Contact

Verenigingsblad

1e uitgave 2019 nummer 185

Reumavereniging
Regio Eindhoven

1

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 Hydrotherapie
Ellen van Steenis
Aanmeldingen
Wijzigingen of annuleringen
040 211 65 58
ellen.van.steenis66@gmail.com

Coördinator Tai Chi
Mary Brands
Aanmeldingen
Wijzigingen of annuleringen
040 221 80 26
info@rveindhoven.nl

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

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

Secretaris
Wim Slot
Correspondentie
Externe contacten
040 242 70 58
info@rveindhoven.nl

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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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,de NPCF en Ieder (in)
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Het bestuur aan het woord
drukwerk
printwerk
afwerking

Met liefde
en plezier

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

GEWRICHTSKLACHTEN?
Nu is er de DORN-methode!
Een zachte correctie van wervelkolom en gewrichten ter behandeling van rug- en gewrichtsklachten.
Ook bij alle vormen van reuma!

2019. We zijn er alweer helemaal aan gewend. Voor u ligt
weer ons 1e verenigingsblad van dit jaar. Wederom met mooie
artikelen, leuke terug blikjes op activiteiten en we stellen ook enkele
nieuwe vrijwilligers aan u voor. Nee, ik zeg dit niet goed, zij stellen zich
aan u voor. Lees het met interesse, alstublieft, dan leert u alle bestuursleden kennen. Ook staat er opnieuw de advertentie in voor een voorzitter.
Ik ben dan nu wel interim, maar, u begrijpt, dat kan ook geen jaren duren.
Er moet toch iemand zijn onder onze leden die deze functie over kan
nemen? Kent u iemand, een zoon, dochter, vriend, vriendin of buurman
waarvan u denkt dat is net iets voor hem of haar, aarzel niet en vraag om
contact met ons op te nemen.
Wij zijn een hard werkend bestuur die met liefde en plezier de kar trekken om voor u een zo mooi mogelijke vereniging in stand te houden.

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!
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Dat brengt me op een ander onderwerp. Wij, als bestuur, vragen ons al
langer af of een van u allen, of een groepje leden leuke activiteiten weten
om deze gezamenlijk te doen? Laten we zeggen een of twee keer op een
vaste tijd in de maand. Dan denken we aan een creatieve middag, kaarten, kegelen, sjoelen, bloemschikken of wat men leuk vindt. Laat eens
horen. Bel of mail ons en wij kijken of en hoe we het kunnen realiseren.
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Als ik dit zit te schrijven geeft de weersverwachting sneeuw aan. En toch
besluit ik dit stukje met u een mooie lente te wensen. En wij spreken elkaar weer bij de eerstvolgende lezing en de Algemene Ledenvergadering.
Inge Beekmans, interim-voorzitter

Van de redactie

Bloeiende
vereniging

In memoriam (bijgewerkt tot en met 31 januari)
Mevrouw Waterham
Mevrouw Gijsbers

Mevrouw Caminada
Mevrouw Spreeuwenberg

Het

Grootste
assortiment van
Nederland

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

6

Ook op
zaterdag open!

