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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- Vicevoorzitter
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

Ledenadministratie
Joost Korremans
Vragen voor de
ledenadministratie
040 248 88 28
j.korremans@gmail.com

Coördinator Tai Chi
Tineke den Hoed
Aanmeldingen
Wijzigingen of annuleringen
040 242 42 08
tinekeenkees@hotmail.com
Wij werken samen met:
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Het bestuur aan het woord
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Voor u gelezen Overstappen zorgverzekering
Sfeerverslag Lezing Reuma en Vermoeidheid - Martijn Stals
Uitnodiging Lezing Reuma en Jicht
Uit de praktijk van dokter Harry E. Lieveld
Sfeerverslag Elektrische fietsinformatiedag
Afwezigheid bij beweeggroepen
Beweegactiviteiten
Inschrijven lidmaatschap
Handige adressen
Inschrijven beweeggroep
Afmelden beweegactiviteiten / lidmaatschap
Onze vereniging
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 ReumaNederland (voorheen Reumafonds),
de NPCF en lid van Ieder (in)
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Het bestuur aan het woord
drukwerk
printwerk
afwerking

Optimistisch
het nieuwe
jaar in

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

Reumavereniging
Regio Eindhoven

GEWRICHTSKLACHTEN?

Inleveren kopij vóór 1 februari

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!

Het Contact uitgelezen? Gooi het
niet weg maar neem het mee naar
de wachtkamer van uw huisarts,
tandarts, therapeut of specialist en
laat het daar achter. Anderen kunnen zo ook onze verenging leren
kennen.

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

Alvast onze hartelijke dank!

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!

Redactieadres:
Postbus 2222
5600 CE Eindhoven
wwijnenrpv@gmail.com
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2018. Het jaar loopt alweer op een eind. Voor onze reumavereniging een turbulent jaar.
Eerst een tijd vol verwachting om met een voltallig bestuur 2018 in te
gaan en er iets moois van te maken, later de teleurstelling dat dit niet
gelukt is. Medio 2018 zijn Lillian Korremans en ik weer aan de slag gegaan
als interim bestuursleden. Dit omdat we het niet konden aanzien dat het
bestuur van een 40 jaar bestaande vereniging, waarin ook wij onze ziel
en zaligheid in hadden gestoken, zoveel narigheid voor de kiezen kreeg.
Daarom besloten wij om ons steentje weer bij te dragen en hebben wij
beloofd dit te blijven doen totdat we er van overtuigd zijn dat er weer
sprake is van een stabiel bestuur. Sinds enkele maanden zijn we weer
hoopvol gestemd omdat we een paar nieuwe mensen hebben kunnen
aantrekken, die er volop zin in hebben. En zo sluiten we 2018 dan ook
weer optimistisch af. Voor u allen hoop ik dat 2018, wat u privé betreft,
een goed jaar is geweest. Ik weet wel dat we niet om ziekte, tegenslagen
of het zelfs moeten missen van dierbaren, heen kunnen. Toch wens ik
u allen alle goeds en de kracht om 2019 weer te verwelkomen met de
intentie er het beste van te maken.
Afsluitend wens ik u allen, zoals ieder jaar, mooie en gezellige feestdagen
en een goed 2019.
Inge Beekmans, Interim voorzitter
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Van de redactie

Met vertrouwen
In deze tijd van donkere dagen, cadeautjes en gezelligheid, is het extra
fijn als er mensen opstaan die de reumavereniging willen ondersteunen
met vrijwilligerswerk. Zomaar twee mannen meldden zich aan: Wim
Slot voor de functie van secretaris en Martijn Stals voor de vacature van
redacteur. Zij zullen allebei een aantal maanden meedraaien en kijken
welke taken het beste bij hen passen. Op de Algemene Ledenvergadering
op maandag 28 maart zullen zij zich aan u voorstellen. We hebben er, als
bestuur, alle vertrouwen in dat we met beide kandidaten plezierig zullen
samenwerken.

Hart voor
elkaar

Het is weer die tijd van het jaar: ieder jaar na Prinsjesdag is het
weer een ingewikkeld verhaal: welke uitbreidingen zijn er in de
basisverzekering en wat gaat eruit? Op pag 12 kunt u de belangrijkste
wijzigingen lezen. De inhoud van het basispakket is bij alle zorgverzekeraars gelijk. Een ander verhaal wordt het, als u vanwege een
aanvullende verzekering, wilt wisselen van zorgverzekeraar. Welke
zorgverzekeraar past het beste bij uw situatie en hoe lastig is het om
over te stappen? Wellicht vindt u het antwoord op enkele van uw
vragen op pagina 24.
Vinger aan de pols
Als reumavereniging hebben we een heel klein beetje insider informatie. We weten dat VGZ en ReumaNederland (voorheen Reumafonds)
met elkaar in gesprek zijn over de vergoedingen van fysiotherapie, de
vergoeding van het lidmaatschap van een reumapatiëntenvereniging en
mantelzorg. Het is nu nog veel te vroeg om daarover uitspraken te doen,
misschien leiden de gesprekken tot niets, maar we houden voor u de
vinger aan de pols. Zodra er definitieve beslissingen zijn genomen,
plaatsen we deze op onze website. Hou die website dus vooral in de
gaten: www.rveindhoven.nl
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Hartverwarmend
Nog meer cadeautjes kwamen binnen op de redactie. Zoals van Kees den
Hoed. Hij liet na de lezing over Duimartrose en de ziekte van Dupuytren
zijn hand behandelen, op advies van de spreeksters van het Handencentrum. Hoe dat afliep moet u zelf maar lezen, op pagina 14. Ook Ellen
van Steenis klom in de pen. Zij geeft in deze dure tijd informatie over de
Meedoenbijdrage van de gemeente. En als u Tineke’s bijdrage hebt gelezen over haar passie Tai Chi, dan belt u haar onmiddellijk voor een gratis
proefles. Ook meeschrijven? Graag! Stuur uw bijdragen naar
wwijnenrpv@gmail.com
Hartversterkend
Ronduit hartversterkend is het, dat Inge Beekmans haar taken als interim
voorzitter heeft opgepakt om het bestuur weer op de rit te krijgen. We
zijn nog steeds (of opnieuw) op zoek naar een geschikte voorzitter. Bent
u of kent u zo iemand, laat het ons weten! Neem contact op voor een
vrijblijvend, oriënterend gesprek. Ik wens u een hartverwarmende én
hartversterkende winter met veel lichtpuntjes.
Wilma Wijnen
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Uitnodiging

