die	zo’n	wissel	meemaak-
ten,	blijkt	dat	ruim	de	helft	(51	procent)	niet	tevreden	is	over	het	nieuwe	
medicijn.	Van	hen	kreeg	70	procent	een	bijwerking	die	bij	het	oorspronke-
lijke	medicijn	niet	optrad.	Hoe	kan	dat?

“In	zeldzame	gevallen	reageren	mensen	anders	op	de	hulpstoffen”,	zegt	
Ruud	Coolen	van	Brakel,	directeur	van	het	Instituut	voor	Verantwoord	
Medicijngebruik	(IVM).	“Of	wordt	het	nieuwe	middel	bijvoorbeeld	op	
een	andere	plek	in	de	darm	afgebroken,	wat	andere	bijwerkingen	kan	
opleveren.	En	bij	geneesmiddelen	waarbij	de	dosis	heel	nauw	luistert,	
kan	het	een	probleem	zijn	dat	de	nieuwe	dosering	toch	niet	100	procent	
overeenkomt	met	de	oude.	Ook	dat	kan	voor	bijwerkingen	zorgen.	Maar	
de	meeste	bijwerkingen	bij	deze	wissels	komen	door	wat	dokters	het	
‘nocebo-effect’	noemen.	Mensen	verwachten	dat	het	nieuwe	merk	medi-
cijn	minder	goed	is,	en	daardoor	werkt	het	nieuwe	middel	ook	slechter	en	
geeft	het	vaker	bijwerkingen.”

Risicovolle wissels
Sommige	middelen	mogen	helemaal	niet	gewisseld	worden,	omdat	dat	
‘risicovol’	zou	zijn	voor	de	gezondheid	van	de	patiënt.	Ze	staan	in	de	
zogenaamde	‘substitutielijst’	van	de	beroepsorganisatie	van	apothekers,	
de	KNMP.	Dit	geldt	bijvoorbeeld	voor	geneesmiddelen	waarvan	de	dose-
ring	heel	nauw	luistert.	Toch	komen	dergelijke	wissels	wél	voor.	Het	IVM	
riep	mensen	op	klachten	te	melden	met	medicijnwissels.	Van	alle	melders	
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had	20	procent	toch	een	ander	doosje	meegekregen	van	de	apotheker	
bij	een	middel	uit	de	substitutielijst	ook	al	is	dat	dus	niet	de	bedoeling.	
“Soms	kunnen	apothekers	niet	anders	omdat	het	middel	dat	ze	eigenlijk	
willen	meegeven	op	is”,	zegt	Mariël	Croon,	woordvoerder	van	de	KNMP.	
“En	soms	willen	verzekeraars	het	gewenste	middel	niet	vergoeden	en	ook	
dan	kan	zo’n	potentieel	risicovolle	wissel	toch	plaatsvinden.”	Soms	mer-
ken	patiënten	pas	thuis	dat	ze	een	ander	doosje	hebben	meegekregen.	
De	apotheker	vertelt	het	niet	altijd	bij	het	afhalen,	zo	concludeerde	Zorg.
nu.	Uit	hun	onderzoek	bleek	dat	31	procent	van	de	mensen	pas	achteraf	
doorkreeg	dat	het	medicijn	was	gewisseld.	Bijna	de	helft	van	de	mensen	
vond	de	uitleg	van	de	apotheek	niet	duidelijk.	Dat	kan	gevaarlijk	zijn,	want	
soms	is	het	beter	om	niet	te	wisselen.	Check	dus	bij	de	apotheek	wat	je	
meekrijgt	en	neem	niet	zomaar	een	andere	versie	van	je	medicijn	mee	
naar	huis.	Vraag	goed	door	bij	de	apotheker	naar	de	veranderingen.	Zeker	
in	deze	vijf	bijzondere	gevallen.

1.	Bij	medicijnen	waarvan	de	dosis	nauw	luistert
Krijg	je	weleens	een	bloedtest	van	de	huisarts	of	specialist	om	te	contro-
leren	of	je	dosis	nog	klopt?	Duurde	het	lang	voor	de	arts	de	juiste	dosis	
vond	voor	jouw	medicijn?	Dan	kan	het	zijn	dat	je	een	geneesmiddel	slikt	
waarvan	de	dosis	zeer	nauw	luistert.	Dit	zijn	bijvoorbeeld	geneesmidde-
len	tegen	hartritmestoornissen	zoals	amiodaron	of	sotalol,	maar	ook	het	
schildklierhormoon	levothyroxine	(zoals	Thyrax)	valt	hieronder.	Je	krijgt	al	
snel	te	veel	of	te	weinig	van	het	medicijn	in	je	bloed,	waardoor	bijwerkin-
gen	optreden	of	het	effect	afneemt.	Geneesmiddelen	waarvan	de	dosis	
nauw	luistert,	staan	op	de	substitutielijst	van	de	apothekersorganisatie	
KNMP	en	mogen	niet	gewisseld	worden	voor	een	ander	merk.	Je	vindt	de	
lijst	met	deze	medicijnen	op	de	website	www.knmp.nl	met	de	zoekterm	
‘Handleiding	geneesmiddelsubstitutie’.

2.	Bij	epilepsie,	Parkinson,	psychoses	en	transplantatie
Soms	kun	je	heel	ziek	worden	na	een	wissel.	Dat	kan	gebeuren	bij	
epilepsie,	de	ziekte	van	Parkinson,	psychosen	en	orgaantransplantatie.

Ook	in	deze	gevallen	mogen	medicijnen	niet	gewisseld	worden	volgens	de	
apothekersorganisatie	KNMP.	Veel	van	deze	geneesmiddelen	worden	ook	
bij	andere	ziekten	gebruikt,	dus	de	apotheker	weet	niet	altijd	dat	je	een	
van	deze	vier	ziekten	hebt.	Geef	het	door	aan	de	apotheek.

3.	Bij	puffers	voor	longen	en	pennen	voor	insuline
Sommige	medicijnen	kunnen	alleen	via	een	hulpmiddel	worden	toege-
diend,	zoals	longmedicijnen	(met	een	inhalator)	of	insuline	(met	een	pen).	
Ook	die	hulpmiddelen	kunnen	gewisseld	worden.	Dat	levert	meestal	geen	
problemen	op.	Maar	voor	mensen	voor	wie	het	gebruik	van	zo’n	hulp-
middel	sowieso	al	lastig	is	(bijvoorbeeld	omdat	ze	hun	handen	niet	goed	
kunnen	gebruiken	of	voor	kinderen),	kan	zo’n	wisseling	ervoor	zorgen	dat	
ze	het	geneesmiddel	niet	meer	juist	toedienen.	Daarom	moet	bij	deze	
groepen	mensen	een	wisseling	van	hulpmiddel	goed	worden	begeleid	
door	de	apotheker.	Dus	krijg	je	een	longmedicijn	met	een	onbekende	
puffer	of	insuline	met	een	onbekende	pen,	vraag	dan	altijd	naar	een	
goede	demonstratie	in	de	apotheek.