Ook zo’n zin in het voorjaar? Bloemetjes en bijtjes en alles wat
zoemt en bloeit en ons altijd weer boeit. En dit voorjaar heeft
heel veel moois in petto. Allereerst is er de lezing Fibromyalgie door
reumatoloog dr. Kuntzel van het Regionaal Reumacentrum in het Máxima
Medisch Centrum, dan volgt de Algemene Ledenvergadering waar u
Inge Beekmans weer in actie kunt zien als (interim-)voorzitter en kennis
kunt maken met onze nieuwe secretaris Wim Slot en coördinator
gastvrouwen Jacintha Spierings.
Nog meer leuks
Op donderdag 11 april vertrekt de bus naar thermaal bad Arcen, als er
tenminste voldoende mensen meegaan. Breng dus gerust uw vriendin,
buurman of verre achterneef mee! Daarna volgt de klapper op 25 mei:
de Voorjaarsfietstocht, weer nauwkeurig uitgestippeld door ons dreamteam, u kent ze intussen al, Greet, Jeanny, Ad en Ton. Ook bij deze
activiteit mag u al uw vrienden en familieleden meebrengen, want
hoe meer volk hoe meer leut. En dat geldt niet alleen in deze Carnavalsweek!
Zonder gekheid
Reuma is een serieuze aandoening en er is veel geld nodig voor onderzoek. Daarom brengen we de jaarlijkse collecteweek van maandag 18 tot
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en met zaterdag 23 maart weer onder de aandacht. Daarnaast collecteren wij als voltallig bestuur ieder jaar. We krijgen immers ook subsidie
van ReumaNederland en daar doen we graag iets voor terug. Wilt u ook
een duit in het zakje doen, door u in te zetten als vrijwilliger, collectant,
wijkhoofd of collecte-organisator? Blader dan door naar pagina 33 voor
meer informatie.
Bloeiende vereniging
Het voorjaar nodigt ook uit tot het maken van nieuwe plannen. In een
geurige en fleurige omgeving met zonlicht, warmte en positieve energie
komen nieuwe ideeën gemakkelijk tot bloei. Nieuwe plannen komen tot
wasdom als mensen zich ervoor inzetten. Zin om iedere maand of vaker
bij elkaar te komen om een potje te kaarten of zelf kaarten te maken?
Laat het ons weten. Liever telkens een totaal andere activiteit? Wij zijn
overal voor in! We horen het graag. Ik wens u een inspirerend voorjaar.
Wilma Wijnen

Uitnodiging

Uitnodiging

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 zal onze kandidaat secretaris Wim Slot
zich aan u voorstellen.

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 op de

Algemene Ledenvergadering
maandag 25 maart
Programma:
19:00 - 19:30 uur:
19:30 - 20:15 uur:
20:45 - 22:00 uur:

Niet te missen
Do 14 mrt: Lezing Fibromyalgie

pag. 13

Ma 25 mrt: Algemene Ledenvergadering met gratis bingo

pag. 9

Do 11 apr: Busreis naar thermaal bad Arcen

pag. 21

Za 25 mei: Voorjaarsfietstocht

pag. 27
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Ontvangst met koffie en thee
Algemene Ledenvergadering
Gratis bingo met loterij

Het (financieel) jaarverslag is vanaf maandag 11 maart digitaal of op papier op
te vragen bij: Wim Slot, 040 242 70 58 of via info@rveindhoven.nl
Locatie: Wijkgebouw ’t Slotje, Kastelenplein 167, Eindhoven.
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes stadsbus
16 (richting Veldhoven MMC) uitstappen bij bushalte Kastelenplein Oost.
Looproute: (3 min): loop naar Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar de Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar het Kastelenplein, ’t Slotje ligt aan uw rechterhand.  Parkeren: gratis en ruime parkeergelegenheid.
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Huisarts wil meer dan 10 minuten
VOOR U GELEZEN   ‘Dan vertelt patiënt pas het hele verhaal’

Vertel
het hele
verhaal

Huisartsen komen in hun werk steeds meer in de knel. De
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waarschuwde dat de artsen
overbelast dreigen te raken als het aantal patiënten per praktijk niet naar
beneden gaat. De norm is nu bijna 2200 en moet naar 1800. De zorg
voor die patiënten is de afgelopen jaren steeds ingewikkelder geworden.
Er zijn meer zorgbehoevende ouderen, die bovendien langer leven én
langer thuis wonen. Ook sturen ziekenhuizen patiënten eerder naar huis.
Dat komt allemaal op het bordje van de huisarts terecht. Maar die heeft
nauwelijks genoeg tijd om al die zorg te leveren.
Huisartsen hebben per patiënt nu 10 minuten voor een consult, inclusief
het schrijven van een verslag. Dat is echt te kort, beaamt huisarts Martine Verwijs. Ze werkt op verschillende praktijken in de regio Amsterdam.
“Mensen tasten je eerst af. De eerste minuten vertellen ze over iets waarvoor ze eigenlijk niet komen.” Pas als de patiënt vertrouwen heeft in de
huisarts vertelt hij meer. Verwijs: “Dan hoor je de vraag achter de vraag.
Dat ze bezorgd zijn over dat knobbeltje, want oma is ook overleden aan
kanker. Als ik zo’n consult moet afraffelen, komt dat verhaal er misschien
niet uit.” Dat weet ook Dennis Pot, huisarts in Hilversum. “Ook al zeg je
duidelijk dat ze maar één klacht mogen bespreken, ze komen toch al snel
met meer problemen.” Hij doet daarom niet zes consulten per uur, maar
10