Uitnodiging

Laten we samen het glas heffen bij een goede maaltijd om het jaar af te
sluiten en het nieuwe jaar te verwelkomen op de:

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

Nieuwjaarsbijeenkomst
woensdag 9 januari 13:00 - 15:00 uur
Voorgerecht: huisgemaakte carpaccio OF tomatensoep OF luxe viscocktail
geserveerd met brood en kruidenboter
Hoofdgerecht: varkenshaas in champignon roomsaus OF zalmfilet met vissaus
		OF kipspies met kerriesaus
geserveerd met frietjes en warme groenten
Nagerecht:

ijs OF koffie ’t Pleintje

Eigen bijdrage: 16,50 euro per persoon. Drankjes zijn voor eigen rekening.
Locatie: Eetcafé ’t Pleintje, Sint Trudoplein 1, Eindhoven

5096

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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Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes bus 401
(richting Airport via Meerhoven). Uitstappen bij bushalte Cederlaan, daarna is
het nog 6 minuten lopen
Parkeren: ruime en gratis parkeergelegenheid voor de kerk.
9

Meedoenbijdrage voor mensen met een kleine beurs
Probeer Hydrotherapie, Tai Chi en Nordic Walking

Tips voor
de kleine
beurs

Individuele kuurreis naar DHSR Budapest ****Plus, Margaretha-eiland
Het wereldberoemde kuur/wellness hotel werd vorig jaar vernieuwd.
Reisperiode: 2 september - 31 oktober 2018 2-pers. kamer p.p € 1.500,00
2-weekse (14 ov) kuurreis met HP, 20 kuurbehandelingen.
Reisperiode: 1 november - 28 december 2018 2-pers. kamer p.p € 1.290,00
In beide reisperioden zijn vluchten en transfers niet inbegrepen, vliegticket en
transfer naar uw hotel op aanvraag. Dagelijkse vluchten uit Eindhoven.

Mensen die van een inkomen van hooguit 20% boven het
minimale inkomen leven, kunnen aanspraak maken op de
Meedoenbijdrage van de gemeente Eindhoven. Om hier gebruik
van te maken moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden.
• Je moet in Eindhoven wonen.
• Je inkomen mag niet meer zijn dan 120% van het bijstand niveau.
• Dit moet je kunnen aantonen met een betaalspecificatie en met de
bankafschriften van de afgelopen maand.
Deze Meedoenbijdrage is vrij te besteden aan hobby of sport. Dit wordt
niet gecontroleerd. De bijdrage is aan te vragen tussen 1 februari en
31 december van het jaar waarvoor je hem aanvraagt. Als deze aanvraag wordt toegekend, krijg je een bedrag van 155 euro. Mensen
met een AOW leeftijd krijgen een bedrag van 287 euro.
Daarnaast kun je gebruik maken van de gratis bus, na 9.00 uur ’s
ochtends en in het weekend. Dit geldt niet voor alle buslijnen.
Maar wel voor de meeste binnen Eindhoven.

Individuele kuurreis naar Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Hongarije
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.
30 behandelingen 2-pers. kamer p.p. € 1.265,00; 1-pers. kamer € 1.265,00;
Reisperiode: 1 september - 20 december 2018.
Meer info: www.hongarijespecialist.nl; T.: 070 327 0998 lid SGR

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.
Vrijhoeven Orthopedisch Centrum
feliciteert haar partner Reumavereniging
Regio Eindhoven met haar 40 jarig
jubileum.
Samen op naar een goedlopende
toekomst!

Je kunt deze Meedoenbijdrage aanvragen via het telefoonnummer
14-040. Of op de site van gemeente Eindhoven.
Ellen van Steenis
10
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Veranderingen basispakket zorgverzekering
VOOR U GELEZEN   Hoogte eigen risico blijft € 385

Welke zorgverzekeraar
past bij mij?

• Paracetamol, vitaminen en mineralen uit het basispakket
Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die
ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer
vergoed uit het basispakket.
Het verplicht eigen risico in 2019 blijft € 385.
Vergoedingen altijd controleren bij uw zorgverzekeraar
Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Dat kunt
u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit
wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.
Bron: www.rijksoverheid.nl

Uitbreiding basispakket zorgverzekering
Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgebreid met deze
vergoedingen:
• Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen
kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich  op het tegengaan van overgewicht. Namelijk door
onder begeleiding minder te eten en meer te bewegen. Daarnaast is er
psychologische ondersteuning om te werken aan gedragsverandering.
• Zittend ziekenvervoer
De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar
consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 wordt alleen het vervoer vergoed als de patiënt een
behandeling moet ondergaan.
• Oefentherapie bij COPD
Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de
eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen
nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen
dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In
de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van
de COPD.
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In memoriam (bijgewerkt tot en met 31 oktober)
Mevrouw van Gastel
Mevrouw Peters - van Poppel

Het

Grootste
assortiment van
Nederland

BEZOEK ONZE SHOWROOM IN EINDHOVEN
Industrieweg 3 - 5627 BS Eindhoven - 040 - 256 77 00
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Ook op
zaterdag open!

Lezing Duimartrose en de ziekte van Dupuytren
SFEERVERSLAG

Op naar de specialist van handencentrum Xpert Clinic in de Dr. Holtroplaan in Eindhoven.
Bij u is geen operatie nodig maar wij gaan u behandelen met prikjes.
Oké, dus niet snijden. Niet dat ik daar bang voor ben, maar het betreft
mijn linkerhand en dat is de hand die het doet. Door een herseninfarct
ben ik rechtzijdig grotendeels verlamd en daardoor als de dood dat er
iets met mijn goede hand gebeurt. Maak je maar geen zorgen, wij zullen heel voorzichtig zijn, was het devies van de specialist.

Niks (meer)
aan het
handje!