4.	Bij	gevaarlijke	hulpstoffen
De	hulpstoffen	in	geneesmiddelen	zijn	over	het	algemeen	veilig	volgens	
bijwerkingencentrum	Lareb.	Ze	zijn	nodig	om	een	stevig	tablet	te	maken,	
zodat	de	werkzame	stof	netjes	vrijkomt	in	het	lichaam.	Hulpstoffen	zijn	
niet	actief	in	het	lichaam.	Ze	worden	ook	gebruikt	in	de	voedingsindus-
trie.	Maar	heel	soms	is	een	hulpstof	voor	jou	niet	geschikt.	Als	je	coeliakie	
hebt,	is	tarwezetmeel	als	hulpstof	niet	veilig.	Mensen	met	diabetes	melli-
tus	kunnen	beter	geen	suikers	zoals	glucose	of	fructose	in	hun	medicijnen	
hebben.	Heb	je	de	aangeboren	stofwisselingsziekte	fenylketonurie,	dan	is	
aspartaam	als	hulpstof	niet	veilig.	Check	de	bijsluiter	van	het	nieuwe	
medicijn	als	je	een	van	deze	ziekten	of	een	andere	overgevoeligheid	
hebt	en	meld	het	bij	de	apotheek.	Overigens	is	lactose	als	hulpstof	geen	
probleem	voor	mensen	met	lactose-intolerantie.	De	hoeveelheid	in	een	
tablet	of	pil	is	te	klein	om	er	ziek	van	te	worden	volgens	bijwerkingen-
centrum	Lareb.
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5.	Bij	biologische	medicijnen
Niet	alleen	‘gewone’	medicijnen	worden	gewisseld	voor	goedkopere	
versies,	ook	biologische	medicijnen.	Ze	worden	gemaakt	in	levende	cellen,	
waardoor	het	nieuwe	medicijn	nooit	exact	hetzelfde	is	als	het	oorspron-
kelijke	merkmedicijn.	Biologische	medicijnen	worden	meestal	per	injectie	
gegeven.	Insuline	is	zo’n	biologisch	medicijn.	Het	veelgebruikte	insuline	
Lantus	heeft	bijvoorbeeld	een	goedkopere	versie	Abasaglar.	Zorgverzeke-
raars	Menzis	en	VGZ	hebben	Abasaglar	in	het	voorkeursbeleid	opgeno-
men,	en	waarschijnlijk	zullen	andere	zorgverzekeraars	volgen.	Ook	in	het	
ziekenhuis	worden	biologische	medicijnen	gewisseld	voor	goedkopere	
versies,	zoals	infliximab	en	etanercept	bij	reumatoïde	artritis.	In	som-
mige	ziekenhuizen	worden	alle	patiënten	omgezet	naar	het	goedkoopste	
biologische	medicijn,	in	andere	ziekenhuizen	alleen	de	nieuwe	patiën-
ten.	Artsen	en	apothekers	zijn	het	dus	nog	niet	eens	of	een	wissel	altijd	
kan.	Er	wordt	onderzoek	naar	gedaan.	In	november	2016	verscheen	een	
onderzoek	dat	liet	zien	dat	wisselen	van	biologische	reumamedicijnen	
veilig	is.	Twijfel	je	of	je	een	biologisch	medicijn	krijgt?	Check	het	bij	je	arts	
of	apotheker.	Krijg	je	te	maken	met	een	wissel	naar	een	goedkoper	biolo-
gisch	medicijn,	wees	je	dan	bewust	dat	het	een	grote	stap	is.	Heb	je	last	
van	bijwerkingen	of	is	de	werking	minder,	kom	er	dan	op	terug	bij	de	arts	
of	de	apotheek.	Merkpil	toch	vergoed	krijgen?	
Ga	naar:	www.plusonline.nl/merkpil

Bron: Plus Magazine
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Individuele kuurreis naar Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Hongarije  

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. 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

Reisperiode: 1 september - 20 december 2017.
Meer info: www.hongarijespecialist.nl; T.: 070 327 0998 lid SGR
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Mevrouw	Derkzen
Mevrouw	van	Zwieten-van	Baal
Meneer	van	Doremalen

In memoriam (bijgewerkt	tot	en	met	30	april)	
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Bedankt!

Algemene	Ledenvergadering	met	gratis	bingo
SfEERVERSLaG

Veel	van	onze	leden	waren	afgereisd	naar	wijkcentrum	’t	Bellefort	om	
hun	voorzitter	Inge	Beekmans	en	secretaris	Lillian	Korremans	voor	het	
laatst	in	actie	te	zien.	Helaas	hebben	we	nog	steeds	geen	vervanging	
voor	hen	gevonden.	Weer	werd	een	oproep	gedaan	en	hopelijk	geeft	
iemand	uit	de	vereniging	daar	ditmaal	gehoor	aan.	We	hebben	toch	
echt	een	voorzitter	en	secretaris	nodig.	En	wel	op	korte	termijn.

Het afscheid
Inge	Beekmans	heeft	als	voorzitter	de	vereniging	acht	jaar	gediend,
Lillian	Korremans	als	secretaris	negen	jaar.	Na	zoveel	jaar	inzet	en	
toewijding	mag	je	afscheid	nemen.	Dat	deden	we	dan	ook	met	een	
bloemetje	van	de	vereniging	en	een	persoonlijk	cadeau	van	Miranda,	
Marcia,	Yvonne,	José,	Greet	en	Wilma:	een	verwendoos	van	Rituals.	

De	cijfers
Ook	dit	jaar	hebben	we	weer	volop	bezuinigd	en	ook	dit	jaar	eindigen	
we	in	de	min.	Zelfs	nog	meer	in	de	min	dan	in	2015.	Dat	komt	voor-
namelijk	door	het	teruglopen	van	het	aantal	deelnemers	bij	de	hydro-
therapiegroepen.	Voor	2017	proberen	we	dit	op	te	lossen	door	één	
groep,	de	vrijdagavond	groep,	op	te	heffen.	Ook	bij	de	activiteiten,	

bijvoorbeeld	de	busreis	naar	Arcen,	zouden	we	meer	deelnemers	
willen.	Vandaar	het	besluit	om	in	2017	maar	één	keer	naar	Arcen	te	
gaan.	Als	er	maar	een	halfvolle	bus	met	mensen	meegaat	moeten	
we	toch	voor	een	volle	bus	betalen,	terwijl	de	inkomsten	dan	niet	
meer	in	verhouding	staan	tot	de	kosten.	

Inbreng van leden
Het	is	plezierig	om	te	merken	dat	veel	leden	meedenken	om	kosten	
te	besparen.	Diverse	voorstellen	worden	door	het	bestuur	meege-
nomen.	In	het	losse	inlegvel	in	dit	Contact	treft	u	de	notulen	aan	en	de	
antwoorden	op	de	vragen	en	ideeën	die	naar	voren	werden	gebracht.	
Schroomt	u	niet	om	contact	op	te	nemen	met	het	bestuur	als	u	denkt	
ook	een	goed	idee	voor	een	besparing,	een	activiteit	of	iets	anders	te	
hebben.	We	zijn	er	blij	mee!	