vijf. “Dan kan je net iets meer doen en dat verhoogt de kwaliteit van de
zorg.”
Een oplossing voor het tijdgebrek is mogelijk gevonden in Noord-Limburg.
Daar krijgt huisarts Hans Peter Jung op eigen initiatief sinds vorig jaar een
vast bedrag van verzekeraar VGZ, in plaats van een vergoeding per consult.
Het resultaat? Meer tijd voor de patiënt en flink toegenomen werkplezier
voor Jung zelf. “Mijn werk is veel leuker geworden. Mensen bloeien echt op
als je de ruimte hebt om te praten over waar het eigenlijk om draait.” Het
heeft ook de verzekeraar geen windeieren gelegd. Het aantal patiënten dat
Jung doorverwees naar het ziekenhuis, waar de zorg een stuk duurder is,
nam afgelopen jaar met maar liefst 28 procent af. “Daarmee heeft VGZ die
extra financiering voor onze praktijk terugverdiend”, zegt Jung.
Martine Verwijs geeft als voorbeeld een veelgehoorde klacht uit de praktijk: vermoeidheid. Ze schat dat tot een vijfde van haar afspraken daarover
gaat. “Er kan dan van alles aan de hand zijn: angst voor ziekte, depressie,
overbelasting op het werk of echte lichamelijke klachten. Dat zijn leuke
consulten, want dan moet ik echt puzzelen. Maar daar heb ik wel de tijd
voor nodig.” Ze heeft dan geen ander alternatief dan uitlopen. “Daar gebruik ik de pauzes voor, niet voor koffiedrinken.”
Bron: HandicapNieuws, NOS, Atlas van Zorg & Hulp

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
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Uitnodiging

Uitnodiging
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.

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, weke delen reuma
donderdag 14 maart
Sprekers: Dr. Kuntzel, reumatoloog in het Regionaal Reumacentrum, Máxima
Medisch Centrum Eindhoven

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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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
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.
Reumavereniging
Regio Eindhoven

in samenwerking met
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Even voorstellen
Wim Slot

SPECIALE VOORJAARS AANBIEDING (laagste prijsgarantie)
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. € 1.280,00; 1-pers. kamer € 1.360,00;
7 ov. wellness reis met HP met 2 x 50’ massages incl. vlucht, bagage, transfers
2-pers. kamer p.p. € 700,00 ; 1-pers. kamer € 740,00
Reisperiode: 1 maart - 1 juli 2019.

Maak kennis
met Wim

Ik ben Wim Slot, geboren 64 jaar geleden in Leeuwarden.
Vanaf mijn 5e levensjaar woonachtig in Eindhoven, omdat mijn
vader door Philips naar Eindhoven werd overgeplaatst. In Eindhoven
verder opgegroeid (we wonen er nog steeds) en ook mijn vrouw Riet
ontmoet. Samen hebben we vier zonen gekregen, die inmiddels allemaal zijn uitgevlogen. Inmiddels hebben we ook een kleindochter
en de tweede is op komst.
Ik heb qua werk ruim 15 jaar bij Philips gewerkt en daarna in een ziekenhuis (in Breda) en tenslotte vanaf 1999 bij Vitalis Woonzorg Groep
in Eindhoven. Afgelopen juni ben ik met vervroegd pensioen gegaan
en had mij voorgenomen om na de zomervakantie te kijken naar vrijwilligerswerk.
Via internet zag ik een vacature voor secretaris van de Reumavereniging
Regio Eindhoven. Omdat ikzelf affiniteit met reuma heb (heb ongeveer
dertig jaar RA) leek me dit een leuke tijdbesteding en tot nu toe klopt
dat. Naast dit werk ben ik ook actief in de korfbalvereniging Rust Roest,
waar ik al ruim 50 jaar lid ben.