Ga je mee naar een uiteenzetting over dupuytren, vraagt
mijn vrouw aan mij. Ik weet niet wat ik daar moet zoeken.
Eigenlijk weet ik dat wel, maar dat heb ik weggestopt. Ik heb namelijk dupuytren, maar ben heel huiverig om me daaraan te laten helpen. Waarom zul je zeggen. Mijn vader is destijds aan deze handaandoening geholpen en dat was zonder resultaat. Een broer van mij
enkele jaren geleden en dat was ronduit een ravage. Bij hem was het
behoorlijk fout gegaan. U zult begrijpen dat ik niet stond te springen.
Toch op 12 juni meegegaan naar gemeenschapshuis de Toeloop in
Tongelre. Voor de pauze werden enkele zaken besproken en na de
pauze kwam dupuytren aan bod. Ik mocht mijn handen laten zien
en zou in aanmerking komen voor een behandeling met prikjes zoals
dat werd genoemd. De ringvinger van mijn linkerhand maakte al een
hoek van meer dan 30 graden. Ik zei dat ik wat huiverig was voor
de behandeling/uitslag gezien de ervaring van mijn vader en broer.
Dat zou nu niet aan de orde zijn. Zeker ook omdat er niet gesneden
behoefde te worden.
Even later voor advies naar de huisarts en toen deze er positief
tegenover stond, kon ik met mijn verwijsbrief weer huiswaarts.
14

Op 26 juli werd ik geholpen aan mijn hand. Een uur na binnenkomst
stond ik al weer buiten. Een flink verband om mijn hand en een mitella.
Na een paar dagen mocht het verband er weer af en kon, mede door
hulp van een ergotherapeute het gebruik van mijn linkerhand weer
beginnen.
We zijn nu een paar maanden verder en het gaat alleen maar goed. Ik
ben blij dat ik me heb laten helpen. Ik kan mijn linkerhand weer gebruiken en al mijn vingers staan weer recht.
Kees den Hoed

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met 31 oktober)

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevrouw S. Coppens
Mevrouw J. van Herwijnen
Mevrouw R. van der Linden

Mevrouw T. Setten - van der Meer
Meneer W. Slot
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Vooraankondiging

Vooraankondiging

Het bestuur
Niksu(meer)
wenst
sfeervolle
aan het een
kerstdagen,
handje!uiteinde
feestelijk
en een gelukkig
en een zo gezond
mogelijk 2019.

Wat is fibromyalgie? In deze lezing vertelt de reumatoloog symptomen,
oorzaak en behandeling van deze vorm van reuma. Wilt u meer weten
over fibromyalgie? Kom dan naar de lezing:

Fibromyalgie, wekedelenreuma
donderdag 14 maart
Sprekers: Dr. Kuntzel, reumatoloog in het Regionaal Reumacentrum, Máxima
Medisch Centrum Eindhoven

Betalingsbewijs nodig?
Indien u een betalingsbewijs nodig heeft voor uw ziektekostenverzekering
en/of belastingaangifte over 2018, dan kunt u dit opvragen bij onze penningmeester José van der Velden.
Stuur een berichtje naar: j.vandervelden@hslnet.nl of bel: 040 226 49 05

Programma:
19.00 uur: ontvangst met kopje koffie of thee
19.30 uur: eerste deel lezing
20.15 uur: pauze en bezoek aan informatiestand
20.45 uur: tweede deel lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen
21.30 uur: afsluiting
De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn van harte
welkom. Aanmelden: vóór donderdag 7 maart bij onze gastvrouw Greet:
06 83 40 78 50

Gastvrouwen
Annelies,
Yvonne en
Marjan bij de
PatiëntenMasterclass
Reumatologie
MMC

Locatie: Auditorium Máxima Medisch Centrum, Ds. th Fliednerstaat 1,
Eindhoven. Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u
stadsbus 4  (richting Heesterakker) uitstappen bij bushalte MMC Eindhoven
Parkeren: ruime, betaalde parkeergelegenheid.
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Reumavereniging
Regio Eindhoven

in samenwerking met
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Reuma en een goede weerstand
VOOR U GELEZEN 10 voedingstips voor een betere weerstand

Versterk je
weerstand

Bacteriën en virussen zijn overal. Dat weet je en toch wil je ze
ontwijken. Zeker als je reuma hebt is het belangrijk te zorgen voor
een ijzersterke weerstand. Dat is een hele uitdaging, zeker in het najaar
als je weerstand lager is dan anders. Gelukkig kan voeding een handje
helpen. Ons lichaam heeft een prachtig werkend mechanisme om het
lichaam te beschermen tegen indringers zoals bacteriën, virussen en
andere ziekteverwekkers. Dit is onze weerstand, die door artsen het immuunsysteem genoemd wordt. Onze weerstand werkt lang niet altijd
optimaal. Ieder mens wordt van tijd tot tijd verkouden, kan een koortslip
krijgen of last hebben van een schimmel. Wie reuma heeft, loopt de kans
een iets zwakker afweersysteem te hebben dan anderen. Dat kan komen
doordat je door de reuma slechter slaapt - en juist slaap is een belangrijke
voorwaarde voor de opbouw van een sterke weerstand. Wie reumamedicijnen slikt, moet extra alert zijn. Er zijn reumamedicijnen die zorgen
voor een verminderde weerstand. Voor ieder mens is het belangrijk het
afweersysteem zo sterk mogelijk te maken, maar voor mensen met reuma
geldt dat in het bijzonder.
Schadelijke bacteriën en virussen
Hij is er wel, maar je ziet hem niet. Je weerstand zit verstopt en deze kun
je niet, zoals je longen of hart, eenvoudig in je lichaam terugvinden of
18