De	balletjes
En	toen	werd	het	stil,	want	het	werd	tijd	voor	de	bingo.	De	balletjes	
rolden,	de	stem	van	Lillian	riep	voor	het	laatst	de	nummers	op,	
Liesbeth	was,	zoals	altijd,	een	voortreffelijke	notaris	en	Inge	bracht	
voor	het	laatst	de	prijzen	naar	de	gelukkige	winnaars.	Volgend	jaar	
weer?	Dan	hebben	we	een	nieuwe	voorzitter	en	secretaris	nodig.	
Gaan	we	nu	dan	echt	met	z’n	allen	serieus	op	zoek	naar	een	nieuwe	
voorzitter	en	secretaris?	Beloofd?	

Wilma	Wijnen
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Schakel 
hulp in!

Reuma	is	vervelend.	Niet	alleen	vanwege	pijn	en	vermoeidheid,	
maar	ook	vanwege	de	invloed	die	deze	ziekte	heeft	op	de	dagelijkse	
dingen.	Denk	aan	het	worstelen	met	verpakkingen	en	moeilijkheden	bij	
de	lichamelijke	verzorging.	Dit	zijn	vijf	frustraties	waar	reumapatiënten	
mee	te	maken	kunnen	krijgen,	mét	een	oplossing.
Jezelf	wassen	kan	lastig	zijn	wanneer	je	lichamelijke	klachten	hebt,	maar	
ook	het	innemen	van	medicijnen	is	soms	een	uitdaging.	Gelukkig	zijn	er	
hulpmiddelen	om	het	leven	met	reuma	iets	makkelijker	te	maken.

Eten en drinken
Aangepast	bestek	maakt	eten	en	drinken	voor	mensen	met	beperkingen	
in	de	hand-	of	armfunctie	een	stuk	makkelijker.	Dat	bestek	is	namelijk	
verdikt,	verlengd,	verzwaard	of	gebogen.	Een	pizzasnijder	kan	ook	een	
handig	product	zijn	om	etenswaren	te	snijden.	Drinken	wordt	eenvou-
diger	uit	kopjes	met	een	groter	oor,	twee	oren	of	juist	geen	oren.	Er	zijn	
ook	speciale	bekerhouders	verkrijgbaar.	Een	antislipmatje	voorkomt	dat	
het	bord	wegschuift.	Voor	in	de	keuken	zijn	er	pak-,	pot-	en	flesopeners	en	
natuurlijk	aangepaste	blikopeners.

Medicijnen
Voor	het	juist	en	tijdig	gebruiken	van	je	medicijnen	zijn	er	verschillende	

5	frustraties	bij	reuma
VOOR U GELEZEN  		Hulpmiddelen	bij	gewrichtsproblemen	

hulpmiddelen.	Denk	aan	medicijnapps,	pillendoosjes	met	alarm	et	ce-
tera.	Ontbreekt	het	aan	de	kracht	om	pillen	te	breken,	dan	is	bij	drogist	
of	apotheek	een	handige	pillensplitser	of	vergruizer	verkrijgbaar.	Ook	een	
tabletdoordrukker	kan	een	oplossing	zijn	voor	mensen	met	weinig	kracht	
in	de	handen.	Dit	is	een	apparaatje	waar	tabletten	strips	tussen	worden	
gezet,	die	na	indrukken	een	tablet	uit	de	strip	duwt.		

Toiletbezoek
Wanneer	zitten	en	opstaan	pijnlijk	is,	kost	een	wc-bezoek	veel	moeite.	
Een	spoeltoilet	scheelt	al	veel	pijn	bij	het	afvegen.	Met	een	toiletpa-
piertang	kan	je	jezelf	vanaf	de	voorkant	reinigen.	Je	hoeft	je	dan	niet	te	
draaien	op	het	toilet	of	ver	van	voor	naar	achter	te	reiken	bij	het	schoon-
maken	van	de	billen.	Daarnaast	zijn	er	toiletframes	–	eventueel	met	sta-
op	mechanisme	–	die	prettig	zijn	voor	mensen	met	gewrichtspijn.	Verder	
kan	een	verhoogd	toilet	uitkomst	bieden,	maar	in	veel	gevallen	biedt	een	
losse	toilet	verhoger	ook	al	veel	gemak.

Persoonlijke	verzorging
Jezelf	wassen	is	voor	mensen	met	artrose,	artritis	of	fibromyalgie	soms	
een	hele	uitdaging.	Zittend	wassen	kan	veel	pijn	schelen.	Dit	kan	eenvou-
dig	door	het	plaatsen	van	een	plastic	kruk	in	de	douche,	maar	een	veiliger	
optie	is	een	zitdouche	of	-bad.	Voor	mensen	die	staand	douchen	wél	
volhouden,	zijn	er	allerhande	hulpmiddelen	om	het	douchen	zo	makkelijk	
mogelijk	te	maken.	Een	tenenwasser	is	bijvoorbeeld	een	steel	met	aan	
het	ene	einde	een	handvat	en	aan	het	andere	einde	een	spons,	washand	
of	borstel.	Zo’n	tenenwasser	is	geschikt	voor	mensen	met	beperkingen	in	
de	heupen,	die	niet	voldoende	kunnen	bukken	om	de	tenen	te	wassen.	
Ook	zijn	er	badborstels	en	-sponzen	op	steel.	Een	lotionaanbrenger	met	
lange	steel	maakt	het	gemakkelijker	om	op	moeilijkere	plaatsen,	zoals	de	
rug,	lotion	of	dergelijke	aan	te	brengen.	De	armen	hoeven	hierdoor	niet	
meer	ver	te	reiken	en	te	buigen.	Dit	is	een	goede	oplossing	voor	personen	
die	lichamelijk	hier	niet	meer	toe	in	staat	zijn.	Een	kam	of	borstel	met	een	
verdikt	en	verlengd	handvat	kan	een	oplossing	zijn	voor	mensen	met	ver-
minderde	kracht	of	beweeglijkheid	in	de	schouders,	armen	en	handen.
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aankleden
Een	aankleedhulp	kan	een	oplossing	zijn	voor	mensen	die	zich	niet	(meer)	
kunnen	buigen	of	de	armen	niet	meer	ver	naar	achteren	kunnen	buigen.	Er	
zijn	aankleedhulpen	voor	het	aantrekken	van	bijvoorbeeld	kousen,	broek,	
rok	of	jas.	Ze	zijn	er	in	de	vorm	van	een	aankleedstok,	een	kousenaantrek-
ker,	een	aantrekhulp	voor	een	onderbroek	of	een	band	met	aan	het	uiteinde	
een	klem.	Een	aantrekhulpmiddel	voor	de	BH	kan	een	oplossing	zijn	voor	
vrouwen	die	maar	een	hand	kunnen	gebruiken	bij	het	aankleden	en	vrouwen	
die	moeite	hebben	met	het	vasthouden	en	dichtmaken	van	kleine	sluitingen.	
Hulp	bij	het	omdoen	van	sieraden	is	er	ook:	er	zijn	speciale	armbandsluiters	
op	de	markt.	Maar	sieraden	met	een	magnetische	sluiting	kunnen	natuurlijk	
ook.