Individuele kuurreis naar DHS Hotel Margitsziget****, Margaretha-eiland
Kuren in het wereldberoemde kuur/wellness hotel in Budapest op het eiland.
2-weekse (14 ov.) kuurreis met HP, 20 kuurbehandelingen. Vliegticket, transfer
naar uw hotel op aanvraag. Dagelijkse vluchten uit Eindhoven.
2-pers. kamer p.p. € 1.552,00 ; 1-pers. kamer € 2070,00
Reisperiode: 19 april - 23 juni 2019.
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!

Met vriendelijke groet,
Wim
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Ben ik straks automatisch donor?
VOOR U GELEZEN En meer vragen over de nieuwe Donorwet

Wie geef ik
mijn hart

In 2020 treedt de Donorwet in werking. Wie nu nog niets
geregeld heeft, kan dat voor die tijd beter wel doen. Anders geef je
straks automatisch toestemming voor donatie van organen en weefsels,
ook als je dat niet wilt.
Komen er door de nieuwe wet duizenden donororganen bij?
Nee. De kans dat organen en weefsels worden uitgenomen als iemand
overlijdt, is en blijft heel erg klein. In 2016 overleden in ons land 148.000
mensen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van
hen zijn er slechts 235 donor geworden van een of meerdere organen,
aldus de Nederlandse Transplantatie Stichting. Er zijn zo weinig donoren
omdat organen alleen getransplanteerd kunnen worden als ze nog goed
functioneren. Na het overlijden gaan de organen snel achteruit. Je kunt
alleen orgaandonor zijn als je op het moment van sterven aan de beademing ligt in een ziekenhuis. Op die manier krijgen de organen ook na het
overlijden nog genoeg zuurstof en voeding. Dat is bijvoorbeeld zo bij een
ernstige beroerte of hersenbloeding, en soms ook na een verkeersongeval. Het komt in ieder geval niet vaak voor.
Wat verandert er met de nieuwe Donorwet?
Op dit moment hebben 6,3 miljoen Nederlanders in het Donorregister
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vastgelegd of zij na hun dood donor willen zijn van weefsels en organen.
Pakweg 9 miljoen mensen hebben dit nagelaten. Als zij overlijden, kan
een arts of de familie lastig nagaan of zij eventueel orgaandonor hadden
willen zijn. De familie zegt in twee van de drie gevallen ‘nee’. Dat is zuur
voor de 1071 mensen op de wachtlijst voor een orgaan, van wie er elk
jaar 130 tot 150 overlijden. Om daar wat aan te doen, heeft de politiek de
nieuwe Donorwet aangenomen. Iedereen komt vanaf 2020 automatisch
in het Donorregister. De enige voorwaarden zijn dat je 12 jaar of ouder
bent, wilsbekwaam bent en staat ingeschreven bij een Nederlandse
gemeente. Geef je niets door? Dan zeg je ‘ja’ tegen (de kleine kans op)
orgaandonatie na je overlijden.
Wat gebeurt er als ik géén keuze doorgeef?
Met de wet dwingt de politiek eigenlijk de 9 miljoen personen die geen
keuze hebben gemaakt dit alsnog te doen. Iedereen krijgt in 2020 een
brief met de vraag om de keuze vast te leggen in het Donorregister.
Reageer je niet op de brief en op de herhaalbrief? Dan sta je na een
aantal weken automatisch geregistreerd als ‘Ja, ik geef toestemming’
(ofwel ‘geen bezwaar’). Je stelt alle organen en weefsels na overlijden
beschikbaar voor transplantatie. Wil je dit niet? Of wil je de keuze
overlaten aan je partner, familie of een zelfgekozen persoon? Ga dan
naar de website van het Donorregister. Je kunt daar ook aankruisen
welke organen en weefsels wel en niet gebruikt mogen worden.
Hiermee hoef je niet te wachten tot de nieuwe wet in werking treedt.
Waar vind ik het Donorregister?
Het Donorregister is een website: www.donorregister.nl. Je logt in met
DigiD en vult online het formulier in. Geen computer? Een papieren
formulier is verkrijgbaar op het gemeentehuis en via de Donorinfolijn:
T: 0900-821 21 66 (gebruikelijke belkosten).
Ik heb nog een oud donorcodicil in mijn portemonnee. Wat moet ik
daarmee?
Die kun je weggooien. De arts zoekt niet meer naar dit soort codicillen of
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pasjes omdat het te veel tijd kost als iemand overleden is en eventueel
donor kan worden. De arts kijkt alleen in het Donorregister.
Kun je het donorschap ook regelen bij de notaris?
Nee. De arts moet snel weten of een potentiële donor toestemming
heeft gegeven voor donatie. In het Donorregister kan dit snel worden
opgezocht. De gang naar de notaris duurt te lang. Toch hebben veel
notarissen een donorclausule opgenomen in het levenstestament. Je