aanwijzen. Het is verbonden aan verschillende organen en mechanismen
in ons lichaam. Simpel gezegd zorgen allereerst alle bacteriën op en in je
huid, mond en darmen dat je schadelijke bacteriën en virussen worden
uitgeschakeld. Ook je slijmvliezen, lymfeklieren, beenmerg, milt en thymus dragen hun steentje bij. Een goede weerstand is dus een samenspel
van allerlei organen en lichaamsprocessen. Samen zorgen ze ervoor dat je
niet ziek zult worden. En, als het toch gebeurt, je zo snel mogelijk herstelt.
Verlaagde weerstand
Als je zo’n geweldig lichaam hebt met al die soldaten die overal kunnen
vechten tegen schimmels, bacteriën en virussen, waarom word je dan
toch ziek? Dan kan komen omdat een ziekteverwekker zo krachtig is, dat
je er gewoon niet tegen opgewassen bent. Het kan ook komen omdat
het afweersysteem tijdelijk, of juist al heel lang, niet zo sterk is als het zou
moeten zijn. In dat geval spreken we van een verlaagde weerstand. Er
zijn groepen mensen die extra vatbaar zijn. Bijvoorbeeld zestigplussers en
mensen die medicijnen gebruiken. Ook mensen met reuma hebben veelal
een verlaagde weerstand, waardoor ze sneller ziek worden en bijvoorbeeld griep kunnen krijgen.
Reuma en een verstoord immuunsysteem
Bij ontstekingsreuma is een verstoord immuunsysteem de oorzaak van
de ziekte en klachten. Het immuunsysteem valt namelijk lichaamseigen
eiwitten aan; het maakt geen onderscheid tussen goede en slechte organismen. Wat er precies misgaat in het immuunsysteem en hoe dit komt,
is onduidelijk. Maar door het ontregelde immuunsysteem ontstaan de
bekende reumatische klachten, zoals ontstoken gewrichten, vermoeidheid, spierzwakte en pijnlijke gewrichten.
Je kunt je vast voorstellen dat deze klachten en een aandoening als reuma
aandacht opeisen van je lijf. Je slaapt vaak slechter en je kunt stress ervaren door de pijn en zorgen die je hebt. Dat maakt je weerstand er niet
beter op.
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Gevolgen van griep bij reuma
Ook mensen met reuma die ontstekingsremmers of afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken, hebben een verlaagde weerstand. Vandaar dat
zij een uitnodiging krijgen voor een gratis griepprik. Dat gebeurt omdat
je niet alleen eerder griep kunt krijgen, maar ook omdat de gevolgen van
griep ernstiger kunnen zijn als je immuunsysteem minder goed werkt. De
griep kan bijvoorbeeld de reumatische aandoening verergeren. Soms kan
dit ernstige risico’s voor je gezondheid met zich meebrengen, zoals een
longontsteking of bacteriële infectie.
Versterk je weerstand bij reuma
Je weerstand versterken is altijd een goed idee, maar een must als je
reuma hebt. Probeer goed te slapen, veel te bewegen, ontspanning op
te zoeken en natuurlijk gezond te eten. Goed slapen is soms makkelijker
gezegd dan gedaan, omdat je juist door de reuma vaak slechter slaapt.
Probeer die vicieuze cirkel zo veel mogelijk te doorbreken, door een goede
slaaphygiëne. Slaap niet overdag, ga op tijd naar bed, houd de slaapkamer
koel en donker en probeer zo ontspannen mogelijk naar bed te gaan. En
natuurlijk: eet gezond. Naast slaap is voeding de basis van je weerstand.
10 voedingsmiddelen voor een betere weerstand
Gelukkig kan gezond eten je helpen! Zorg natuurlijk eerst voor variatie,
zodat je alle voedingsstoffen binnenkrijgt. Kook bovendien altijd met verse
ingrediënten, daar zitten meer voedingsstoffen in dan in kant-en-klaar
maaltijden. Er zijn tot slot voedingsmiddelen die je weerstand een boost
geven. Eet die volop.
Deze 10 voedingsmiddelen en voedingsstoffen helpen het afweersysteem
en beïnvloeden daarmee de chronische ontstekingsprocessen:
1. granen, sojabonen,kip, tonijn en groenten zitten vol selenium. Selenium beschermt als antioxidant de rode bloedlichaampjes en cellen
tegen beschadigingen. Ook kan het ontstekingen verminderen. Een
goed weerstandsstofje dus;
2. knoflook helpt verkoudheid te voorkomen door het stofje allicine en is
een eeuwenoud gezondheidsadvies;
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3. eet veel bladgroenten (kropsla, spinazie, boerenkool en raapsteel),
pompoenpitten en amandelen. De reden? Er zit veel magnesium in.
Stress verlaagt onze weerstand en dat kunnen we deels opvangen met
magnesiumrijke voeding. Spanning en stress vreten namelijk aan de
voorraad magnesium in ons lichaam - vul die op tijd aan;
4. spinazie en zeewier eten is een goed idee, omdat er ijzer in zit. IJzer
maakt ons sterker. Of beter gezegd: te weinig ijzer eten maakt ons slap
en moe en verlaagt je weerstand;
5. wat je in je mond stopt, moet ook lekker zijn voor je darmbacteriën.
En waar houden die van? Vezels! Die zitten onder andere in volkoren
granen, groenten, fruit en lijnzaad;
6. kurkuma wordt al eeuwenlang gebruikt om zijn werking als antioxidant. Het is ontstekingsremmend, antibacterieel en schimmelwerend;
7. vitamine C kan natuurlijk niet achterblijven, het is een van de belangrijkste vitamines voor je weerstand. Je vindt het in groente en fruit,
van kool tot sinaasappels;
8. zet bonen, vis en eieren op je boodschappenlijstje. Hier zitten veel
eitwitten in en die zijn een belangrijke bouwstof voor je lijf. Je hebt het
nodig voor het produceren van onder andere anti-lichamen en enzymen voor het immuunsysteem;
9. melkproducten, sinaasappels en vette vis - eet ze vanwege de vitamine D. Deze vitamine helpt griep te voorkomen. Je haalt het natuurlijk
vooral uit daglicht, maar het zit ook in ons eten;
10. voldoende water drinken voorkomt uitdroging van de slijmvliezen en
houdt het immuunsysteem in goede conditie. Drink per dag minimaal
twee liter vocht.
Bron: A. Vogel
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Demonstratieles Tai Chi

Ook voor
de leeftijd
met een
plusje

Vooraankondiging

Vooraankondiging

Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af
aan de leden. U mag meepraten, vragen stellen, meebeslissen en uw stem
uitbrengen. Tijdens deze vergadering zullen onze kandidaat secretaris en  
kandidaat redacteur zich aan u voorstellen.