Hulpmiddelenwijzer
Heb	je	geen	idee	of	er	voor	jouw	dagelijkse	frustraties	ook	een	hulpmiddel	
beschikbaar	is?	Kijk	dan	eens	op	de	Hulpmiddelenwijzer	van	de	overheid	of	
vraag	advies	bij	een	ergotherapeut	of	thuiszorgwinkel.	Hulpmiddelen	zijn	
meestal	niet	opgenomen	in	een	standaard	vergoedingsregeling.	In	een	enkel	
geval	wordt	het	hulpmiddel	vergoed	vanuit	een	aanvullend	pakket	van	de	
ziektekostenverzekering.

Bron: Plus online

Klagen kan 
helpen!

Bezwaarschrift
Is	je	aanvraag	voor	een	hulpmiddel	afgewezen	door	je	zorgver-
zekeraar,	dan	kun	je	een	bezwaarschrift	indienen.	Hierin	beschrijf	je	
de	volgende	punten:
•	 Leg	uit	waarom	je	het	niet	eens	bent	met	de	afwijzing
•	 Leg	uit	waarom	je	vindt	dat	je	het	hulpmiddel	wél	vergoed	zou						

moeten	krijgen
•	 Vraag	de	zorgverzekeraar	om	de	afwijzing	te	heroverwegen
•	 Wijst	je	zorgverzekeraar	je	aanvraag	opnieuw	af	nadat	je	bezwaar	hebt	

gemaakt?	

Dit	kun	je	doen
Neem	contact	op	met	de	Stichting	Klachten	en	Geschillen	Zorgver-
zekeringen	(SKGZ).	De	SKGZ	bemiddelt	tussen	jou	en	je	zorgverzekeraar	
als	jullie	het	niet	eens	zijn	over	een	beslissing.	De	SKGZ	is	onpartijdig.	
Aan	bemiddeling	van	de	SKGZ	kunnen	wel	kosten	verbonden	zijn.	Meer	
informatie:	www.skgz.nl.	Je	kunt	naar	de	rechter	stappen	en	daar	beroep	
laten	aantekenen	tegen	het	besluit	van	je	zorgverzekeraar.	Hier	zijn	wel	
kosten	aan	verbonden.	Vraag	daarom	eerst	juridisch	advies,	bijvoorbeeld	
via	het	juridisch	loket.

Bron: Reumafonds

Aanvraag	voor	een	hulpmiddel	afgewezen?
VOOR U GELEZEN  		Kan	ik	een	klacht	indienen?	
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Uit	de	praktijk	van	dokter	Harry	E.	Lieveld

Mevrouw Dijks had al ruim vijf jaar last van reumatoïde artritis (RA), toen 
ze een jaar of zes geleden voor het eerst bij me kwam. Ze besteedde eigen-
lijk nooit zo veel aandacht aan die RA. Want ze had: ‘alleen maar pijn aan 
de muizen van haar handen,’ zoals ze zei. Mevrouw was een actieve dame 
van halverwege de vijftig. Sinds de kinderen de deur uit waren, werkte ze 
weer fulltime als advocaat. Ze vond het een uitdaging om spannend werk 
te doen. Dus: ‘veel tijd om me met mijn kwaaltjes bezig te houden, heb ik 
niet,’ vertelde ze.

Waarom ze zich dan toch tot mij wendde? Mevrouw was erg geschrokken 
toen ze met haar kleinzoon van twee op een regenachtige woensdagmid-
dag naar IKEA was geweest. Het jongetje had dorst gekregen en ze had een 
flesje appelsap voor hem gekocht. Tot haar schrik, kreeg ze het flesje met 
geen mogelijkheid open gedraaid. Haar handen deden te veel pijn, ze kon 
de kracht niet zetten en moest een voorbijganger om assistentie vragen. 
Ze had gedacht: waar moet dit eindigen, als ik zo iets simpels al niet meer 
kan? 

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

Een collega die ze in vertrouwen nam, attendeerde haar op medische acu-
punctuur: acupunctuur door een arts. Nu moest ik haar van te voren wel 
duidelijk maken dat acupunctuur reumatische klachten niet geneest. Wat 
acupunctuur vaak wel voor elkaar krijgt, is een afname van de pijn en van 
de ontstekingen. Met acupunctuur kun je dus de symptomen bestrijden. 
Nou, dat vond mevrouw al heel wat. 

Mijn ervaring is dat acupunctuur pijn- en ontstekingsklachten in veel geval-
len inderdaad kan verminderen of verhelpen. Ook die van mensen met tal 
van vormen van reuma. En daar zijn er meer dan 130 van! Inmiddels is er 
ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van acu-
punctuur bij verschillende reumatische aandoeningen. Wat blijkt? Acupunc-
tuur geeft vaak verlichting van de pijn, bevordert de beweeglijkheid van 
gewrichten en remt ontstekingen.

En mevrouw Dijks? Na acht behandelingen kon ze haar handen weer pijn-
vrij gebruiken. Nu komt mevrouw iedere drie tot vier weken langs voor een 
‘onderhoudsbehandeling.’ Zo blijft ze praktisch pijnvrij en krijgen de ontste-
kingen geen kans, dus ook vergroeiingen niet. 

N.B. Om privacy-redenen is de naam aangepast. 
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Verwen	je	
botten!

Van	kinds	af	aan	hoor	je	al	dat	je	genoeg	melk	moet	drinken	voor	
sterke	botten.	Niet	zo	gek,	want	calcium	is	onmisbaar	voor	gezonde	bot-
ten.	Maar	je	kunt	meer	doen	om	je	botten	te	beschermen.	Zeker	bij	osteo-
porose	is	een	gezonde	voeding	noodzakelijk.
Genezen	van	botontkalking	is	niet	mogelijk,	maar	gelukkig	kunnen	we	er	
zelf	heel	veel	aan	doen	om	de	botten	sterk	en	gezond	te	houden.	Daarbij	
kun	je	als	je	osteoporose	hebt	de	botten	wel	beschermen	tegen	verdere	
verzwakking.	Voeding	en	voedingssupplementen	zijn	naast	bewegen	(en	
valpreventie)	de	manieren	waarop	osteoporose	of	klachten	daarvan	
verminderd	of	voorkomen	kunnen	worden.
Calcium	en	vitamine	D	spelen	hierbij	een	hoofdrol.	Maar	een	gezonde	
voeding	bestaat	niet	alleen	uit	deze	twee	voedingsstoffen.	Ook	voor	
gezonde	botten	is	variatie	het	sleutelwoord.	Door	veel	verschillende	
soorten	voeding	te	gebruiken	krijg	je	alle	benodigde	voedingsstoffen
binnen.	Naast	vitamine	D	en	calcium	zijn	dat	onder	andere	vitamine	B6,	
B11,	B12,	C	en	K.