kunt hiermee wel nog eens extra duidelijk maken aan je partner en
familie wat je wensen zijn.
Stel: een naaste krijgt een hersenbloeding, de toestand is kritiek. Diegene wil geen orgaandonor zijn, maar heeft het Donorregister niet
ingevuld. Wat dan?
Heeft iemand niets geregistreerd in het Donorregister, dan staat er na
2020 automatisch ‘ja, ik heb geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Ook als
diegene dit níét had gewild. Maar de nieuwe wet heeft hiervoor wel een
vangnet. Familieleden kunnen orgaandonatie tegenhouden als ze ernstig
bezwaar hebben. Zij moeten dan aannemelijk maken dat orgaandonatie
niet overeenkomt met de wens van de betrokkene.
Kan iemand donor zijn na euthanasie?
Ja, dat kan. De huisarts moet dan wel bepaalde voorbereidingen treffen en moet daarom ruim op tijd op de hoogte zijn. Euthanasie gebeurt
meestal thuis. Als iemand orgaandonor wil zijn, moet de euthanasie
plaatsvinden in het ziekenhuis, zodat de arts binnen korte tijd na het overlijden de organen kan uitnemen in de operatiekamer. Voor weefseldonatie
is euthanasie thuis wél mogelijk. Bij orgaandonatie in het ziekenhuis moet
de familie snel afscheid nemen na het overlijden, zodat de uitname snel
plaats kan vinden. Na de uitname is er wel tijd voor uitgebreid afscheid en
kan de dierbare begraven of gecremeerd worden. Orgaandonatie na euthanasie kan vaak tot en met ongeveer 75 jaar, weefseldonatie tot 86 jaar.
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Is mijn dementerende moeder straks ook automatisch donor?
Dat hangt ervan af. Als zij haar wens heeft laten vastleggen in het
Donorregister en daarna dement (en dus wilsonbekwaam) is geworden,
dan geldt haar wens. Het ligt anders wanneer iemand geen wens heeft
vastgelegd en wilsonbekwaam wordt. Iemand die na invoering van de
nieuwe wet níét reageert op de oproep om de keuze door te geven in
het Donorregister, wordt geregistreerd als ‘Geen bezwaar’. Bij overlijden
van deze persoon worden de nabestaanden geraadpleegd over de keuze
van orgaan- en weefseldonatie. Wilde deze persoon echt donor zijn? Die
vraag kan de wettelijk vertegenwoordiger van de overledene beantwoorden. Is zo’n vertegenwoordiger er niet, dan beslissen de nabestaanden.
Als ook zij ontbreken, mag geen orgaandonatie plaatsvinden.
Kun je te oud zijn om orgaandonor te worden?
Of iemand donor wordt, hangt af van het moment, de oorzaak en de
plaats van overlijden. Ook de lichaamsconditie van de overleden donor
en de kwaliteit van de organen en weefsels zijn van belang. 40 procent
van de donoren is ouder dan 56 jaar. Voor elk orgaan geldt een andere
maximumleeftijd. Het hart van een 67-jarige is bijvoorbeeld niet meer
geschikt voor donatie, maar die persoon kan nog prima nierdonor zijn.
Oogweefsels kunnen tot 85 jaar worden gedoneerd.
Wat als je ernstig ziek bent geweest, medicijnen slikt of je hele leven
hebt gerookt?
In principe kan iedereen zich als donor registreren. Als je kanker hebt,
is orgaandonatie meestal niet mogelijk. Maar bij bepaalde soorten kanker
kan het wel, net als bij een goed behandelde kanker in het verleden.
Actieve infecties met tuberculose, hiv of herpes zoster kunnen je ongeschikt maken voor donatie. Door de schaarste aan organen, en het
overlijdensrisico van mensen op de wachtlijst, zijn de criteria bij
orgaandonatie lager dan bij weefsels.
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Kunnen organen en weefsels ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek?
Ja. Organen en weefsels zijn bedoeld voor transplantatie. Als ze niet
geschikt zijn, worden ze niet uitgenomen. Maar het kan voorkomen dat
een uitgenomen orgaan of weefsel tóch niet gebruikt kan worden voor
transplantatie. Artsen willen zo’n orgaan of weefsel dan gebruiken voor
wetenschappelijk onderzoek gericht op het verbeteren van transplantatietechnieken. Wie dat niet wil, kan dit aangeven in het Donorregister.
Meer vragen?
Vragen over wat er met je lichaam gebeurt?
Kijk op: www.transplantatiestichting.nl.
Veel extra informatie is te vinden op: www.donorregister.nl
Orgaantransplantaties van overleden donoren in 2016
Nier: 426 transplantaties
Hoornvlies: 1523 transplantaties
Long: 73 transplantaties
Hartklep: 86 transplantaties
Lever: 151 transplantaties
Botweefsel: 2129 transplantaties
Hart: 35 transplantaties
Alvleesklier: 29 transplantaties
Bronnen: Transplantatieregister, Gezondheidsnet