Op zaterdag 22 september werd “Burendag“ feestelijk gevierd
in wijkcentrum de Morte, in de Achtse Barrier.
Alle soorten clubjes en zangkoren die ze in dat centrum hun thuis hebben, lieten zien wat ze zo al konden. Ook onze Tai Chi beweeggroep werd
gevraagd om iets te laten zien. Bijna alle leden kwamen op die ochtend in
de sporthal en hadden er zin in.
Veel toeschouwers waren er niet, want er zong ook een ouderenkoor op
dat tijdstip, maar wij hadden een hele sporthal ter beschikking en deden
enthousiast met Jo en Marij onze oefeningen. Wij liepen, zoals wij dat
noemen,” de vorm.” Dat zijn veel variaties in de Tai Chi verdediging- en
gevechtstechnieken.
We hadden zelfs enkele toeschouwers die meededen. Eén ervan is zelfs
lid geworden! Zij is reeds 89 jaar en erg enthousiast. Zij komt nu elke
week met ons mee oefenen. Dat toont aan dat Tai Chi voor alle leeftijden
is en met zachte bewegingen beoefend wordt.
Al met al een geslaagde demonstratie les.
Tineke Den Hoed
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Algemene Ledenvergadering
maandag 25 maart
Wilt u weten wat er speelt in uw vereniging? Heeft u suggesties, op- of
aanmerkingen, goede ideeën of gewoon zin in een gezellig potje bingo?
U bent van harte welkom.
Programma:
19.00 - 19.30 uur: Ontvangst met koffie of thee
19.30 - 20.45 uur: Algemene Ledenvergadering
20.45 - 22.00 uur: Gratis bingo met loterij en verloting levensmiddelenpakket
Locatie: Wijkgebouw ’t Slotje, Kastelenplein 167, Eindhoven
Looproute: (3 min): loop naar Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar
de Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar het Kastelenplein, ’t Slotje ligt
aan uw rechterhand.
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes stadsbus
16 (richting Veldhoven MMC) uitstappen bij bushalte Kastelenplein Oost.
Parkeren: gratis en ruime parkeergelegenheid
23

Overstappen zorgverzekering

•

VOOR U GELEZEN Bekijk de tevredenheidsresultaten  
•

Stap jij
over?
•
•
Aan het einde van ieder kalenderjaar heb je de mogelijkheid
om een nieuwe zorgverzekering te kiezen. De juiste zorgverzekering
kiezen kan een klus zijn. Maar als je eenmaal weet waar je op moet
letten, valt het best mee en kun je bovendien veel geld besparen.
Waarom overstappen zorgverzekering?
Overstappen kan soms honderden euro’s schelen. Maar hoe bepaal je of
het voor jou loont om over te stappen? De twee belangrijkste redenen om
over te stappen:
• als een andere zorgverzekering qua dekking en voorwaarden beter
aansluit bij je wensen;
• als een andere zorgverzekering goedkoper is.
Enkele tips hierbij
• Vergelijk verschillende zorgverzekeringen. Wat voor jou de goedkoopste en beste zorgverzekering is, hangt af van je persoonlijke situatie.
Het is daarom slim om zorgverzekeringen te vergelijken aan de hand
van je dekkingswensen. Welke zorgkosten ga je zeker/misschien maken?
• Vergelijken kost tijd. Jaarlijks zijn vanaf 12 november alle nieuwe polisvoorwaarden bekend. Ga er zo snel mogelijk mee aan de slag.
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Sommige zorgverzekeraars bieden cadeaus of kortingen aan bij hun
zorgverzekering. Bereken altijd goed of dit voor jou voordelig uitpakt.
Over het algemeen kan gesteld worden dat je een cadeau uiteindelijk
zelf betaalt via de premie voor de zorgverzekering.
Bekijk de voorwaarden die gelden voor vergoeding. Denk aan
wachttijden voordat je voor vergoeding in aanmerking komt, of ver-         
goedingen die alleen voor bepaalde patiënten gelden. Ga ook na of  
de verzekeraar contracten heeft afgesloten met bepaalde zorgverleners waar je aan vastzit.
Bekijk of je de premie voor de verzekering per jaar kunt betalen. Je
bespaart dan al snel 3%, of €30 per €1000.
Heb je niet zulke goede ervaringen met je zorgverzekeraar en wil je
weten welke het beter doet? Ieder jaar onderzoeken wij over welke
zorgverzekeraar ons panel het meest tevreden is.

Tot wanneer kun je overstappen van zorgverzekering?
De uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering is 31 december. De uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering
is 31 januari, mits je de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Je
zorgverzekering gaat dan per 1 januari met terugwerkende kracht in. Het
is belangrijk op tijd een nieuwe verzekering af te sluiten. Als je onverzekerd bent, loop je het risico een fikse boete via het CAK te ontvangen.
Maar het is nog beter als je voor eind december de nieuwe polis afsluit, in
verband met de medische acceptatie bij aanvullende verzekeringen.
Tussentijds overstappen zorgverzekering
De deadline van 1 februari is verstreken. Misschien vraag jij je nog af: kan
ik nu nog overstappen van zorgverzekeraar? Je kunt je soms wel tussentijds aanmelden voor een aanvullende zorgpolis. Tussentijds overstappen
kan bij een basisverzekering alleen als:
• de verzekeraar de voorwaarden wijzigt;
• je in Nederland gaat wonen na verblijf in het buitenland;
• je in het buitenland woont maar een Nederlandse belastingplichtige
bent;
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•
•
•
•

je onverzekerd bent maar wel verzekeringsplichtig;
je 18 jaar wordt;
je als militair uit dienst treedt;
je bij een nieuwe werkgever een collectieve zorgverzekering afsluit.
Vooruitbetaalde premie krijg je dan terug.