Calcium
Voor	sterke	en	gezonde	botten	is	calcium	onmisbaar.	Het	zorgt	ervoor	dat	
nieuw	bot	wordt	aangemaakt	en	bot	behouden	blijft.	Je	vindt	calcium	in	

Krachtvoer	voor	je	botten
VOOR U GELEZEN    Ga voor calcium en vitamine D

zuivelproducten	als	melk,	karnemelk,	yoghurt,	kwark,	vla	en	kaas.	Het	
maakt	voor	de	hoeveelheid	calcium	niet	uit	of	je	magere,	halfvolle	of	volle	
zuivelproducten	gebruikt.	
Het	Voedingscentrum	raadt	aan	om	dagelijks	twee	tot	drie	porties	melk-
producten	te	nuttigen	en	daarnaast	nog	twee	plakken	kaas	te	eten.	Op	
die	manier	krijg	je	voldoende	calcium	binnen.	Red	je	dit	niet,	dan	kan	een	
supplement	uitkomst	bieden.	Brood,	groenten	en	peulvruchten	bevatten	
ook	calcium,	maar	in	mindere	mate.
Iedereen	heeft	elke	dag	calcium	nodig;	niet	alleen	jonge	kinderen	of	
ouderen.	Daarbij	is	calcium	niet	alleen	noodzakelijk	voor	de	botten,	
maar	ook	voor	de	werking	van	de	spieren.	Als	je	via	de	voeding	niet	
voldoende	calcium	binnenkrijgt,	zal	je	lijf	bij	een	tekort	aan	calcium	in	
het	bloed,	het	mineraal	vrijmaken	uit	de	botten.	Meer	calcium	gebruiken	
dan	aanbevolen,	heeft	trouwens	geen	zin.	Dit	geeft	geen	extra	positief	
effect	op	de	botten.

Vitamine D
Naast	calcium	speelt	vitamine	D	een	belangrijke	rol	bij	de	botopbouw.	
De	vitamine	zorgt	ervoor	dat	de	darmen	calcium	op	kunnen	nemen	uit	
de	voeding.	Daarnaast	leidt	een	tekort	aan	vitamine	D	-	en	dat	is	iets	wat	
veel	mensen	niet	weten	-	ook	tot	zwakkere	spieren.	Hierdoor	neemt
bijvoorbeeld	de	kans	op	vallen	toe.	
Voldoende	vitamine	D	krijg	je	binnen	door	een	combinatie	van	dagelijkse	
blootstelling	van	de	huid	aan	zonlicht	en	door	vitamine	D	in	de	voeding.	
Maar	liefst	70-90	procent	van	onze	vitamine	D	behoefte	wordt	onder	
invloed	van	zonlicht	aangemaakt.	Aan	halvarine,	margarine	en	bak-	en	
braadproducten	wordt	bijvoorbeeld	vitamine	D	toegevoegd.	Verder	zijn	
vlees,	eieren,	kaas	en	vette	vis	bronnen	van	vitamine	D.	Het	zijn	echter	
kleine	hoeveelheden	vitamine	D,	waardoor	suppletie	voor	sommige	
mensen	nodig	is;	zeker	wanneer	er	onvoldoende	wordt	aangemaakt	
door	het	lichaam.	De	Gezondheidsraad	adviseert	bepaalde	bevolkings-
groepen	dan	ook	suppletie.
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Tijdens	de	groei	is	extra	vitamine	D	nodig.	Bij	ouderen	is	vitamine	D	vooral	
nodig	om	de	afbraak	en	opbouw	van	botten	in	balans	te	houden.	
Vitamine	D-supplementen	zijn	in	ieder	geval	noodzakelijk	voor	mensen	
met	osteoporose,	maar	ook	andere	groepen	hebben	extra	vitamine	D	
nodig.	Kinderen	onder	4	jaar	bijvoorbeeld	of	vrouwen	boven	de	50	en	
mannen	ouder	dan	70	jaar.

andere vitamines
Van	verschillende	andere	vitamines	denken	wetenschappers	ook	dat	ze	
van	invloed	zijn	op	de	botten.	Vitamine	K	blijkt	bijvoorbeeld	noodzakelijk	
voor	de	aanmaak	van	bepaalde	boteiwitten.	Met	veel	groente	en	zuivel	
krijg	je	voldoende	vitamine	K	binnen.	Daarbij	is	het	niet	duidelijk	of	het	
zinvol	is	om	extra	vitamine	K	te	slikken	om	de	kans	op	osteoporose	te	
verminderen.	Datzelfde	geldt	bijvoorbeeld	voor	de	vitamines	B6,	B11	en	
B12.	Een	tekort	aan	deze	vitamines	vormt	een	risicofactor	voor	het	krijgen	
van	hart-	en	vaatziekten	en	osteoporose.
Daarnaast	zijn	er	aanwijzingen	dat	hoge	doses	van	vitamine	A	uit	dierlijke	
producten	het	risico	op	heupfracturen	vergroten.	Met	vitamine	A	kun	je	
dus	beter	voorzichtig	zijn.

Overig
Pas	verder	op	met	zout,	alcohol	en	tabak.	Als	je	veel	zout	eet,	plas	je	dit	
samen	met	calcium	weer	uit.	Een	teveel	aan	alcohol	kan	ervoor	zorgen	
dat	de	vorming	van	nieuw	bot	wordt	afgeremd.	Voor	roken	geldt	dat	het	
slecht	is	voor	de	algehele	gezondheid	en	dus	ook	niet	goed	voor	de	
botten	is.
Tot	slot	zijn	er	aanwijzingen	dat	isoflavonen	in	soja	beschermen	tegen	bot-
ontkalking.	Ook	hiervoor	geldt	dat	het	nog	niet	duidelijk	is	of	het	
slikken	van	preparaten	met	soja	en	isoflavonen	zinvol	is.	Tot	die	tijd	
wordt	het	afgeraden	om	ze	te	slikken.

Bron: Gezondheidsnet

Meer weten 
is beter voor
je	gezondheid

Lezing:	Voorkomen	is	beter	dan	genezen
SfEERVERSLaG

Slimmer naar huis
Een	enthousiaste	spreker,	Martijn	Coolen,	van	Remedica	maakte	ons	
wijzer	over	hart-	en	vaatziekten,	diabetes,	artrose	en	cholesterol.	Geen	
onderwerpen	waar	je	vrolijk	van	wordt,	maar	hij	verstond	de	kunst	om	
de	informatie	luchtig	en	behapbaar	te	presenteren.	Veel	van	zijn	advie-
zen	kennen	we	natuurlijk	al:	goede	voeding	en	voldoende	beweging.	
Toch	kwam	hij	met	verrassende	tips	waardoor	we	een	beetje	slimmer	
naar	huis	gingen	dan	we	gekomen	waren.

In	de	pauze	was	er	een	loting	waarbij	je	onder	meer	een	fles	van	het	
‘wondermiddel’	Groen-lip	mossel	van	100	euro	kon	winnen.	Twee	
verpleegkundigen	prikten	liefhebbers	op	cholesterol	en	gaven	gratis	
advies	en	een	informatiepakket	mee.	Na	afloop	ging	iedereen	dan	ook	
met	een	hoofd	vol	wijsheid,	de	eigen	cholesterolwaarde	en	een	goed	
gevulde	goodiebag	weer	huiswaarts.

Wilma	Wijnen
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Blijf
oefenen!

Ken	je	snelheid
Een	e-bike	kan	maximaal	25	km	per	uur.	Dat	is	bijna	twee	keer	zo	snel	als	
een	normale	fiets	en	dat	vergt	veel	van	het	reactievermogen.	Doe	het	
daarom	in	het	begin	kalm	aan	en	houd	er	rekening	mee	dat	andere	weg-
gebruikers	uw	snelheid	onderschatten.