Overstappen tijdens een lopende behandeling
Als je overstapt van zorgverzekeraar tijdens een lopende behandeling in
het ziekenhuis of de ggz, dan gelden de polisvoorwaarden van de verzekeraar waar je verzekerd was bij aanvang van de diagnose-behandelcombinatie (dbc). Is je dbc dus in 2018 geopend en ben je per 2019 overgestapt
op een andere zorgverzekeraar terwijl je dbc nog open stond, dan wordt
het eigen risico van 2018 aangesproken. Eventuele vervolg-dbc’s die in
2019 worden geopend, vallen onder de voorwaarden en het eigen risico
van de zorgverzekeraar in 2019.
Tips overstappen basisverzekering
• Bedenk welke soort basisverzekering (naturapolis, restitutiepolis,
combinatiepolis of budgetpolis) je voorkeur heeft. Als je het geen
probleem vindt om je zaken online te regelen, kun je nog nagaan of         
de verzekeraar een goedkopere internetpolis heeft.
• Bekijk of het voor jou loont om je eigen risico te verhogen. Een hoger
eigen risico levert premievoordeel op. Gebruik onze keuzehulp eigen
risico om erachter te komen of dit voor jou interessant kan zijn.
Tips overstappen aanvullende verzekering
• Ga na of je zorg nodig hebt die niet onder de basisverzekering valt en
of je hiervoor een aanvullende verzekering af wilt sluiten. Ga na of de
premie die je zou betalen voor een aanvullende verzekering opweegt
tegen de vergoeding die je ontvangt.
• Let op: wanneer je een aanvullende polis bij een andere verzekeraar
afsluit dan waar je basispolis loopt, betaal je bij sommige maatschappijen een ‘administratieve opslag’ (ook wel premieopslag), die varieert
van 20 tot 50% van de premie.
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•

Stap pas over van aanvullende verzekering als je zeker weet dat
je door de nieuwe zorgverzekeraar wordt geaccepteerd. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering.              
Verzekeraars hoeven niet iedereen te accepteren voor aanvullende
polissen. Zorgverzekeraars mogen zelf de voorwaarden en acceptatiecriteria vaststellen voor aanvullende polissen. Stap dus nooit over vóór
je weet waar je aan toe bent en de nieuwe verzekeraar groen licht
heeft gegeven.

Bedenktijd
• Bij digitaal afsluiten heb je volgens de ‘Wet Koop op afstand’ 14 dagen
bedenktijd om de verzekering kosteloos op te zeggen.
• Bij een betalingsachterstand op je zorgverzekering kun je niet overstappen. Je zorgverzekeraar mag wel je aanvullende verzekering
stopzetten.
Ieder jaar test de Consumentenbond de tevredenheid over zorgverzekeraars via een panel. De resultaten vind je op: www.consumentenbond.nl/
zorgverzekering/tevredenheid-zorgverzekeraars
Bron: www.consumentenbond.nl

In samenwerking met
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Lezing Reuma en Vermoeidheid WereldReumaDag
SFEERVERSLAG

Hoe meer je
weet, hoe
beter je met
reuma kunt
omgaan

Er klinkt een gezellig geroezemoes als de zaal van wijkcentrum
‘t Slotje langzaam volloopt met belangstellenden. Als iedereen op zijn
plek zit volgt er een introductie, waarna Radboudumc onderzoeker
dr. Rongen haar lezing begint.
Bewegen helpt tegen vermoeidheid
“Vermoeidheid is, na pijn, de meest genoemde klacht bij reumapatiënten.
In tegenstelling tot mensen zonder reuma, is die vermoeidheid geen gevolg
van lichamelijke inspanning”, legt de onderzoekster uit. Daarbij helpt rusten
volgens haar niets. Hoewel er geen officiële behandeling voor bestaat, toont
haar recente onderzoek aan dat regelmatig bewegen minder moeheid oplevert. De Norm Gezond Bewegen schrijft voor dat een volwassene ten minste
vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging nodig
heeft. “Voldoe aan die norm, want dat komt je ten goede”, zo luidt haar
advies. Als u de norm niet haalt, omdat dit tot pijn en beperkingen leidt, doe
dan gewoon zoveel als uw lichaam aankan. Zorg dat u er geen klachten aan
overhoudt!”

begin. Ze raadt reumapatiënten aan om hun dagelijkse inspanningen te
noteren. “Dat kan door middel van een app op uw mobiele telefoon, met
een sporthorloge, maar ook gewoon door een ouderwets bewegingsdagboek bij te houden. Doe dit in samenspraak met uw behandelaar.”
Coach2Move
Tot slot vertelt de onderzoekster over het programma Coach2Move. Dit
programma vloeide voort uit het onderzoek waar ze aan meewerkte. Het
gaat om fysiotherapeutische aanpak waarin de lichamelijke belemmeringen om lichamelijk actief te zijn worden getraind. Tegelijkertijd stimuleert
de fysiotherapeut de patiënt ook om zelfstandig te gaan bewegen. Hoewel dit programma nog niet landelijk toegepast wordt, kunt u uw eigen
fysiotherapeut wel verzoeken een dergelijk traject met u aan te gaan. Hij
of zij kan hierover eventueel contact opnemen met dr. Rongen.
Veranderende relatie tussen patiënt en zorgverlener
Na de pauze is het de beurt aan prof. dr. van Riel, reumatoloog in ziekenhuis Bernhoven in Uden en hoogleraar aan het Radboudumc. Hij pleit
voor een betere samenwerking tussen patiënt en zorgverlener. “U bent
altijd zelf de baas over uw eigen lichaam, maar u moet de arts wel de
ruimte geven om u van advies te voorzien”, zo start hij zijn betoog. Prof.
van Riel schetst tijdens zijn lezing een beeld van de veranderende wereld.
“U kunt als u over twee weken met het vliegtuig op vakantie gaat alvast
online inchecken. Ook kunt u bepalen waar u in het vliegtuig wil zitten,
maar in de gezondheidszorg gaat eigenlijk alles nog op de ouderwetse manier.” Volgens de reumatoloog is nu ook de gezondheidszorg aan de beurt,
omdat de patiënt door het internet steeds beter ingevoerd is. Ook kan hij
zelf steeds meer.

Monitor uw bewegingen
“10.000 stappen zegt mijn telefoon”, klinkt er vanuit de zaal. Dr. Rongen
knikt bemoedigend en noemt de stappenteller van de smartphone een goed

De zorg van de toekomst
Bij het ouderwetse systeem gaat de patiënt eens in de zoveel maanden
naar de reumatoloog. Die voert metingen uit, waarna de patiënt weer
naar huis gaat. Dit is slechts een momentopname. Volgens prof. van Riel
moeten we naar een systeem toe waarbij patiënten hun eigen metingen

28

29

verrichten. De resultaten noteren ze in een online computerprogramma.
Uit studies blijkt dat de patiënt die zelf heeft leren meten veel meer
betrokken raakt bij zijn behandeling. Daarbij zijn ze vaker therapietrouw,
bespaart het zowel de arts als de patiënt tijd en wordt de patiënt in
principe beter en vaker gecontroleerd. Als de patiënt zelf merkt dat de
situatie verslechtert dan maakt hij of zij een afspraak met de reumatoloog
die in een opslag in het systeem kan zien wat er aan de hand is. “De zorg
van de toekomst”, zo noemt prof. van Riel dat. Hij hoopt dit systeem zo
snel mogelijk te kunnen implementeren.

Uitnodiging

Uitnodiging

Wilt u weten wat reuma precies inhoudt? Heeft u vragen over jicht?
Kom dan naar de

De hele PowerPointpresentatie van dr. Rongen en prof. van Riel staat op
onze website. Kijk op: www.rveindhoven.nl/voorlichting/ en klik daar op
de lezing Reuma en Vermoeidheid.

Lezing Reuma en Jicht
woensdag 23 januari 20.00 uur – 22.00 uur

Martijn Stals

Sprekers: Prof. dr. P. van Riel, reumatoloog ziekenhuis Bernhove, Uden
De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn van harte
welkom.
Aanmelden: bij voorkeur per email aan scala.breugel@gmail.com of in het
uiterste geval per telefoon 0499 47 58 07
Locatie: Feestcafé De Bongerd, Asteroïdenlaan 2, Breugel
Openbaar vervoer: vvanaf centraal station Eindhoven neemt u - Hermes
bus 9 (richting Son en Breugel) uitstappen bij bushalte Pallaspad, Son en
Breugel. Dit is tegenover de sporthal/feestcafé De Bongerd.
Provincialeweg 27 * 5503 HA Veldhoven * 0031 (0)40-253 50 55/-251 86 90
* www.vangerwenmunckhoftours.nl * info@vangerwenmunckhof.nl
Reumavereniging
Regio Eindhoven

30

in samenwerking met
31

Uit de praktijk van dokter Harry E. Lieveld
advertorial

Wetenschappers hebben ook ontdekt dat een acupunctuurpunt een scherp
cilindrische opening is in de bovenste laag van het spieromhulsel van het
lichaam. Het heeft een diameter van 2 tot 8 mm. Deze kleine openingen in de
bovenste spierlaag worden omhuld door een laag bindweefsel, waardoor een
bundel van zenuwcellen en bloedvaten loopt.
Met radioactieve “tracers” zijn vermoedelijke meridianen waar te nemen
Verschillende wetenschappelijke studies laten zien dat na het inspuiten van
een radioactieve tracer een duidelijke lijn zichtbaar werd. Deze correspondeerde met één van de meridianen.

Acupunctuurpunten en meridianen lijken te meten te zijn
Westerse wetenschappers hebben lang tevergeefs geprobeerd acupunctuurpunten en meridianen (energiebanen) te begrijpen vanuit het westerse medische denken. Gelukkig lijkt dat nu eindelijk te gaan lukken.
De Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) gaat ervan uit dat we bij onze
geboorte een bepaalde hoeveelheid energie meekrijgen. Volgens de TCG is het
van groot belang voor onze gezondheid dat de circulatie van die energie ongestoord in ons lichaam kan plaatsvinden. Die circulatie gaat via meridianen,
waarop acupunctuurpunten liggen.
Als onze energiehuishouding gestremd is, kunnen we last krijgen van klachten
en ziekten. Medische acupunctuur kan door in te grijpen op bepaalde acupunctuurpunten, de balans in onze energiecirculatie vaak herstellen. Hierdoor
kunnen klachten en ziekten verminderen of zelfs verdwijnen.
Een acupunctuurpunt heeft specifieke, van de omringende huid afwijkende
eigenschappen
Eén van die verschillen is een sterk verlaagde huidweerstand. Verder blijken
acupunctuurpunten een verhoogde concentratie van bepaalde enzymen en
neurotransmitters te bezitten.
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Tegenstanders beweren dat deze verspreiding via de aderen geschiedt. Echter,
de radioactieve stof verplaatst zich vanuit een acupunctuurpunt vrij langzaam;
ongeveer 3 tot 5 cm per minuut. Waarna het tientallen minuten duurt voor het
signaal van de tracer is verdwenen.
Als daarentegen een tracer in een ader wordt gespoten, volgt de tracer direct
de route van die ader. Ook is de radioactieve stof veel sneller verdwenen.
Daarnaast blijkt dat transport van tracers via meridianen niet is te verklaren
vanuit transport via de lymfevaten.
Acupunctuur stimuleert de aanmaak van lichaamseigen pijnstillers en ontstekingsremmers
Bijvoorbeeld neurotransmitters als endorfines en dynorfines. Met medische
acupunctuur kunnen daardoor veel pijnen en ontstekingen behandeld worden,
zoals bijvoorbeeld bij artrose, RA en fibromyalgie.

Bron: 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
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Sfeerverslag Elektrische Fietsinformatiedag
SFEERVERSLAG

Oefen je
vaardigheid

Het motto van vandaag is ‘Anticiperen is beter dan genezen’.
Jip van Weezel van SOAB, de organisatie die gemeente Eindhoven
heeft ingehuurd om deze dag te verzorgen, maakt ons eerst wijzer
met theorie. Het opfrissen van de verkeersregels, informatie over de
elektrische fiets en we krijgen trucs en praktische tips. Bij de quizvragen doet iedereen goed mee. De filmpjes zijn niet alleen leerzaam
maar vooral ook hilarisch.