Blijf	oefenen
Sommige	ouderen	hebben	al	enkele	jaren	niet	meer	gefietst	en	kopen	
dan	een	e-bike.	Zij	missen	recente	fietservaring.	Dat	kan,	samen	met	de	
hogere	snelheid,	gevaarlijk	zijn.	Blijf	dus	wel	oefenen	en	doe	dat	met	een	
e-bike	eerst	op	rustige	wegen	en	op	rustige	tijdstippen.

Inhalen	=	omkijken
Op	een	e-bike	haal	je	regelmatig	gewone	fietsers	in.	Dat	is	wennen.	Kijk	
altijd	over	je	schouder	of	de	weg	vrij	is.	Wie	dat	lastig	vindt	omdat	hij	uit	
balans	of	uit	koers	raakt:	laat	een	spiegel	monteren.

Rustig	de	bocht	door
Met	trapondersteuning	is	de	kans	op	vallen	in	de	bocht	groter.	Houd	
daarom	in	de	bocht	de	trappers	stil	en	ga	pas	na	de	bocht	weer	trappen.

7 maal veiliger e-biken
VOOR U GELEZEN  		Tips	voor	aangenamer	fietsen

Ken	je	route
Kies	in	een	bekende	omgeving	de	veiligste	route.	Stap	bij	moeilijke	en	
drukke	kruispunten	en	oversteken	desnoods	af	en	steek	met	de	fiets	aan	
de	hand	over.

Kies	je	tijdstip
Vermijd	zo	veel	mogelijk	de	ochtend-	en	avondspits	en	ook	de	tijdstippen	
dat	grote	scholen	in	de	buurt	uitgaan.

Maak een proefrit
Kies	een	fiets	niet	alleen	op	basis	van	een	test,	maar	maak	ook	een	lange	
proefrit	om	te	ervaren	of	de	fiets	lekker	rijdt.

Zelf	proberen?
Op	de	e-bike	praktijkdagen	van	de	Fietsersbond	krijgt	u	informatie	over	
veilig	fietsen	met	de	e-bike	en	oefent	u	in	de	praktijk	om	mogelijk	gevaar-
lijke	situaties	te	herkennen	en	ermee	om	te	gaan.	De	e-bike	praktijkdagen	
worden	gehouden	op	initiatief	van	gemeenten,	ouderenbonden,	welzijns-
instellingen	en	dergelijke.	Meer	informatie:	www.fietsersbond.nl.	Zoeken	
op	‘fietsschool’.

Bron: Gezondheidsnet



32 33

Niet 
gemakkelijk,	
wel nodig

Soms	valt	er	weinig	samen	te	beslissen	in	de	zorg,	bijvoorbeeld	
als	u	acuut	hulp	nodig	heeft.	Vertrouwen	op	medische	deskundigheid	
is	dan	een	groot	goed.	Soms	is	de	uiteindelijke	beslissing	alleen	aan	u,	
bijvoorbeeld	tijdens	de	zwangerschap:	“Zullen	we	ons	kindje	wel	of	niet	
laten	testen?”	Of	juist	aan	het	eind	van	het	leven:	“Wil	ik	een	behandeling	
die	mijn	leven	rekt,	maar	geen	eind	maakt	aan	de	pijn?”

Meestal	zijn	de	dillema’s	gelukkig	minder	groot	en	maken	zowel	de	medi-
sche	mogelijkheden	als	uw	voorkeuren	keuzes	mogelijk.	Misschien	heeft	
u	niet	eerder	stilgestaan	bij	wat	u	belangrijk	vindt	als	het	uw	gezondheid	
betreft.	Meedenkende	zorgverleners	zijn	dan	erg	belangrijk.	Daarvoor	
moeten	zij	dan	wel	tijd	vrij	kunnen	maken	(overheid	en	zorgverzekeraars,	
leest	u	mee?).	Naast	deze	‘menselijke	keuzehulpen’	zijn	er	digitale	keu-
zehulpen	voor	diverse	aandoeningen	ontwikkeld,	zoals	op	de	websites	
thuisarts.nl	en	keuzehulp.info.

Daarnaast	zijn	de	drie	goede	vragen	bedacht	die	u	aan	uw	zorgverlener	
kunt	stellen:
•	 	Wat	zijn	mijn	mogelijkheden?
•	 	Wat	zijn	de	voordelen	en	nadelen	van	die	mogelijkheden?
•	 	Wat	betekent	dat	in	mijn	situatie?

Samen beslissen in de zorg is nodig
VOOR U GELEZEN  		Zo	krijgt	u	de	zorg	die	bij	u	past	

Samen	beslissen	over	een	bepaald	type	onderzoek	of	behandeling,	met	
ieder	z’n	voor-	en	nadelen,	zorgt	ervoor	dat	we	de	zorg	krijgen	die	bij	ons	
past	en	we	grip	houden	op	ons	leven.	Als	je	kwetsbaar	en	afhankelijk	van	
zorg	bent,	zijn	we	allemaal	hetzelfde.	Iedereen,	met	welke	achtergrond	of	
opleiding	ook,	vindt	het	dan	moeilijk	om	met	een	‘zorgprofessional’	in	
gesprek	te	gaan.	En	ook	voor	die	professional,	die	zowel	de	mogelijk-
heden	als	alle	onzekerheden	overziet,	kan	dat	moeilijk	zijn.	Het	gesprek	
aangaan	om	samen	te	beslissen:	niet	altijd	makkelijk,	wel	nodig!

Bron: MijnGezondheidsgids, 
gastbijdrage van Cor Oosterwijk, 

directeur van patiëntenorganisatie VSOP
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Op	bezoek	bij:	Bakhus	Reizen

Op	een	mooie	dag	werd	ik	ontvangen	bij	Bakhus	Reizen	door	Evrim	
van	Deurse,	om	eens	meer	te	weten	te	komen	over	kuurreizen.	In	de	
advertentie	in	het	Contact	staat:	“Al	meer	dan	25	jaar	uw	specialist	in	
reumakuurreizen	naar	o.a.	Hongarije,	Roemenië,	Bulgarije,	Turkije	en	
Spanje”.	Volgens	Evrim	zijn	Tenerife	en	Igalo	in	Montenegro	ook	popu-
laire	kuurbestemmingen	in	het	aanbod	van	Bakhus	reizen	en	bevinden	
alle	accommodaties	zich	in	een	gebied	waar	een	prettig	klimaat	heerst.

Van	moeder	op	zoon:
Evrim	heeft	het	bedrijf	twee	jaar	geleden	van	zijn	moeder	overgeno-
men	en	zij	startte	met	de	kuurreizen	in	1994.	Sindsdien	verzorgen	zij	
medische	kuurreizen	voor	reumapatiënten.	De	laatste	jaren	hielp	hij	
zijn	moeder	met	de	kuurreizen.	Ze	hebben	de	meeste	wellness-	en	
kuurhotels	zelf	bezocht	en	weten	dat	in	alle	locaties	vakkundig	(me-
disch)	personeel	aanwezig	is.

Uit	de	folder	Bakhus	Reizen:
“In	ons	kuurpakket	vindt	u	een	aanbod	van	verschillende	kuurhotels	
waar	wij	al	jaren	mee	samen	werken,	internationaal	bekend	en	gespeci-
aliseerd	in	de	behandeling	van	reumatische	aandoeningen.	Kuren	voert	
terug	op	een	oude	traditie.	Bij	natuurlijke	bronnen	met	geneeskrachtig	
water	ontstonden	oorden	waar	mensen	met	uiteenlopende	kwalen	
naar	toe	kwamen	om	zich	door	het	bronwater	te	laten	genezen.	In	de	
loop	van	de	tijd	groeide	kuren	uit	tot	een	alomvattende	behandeling,	
waarvan	het	geneeskrachtige	bad	nog	slechts	een	van	de	onderdelen	
uitmaakt.	De	laatste	tijd	herleeft	de	belangstelling	voor	kuren,	o.a.	in	de	
behandeling	van	mensen	met	reumatische	aandoeningen.	Niet	omdat	
het	reuma	kan	genezen	maar	wel	omdat	de	behandelingen	een	waar-
devolle	bijdrage	kunnen	leveren	aan	het	verlichten	van	de	pijn.	De	kuur-
programma’s	die	onder	begeleiding	van	kuurartsen	en	fysiotherapeuten	

plaats	vinden	bevatten	de	volgende	elementen:	baden	in	thermaal	wa-
ter	van	minimaal	32	graden,	oefentherapie	en	ontspanning	door	middel	
van	diverse	kuurbehandelingen.	Herhaling	van	deze	drie	elementen	kan	
het	verloop	van	de	reumatische	aandoening	gunstig	beïnvloeden.	Acti-
viteiten	zoals	wandelen	en	fietsen	gaan	beter.	Het	thermale	water	kan	
een	gunstige	invloed	hebben	op	het	afweersysteem	en	de	stofwisseling.	
Uit	wetenschappelijk	onderzoek	is	gebleken	dat	intensieve	oefenthera-
pie	tot	vermindering	van	de	klachten	leidt	bij	mensen	met	de	ziekte	van	
Bechterew	of	Reumatische	Artritis.	Het	effect	van	kuren	kan	gemiddeld	
3	tot	6	maanden	aanhouden.”	

Evrim:	“Bij	groepsreizen	is	altijd	Nederlandse	begeleiding	aanwezig.	
Zodoende	kan	er	goed	overleg	plaats	vinden	tussen	behandelaars	en	
klanten.	De	groepsreis	is	meestal	een	21-daags	kuurarrangement.	Wij	
bieden	in	het	voor-	en	najaar	een	aantal	groepsreizen	aan.	Een	groep	
bestaat	minimaal	uit	20	personen.	Het	is	ook	mogelijk	het	hele	jaar	
door	individueel	te	gaan	kuren.	De	reizen	worden	geboekt	na	contact	
met	u,	tickets	worden	geboekt,	accommodatie	besproken	en	aan	alles	
wordt	gedacht	om	de	reis	zo	plezierig	mogelijk	te	maken.”

Kuren:
Evrim:	“Kuren	kunnen	bestaan	uit	Balneo	therapie,	dat	bestaat	uit	
diverse	onderdelen	zoals	modderbad	of	onderwaterstraalmassage	of	
kruidenbaden.	Maar	ook	paraffinebaden,	massage	en	nog	diverse	mo-
gelijkheden.”

Tijdsduur	en	verloop:
Volgens	de	folder	‘Kuren’	van	het	Reumafonds:	“Een	kuurreis	kan	
twee	tot	drie	weken	duren	en	is	geen	vakantiereis.	Tussen	de	behande-
lingen	is	rust	voorgeschreven.	De	behandeling	wordt	op	u	persoonlijk	
afgestemd.	De	behandelingen	zijn	vermoeiend	maar	na	een	week	zal	
het	beter	gaan.	Na	de	kuur	is	er	vaak	minder	last	van	pijn	en	is	er	meer	
energie.	Bovendien	kan	beter	worden	omgegaan	met	de	ziekte.	Het	



36 37

blijvend	oefenen	is	daarbij	van	belang.	Het	is	raadzaam	om	voor	een	
kuurreis	contact	op	te	nemen	met	uw	eigen	behandelend	arts.	Dat	is	
ook	nodig	indien	u	uw	reis	vergoed	kan	krijgen	van	de	zorgverzekering,	
wat	helaas	niet	altijd	meer	zo	is.	Denk	ook	aan	uw	reisverzekering.”
Goede	reis!

Voor	informatie	kunt	u	kijken	op	de	website:	www.bakhus.nl	en	
www.reumafonds.nl	toets	in	‘Reumakuren’.	Voor	persoonlijk	contact:	
telefoon:	040-2115945	of	info@bakhus.nl.

Yvonne arts

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

Lidmaatschap opzeggen

Als	u	uw	lidmaatschap	wilt	opzeggen,	dient	u	dit	vóór	1	december		
schriftelijk	te	doen.	Gebruik	het	formulier	in	het	Contact	op	pagina	50	
of	schrijf	een	brief	naar:	Secretariaat	Reumavereniging	Regio	Eind-
hoven,	Postbus	222,	5600	CE	Eindhoven.	Of	stuur	een	e-mailbericht:	
info@rveindhoven.nl.	Anders	ben	u	voor	het	hele	volgende	jaar	con-
tributie	verschuldigd	en	eindigt	uw	lidmaatschap	pas	het	jaar	daarop.	

Fotowedstrijd	Keukenhof

Stuur	uw	foto’s	van	de	jubileumreis	naar	wwijnenrpv@gmail.com

Heeft u vragen over reuma? Bel dan met de Reumalijn. De voorlichters informeren u  
over elke vorm van reuma en over leven met reuma. Telefoon 0900 20 30 300, bereikbaar van  
maandag tot en met vrijdag van 10 tot 14 uur. U belt tegen lokaal tarief. U kunt uw vragen ook  
e-mailen: info@reumalijn.nl.

Zoekt u goede en uitgebreide informatie over reuma en leven met reuma?  
U vindt deze op www.reumafonds.nl. Volg ons en praat ook mee op facebook.com/Reumafonds.

Het 
Reumafonds 

is er voor u
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Genoeg om 
ideeën op 
te doen!

Jubileumreis naar de Keukenhof
SfEERVERSLaG

’s	Morgens	tussen	half	negen	en	negen	uur	was	het	verzamelen	op	het	
parkeerterrein	bij	de	Tongelreep.	Het	weer	was	druilerig,	bewolkt	en	
het	motregende.	Niet	het	weer	dat	je	zou	wensen	voor	een	dagtochtje.	
Maar,	hoera,	er	was	beter	weer	voorspeld	en	zeker	in	het	noordelijker	
deel	van	het	land.	