apparaat, aan te pas. We worden in twee groepen verdeeld. Eén groep
gaat naar de fietsenmaker die verschillende modellen elektrische fietsen heeft klaar staan om uit te proberen. Daarnaast beantwoordt hij
(heel veel) vragen en kijkt hij of je fiets goed staat afgesteld.
Fietsparcours
Het fietsparcours is niet voor watjes: je moet laveren tussen verschillende blokjes, een bochtje naar links maken (hand uitsteken!) en al
fietsend een balletje van een pion pakken en even verderop in een emmer gooien, maar wat niet kan, kan niet. Veiligheid voorop. Bijna alle
deelnemers lukt dat ook nog. Mensen met reuma kunnen echt goed
fietsen! De dag sluiten we af met een korte fietstocht van ongeveer 6
kilometer. Als er voldoende belangstelling is, organiseren we volgend
jaar weer zo’n leerzame en gezellige dag. De fietsdocent heeft er alvast
zin in.
Wilma Wijnen

Fietsfitness
Dan gaan we naar buiten voor de fietsfitness. Met diverse oefeningen worden onze spierkracht, lenigheid, balans en reactievermogen
getest. Wederom doet iedereen zijn/haar stinkende best. Het is ook
leuk om te doen. En tegelijk leren we een heleboel over ons eigen
lichaam. Er wordt de hele dag door goed rekening gehouden met
ieders talenten en capaciteiten. Als het niet kan, kan het niet. Wat
niet lukt, lukt niet. Wie had de dag erna spierpijn?
Testritjes
Na een heerlijke lunch met broodjes kroket is het tijd voor het stoerste onderdeel van de dag: het fietsparcours, hier komen gele hesjes
en twee Rode Kruis medewerkers met een AED, een hartmassage
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De zekerheid van goede zorg

WIJ STAAN GARANT VOOR EEN UITGEBALANCEERDE KUUR
Vanaf 2009 organiseren wij voor reumapatiënten geheel
verzorgde kuurreizen naar Hongarije, Montenegro, Slowakije,
Spanje, Polen, Tsjechië, Tenerife en Turkije. Wij bieden u
een betrokken begeleiding met professionele medische
zorg en overnachtingen in goede gespecialiseerde hotels
met eigen kuurklinieken.

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl
Stichting Het Wolders Ven
Koningin Julianalaan 15, Waalre
040 - 221 73 12
info@woldersven.nl
www.woldersven.nl

NIEUW!!!
Onze kuurgasten de vergoeding van de ziektekostenverzekering
(Nationale Nederlanden, en Ohra) waar ze volgens hun polis recht
op hebben door Reuma Kuurreizen bij de verzekering laten
declareren. Zij hoeven verzekerde bedrag dan niet te betalen,
alleen het restantbedrag.
Datums en prijzen voor Groepsaanbiedingen 2019 verschijnt
rond 30 Januari op onze website: www.reumakuurreizen.com
Voor meer informatie zijn we altijd beschikbaar
Reuma kuurreizen
Beugelskamp 49
7414 CS Deventer
Tel: 0570 750 902
Mob: 06 28 18 93 65
Website: www.reumakuurreizen.com

Mail: info@reumakuurreizen.com
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Vakantiehuis voor goed verzorgd genieten
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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: Joost Korremans, liefst per
e-mail: j.korremans@gmail.com.

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

• 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  ellen.van.steenis66@gmail.com

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

Meer informatie: www.rveindhoven.nl of 06 83 40 78 50
Het lidmaatschap kost € 25,00 per jaar.
Het partnerlidmaatschap kost € 18,50 per jaar.
Wijze van betalen: per automatische incasso.

Eigen bijdrage:
€ 6,- per
jaar

Datum:

Nordic Walking is een wandelsport waarbij stokken (poles)
worden gebruikt. Je lichaam beweegt hierdoor intensiever.
Regelmatig organiseren wij start- en opfriscursussen.
• Zaterdag: 10.30 - 11.30 uur
   Coördinator: Willy Klappe
06 18 22 52 56
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Handtekening:

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



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

 Man  Vrouw
Huisnummer:
Postcode:
Telefoon:

Ik ga akkoord met het vastleggen van bovenstaande persoonlijke
gegevens door Reumavereniging Regio Eindhoven. De vereniging
gebruikt deze gegevens uitsluitend voor zaken die de vereniging
betreffen. Zie ook onze privacy verklaring op onze website:
www.rveindhoven.nl/privacyverklaring
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Handige adressen

Reumavereniging
Regio Eindhoven

Inschrijven
beweeggroep

ReumaNederland
Telefoon: 020 589 64 64
info@reumanederland
www.reumanederland.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

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 + lidmaatschap
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Prijzen voor leden
en partnerleden
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 + lidmaatschap

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 + lidmaatschap

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

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

Interim Voorzitter
Inge Beekmans
0492 330 627

Gastvrouw
Greet van Gessel
06 83 40 78 50

Secretariaat
Wim Slot
040 242 70 58

Contactpersoon advertenties
Corry Huffenreuter

cjbeekmansrpv@gmail.com

info@rveindhoven.nl

d.huffenreuter@upcmail.nl

info@rveindhoven.nl

Coördinator Hydrotherapie
Ellen van Steenis
040 211 65 58

Lillian Korremans
040 248 88 28

 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.

secretariaatrveindhoven@gmail.com

ellen.van.steenis66@gmail.com

Penningmeester – Vicevoorzitter
José van der Velden
040 226 49 05

Coördinatoren
Yvonne  Arts – Boer  040 257 53 70
Ellen van Steenis 040 211 65 58
Willy Klappe 06 18 22 52 56
Eline Merk 040 242 59 21

j.vandervelden@hslnet.nl

Ledenadministratie
Joost Korremans

Coördinatoren Tai Chi
Mary Brands
040 221 80 26

j.korremans@gmail.com

Interne contacten
Yvonne Arts – Boer
040 257 53 70

info@rveindhoven.nl

Tineke den Hoed
040 242 42 08

Yvonne.arts@outlook.com

tinekeenkees@hotmail.com

Redactie
Wilma Wijnen
040 244 73 33

Coördinator Nordic Walking
Willy Klappe
06 18 22 52 56

wwijnenrpv@gmail.com

willklappe@live.nl

Kandidaat redacteur
Martijn Stals
06 51 98 6 209
stals@live.nl
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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 ReumaNederland (voorheen Reumafonds),
de NPCF en lid van Ieder (in)
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Vormgeving:
Stichting Supportpunt Eindhoven

De vereniging is van
ons allemaal