De	bus	was	prima	op	tijd.	De	passagiers	ook	en	goed	negen	uur	
waren	we	vertrokken.	Iedereen	kreeg	een	gehaakt	bloemetje	opge-
speld,	zodat	we	echt	bij	elkaar	hoorden.	In	het	hartje	van	de	bloem	
stond	40	geborduurd.	Een	ode	aan	ons	40	jarig	jubileum.	Op	naar	ons	
koffieadres.	In	de	bus	hing	een	gezellige	sfeer,	een	geroezemoes	van	
bijpratende	mensen.

Tegen	half	elf	kwamen	we	aan	in	Houten	bij	restaurant	De	Engel.	Daar	
was	alles	al	klaar	gezet	om	ons	te	ontvangen.	Goede	koffie	en	thee	en	
lekker	gebak.	Alles	verliep	zeer	relaxed.	Na	zo’n	drie	kwartier	werd	de	
reis	weer	voorgezet.	Op	naar	ons	doel:	de	Keukenhof.	In	de	bus	kregen	
we	een	klein	doosje	bonbons	aangeboden:	een	feestelijke	traktatie.	

De	reis	verliep	voorspoedig,	geen	files,	alleen	een	kwartiertje	wachten	
voor	een	even	niet	meewerkende	brug.	En	jawel,	tegen	half	een	waren	
we	bij	de	Keukenhof.	Iedereen	zijn	of	haar	kaartje,	scootmobiel	of	rol-
stoel	en	we	waren	binnen.	Genoeg	te	zien.	De	Keukenhof	is	een	prach-
tig	onderhouden	park,	met	in	de	hoofdrol	de	tulp.	Je	ziet	een	fantas-
tisch	kleurenpalet.	Combinaties	van	kleuren	en	bloemen	die	je	zelf	niet	
bedacht	zou	hebben	maar	als	je	het	daar	zo	ziet	staan	is	het	zo	mooi.	
Om	ideeën	op	te	doen	ben	je	daar	absoluut	op	je	plaats.	Voldoende	
restaurants,	eethoekjes	en	banken	om	af	en	toe	even	te	rusten	of	wat	
te	eten	of	te	drinken.	Opvallend	was	hoeveel	toeristen	er	waren,	overal	
fotograferende	mensen.	Ook	de	leden	van	onze	bus	waren	actief	met	
het	fotograferen	en	zeker	met	de	fotowedstrijd	in	gedachten.

De	afspraak	was	om	tot	kwart	voor	vijf	op	het	park	te	blijven	en	dan	
weer	te	verzamelen	bij	de	bus	om	weer	op	tijd	te	zijn	in	Haarzuilen	
voor	het	diner.	De	tocht	van	Lisse	naar	Haarzuilen	ging	binnendoor,	
dus	de	toeristische	route,	om	files	te	vermijden.	Een	hele	mooie	tocht.	
Nederland	is	absoluut	heel	mooi.	Aangekomen	in	Haarzuilen	wachtte	
ons	een	zeer	mooi	restaurant.	Jammer	genoeg	werd	daar	een	van	onze	
reizigers	ziek	en	is	later	per	ambulance	opgehaald	en	naar	het	zieken-
huis	in	Nieuwegein	gebracht.	Even	een	domper.	Na	van	een	heerlijk	
diner	te	hebben	genoten	zijn	we	een	uur	later	dan	gepland	richting	
huis	gegaan.	Onderweg	nog	even	oponthoud	doordat	we	nog	een	
zieke	passagier	kregen,	weer	de	ambulance	erbij	maar	deze	mevrouw	
mocht	wel	met	ons	mee	naar	Eindhoven.	Rond	twaalf	uur	draaiden	we	
de	parkeerplaats	op	bij	de	Tongelreep.	Een	lange	dag	met	hier	en	daar	
wat	strubbelingen,	maar	toch	ook	een	mooie	dag.	Ons	respect	gaat	uit	
naar	Lillian	en	Marcia	voor	de	wijze	waarop	ze	deze	incidenten	hebben	
opgepakt.	Dank	ook	aan	de	feestcommissie	die	deze	reis	in	elkaar	heeft	
gezet.	Het	was	een	fantastisch	mooie	dag.

Inge Beekmans 
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WorkshopWorkhop

We	gaan	samen,	onder	begeleiding	van	een	professionele	kok,	een	over-
heerlijke	lunch	bereiden	en	die	samen	nuttigen,	onder	het	genot	van	een	
drankje	en	gezelligheid!		

Workshop  ‘Samen lunchen’ 
voor	de	nieuw	opgerichte	jongerengroep

vrijdag	23	juni	

  
Wanneer:	Vrijdag	23	juni	11.00	uur	(eindtijd	rond	14.00	uur)

Voor	wie?	leden	tussen	20	en	50	jaar	

Eigen	bijdrage:	12,50	euro

Locatie:	De	Fonkel,	Prins	Karelstraat	131,	5701	VL	Helmond

Aanmelden:	vóór	1	juni	bij	Marianne	van	Rooden:	06	40	36	95	77	of	
	 per	e-mail:	pr@verenigingreumaactiefdepeel.nl

	 																																	samen	met	Reumavereniging
Regio Eindhoven

De zekerheid van goede zorg 

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor 
goede reumazorg 

www.fysiovisie.nl 

drukwerk

printwerk

afwerking

De Run 8321  5504 EN Veldhoven 
040 230 1988  info@jomadruk.nl  www.jomadruk.nl
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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:	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	ge-
woon	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.	

Afwezigheid	bij	beweeggroepen
 

Zwemtijden	De	Tongelreep
te	Eindhoven:

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

Zwemtijd	Ir.	Ottenbad	 
te	Eindhoven:

•	Donderdag	van	14.15	-	15.15	uur
Groepsleidster:	Mieke	Jansen-Stoker
040 252 76 83
•	Woensdag	van	11.00	-	12.00	uur
Groepsleidster: Eline	Merk
040 242 59 21

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

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
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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

Beweegactiviteiten
TaI CHI  EN NORDIC WaLKING                    

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

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

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

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

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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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

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

Reumavereniging
Regio Eindhoven
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Nordic Walking 
ingangsdatum:	

	donderdag	 van	11.00	tot	12.00	uur,	locatie	in	overleg
	zaterdag	 van	11.00	tot	12.00	uur,	Woensel	en	omgeving
 
Kosten:	€	6	per	jaar	

Tai Chi 
ingangsdatum:	
Wijkcentrum	de	Mortel,	Savoiepad	14,	Eindhoven
	dinsdag	 van	11.30	tot	12.30	uur

Buurthuis	de	Rondweg,	Camphuysenstraat	1,	Eindhoven
	dinsdag	 van	13.30	tot	15.00	uur

Kosten:	€	45	per	kwartaal	

Datum:	 Handtekening:

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

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:	VOOR 1 december

Als	u	uw	lidmaatschap	wilt	opzeggen,	dient	u	dit	vóór	1	december	schriftelijk	te	doen.	

Gebruik	het	formulier	in	het	Contact	op	pagina	50	of	schrijf	een	brief	naar:	Secretariaat	

Reumavereniging	Regio	Eindhoven,	Postbus	222,	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.	

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
Ellen	van	Steenis	040	211	65	58
Adry	Rovers	040	262	43	08
Eline	Merk	040	242	59	21

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

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

Coördinatoren Nordic Walking
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