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met 31 januari)

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevrouw Domenie
Mevrouw Fick
Mevrouw Maas

Mevrouw Neggers
Mevrouw van Opstal
Mevrouw en meneer Snoeijen
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Uitnodiging

Uitnodiging

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

Thermaalbad Arcen
donderdag 11 april
Programma:
10:30 uur: Aanwezig zijn op de parking van de Tongelreep te Eindhoven
10:45 uur: Vertrek met de bus naar Arcen
12:00 uur: Lekker ontspannen zwemmen en koffiedrinken in het badrestaurant
16.00 uur: Vertrek naar Eindhoven
17:15 uur: Verwachte aankomst op de parking van de Tongelreep te Eindhoven
Eigen bijdrage: leden en partnerleden: € 21,75, niet leden: € 24,50.
Aanmelden: vóór maandag 2 april bij: Greet van Gessel: 06 83 40 78 50
Let op: Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de busreis niet door. Neem dus
gerust je vriendin, buurman of verre achternicht mee.
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Even voorstellen

Wie zoeken wij?

Gastvrouwen
Jeanny en
Jacintha (r)

Neem jij
het van
haar over?

Jacintha Spierings

Vacature voorzitter

Mijn naam is Jacintha Spierings en ben met ingang van 1 januari
2019 de opvolgster van Yvonne Arts die vele jaren coördinator van
de gastvrouwen is geweest.
Ik ben nu 61, opgegroeid in Uden en al bijna 40 jaar getrouwd met Fons.
We hebben 3 kinderen met aanhang en 3 kleinkinderen, waarvan ik
elke week vele uren geniet bij het oppassen. Voordat we in 2006 naar
Eindhoven verhuisden heb ik 16 jaar een peuterspeelzaal gedraaid in
Rijen waar we woonden. In Eindhoven heb ik 10 jaar totdat de reuma
me te pakken kreeg met veel plezier in een damesmodezaak gewerkt.
Daar heb ik ook voor de eerste keer Yvonne Arts ontmoet.
Naast de kleinkinderen schilder en kook ik graag. Ik zal met veel plezier
deze nieuwe rol op me nemen en kijk er naar uit om met jullie samen
te werken en te genieten van de activiteiten.
Vriendelijke groeten,
Jacintha

De reumavereniging staat er goed voor: een sterk team vrijwilligers met begeleiding van interim-voorzitter Inge Beekmans
en Wim Slot, onze nieuwe secretaris. Ook financieel zijn we een
gezonde organisatie. Slechts één ding ontbreekt: een voorzitter die
de taken van Inge overneemt en die:
• bestuurlijke ervaring heeft en leiding kan geven aan de bestuurs-        
vergaderingen
• oog en oor heeft voor alles wat leeft binnen de vereniging
• graag contacten onderhoudt met collega verenigingen en met overkoepelende organisaties zoals ReumaNederland
Wij bieden:
• ruime inwerktijd en begeleiding
• prettig team van enthousiaste vrijwilligers
Tijdsinvestering:
• ongeveer 4 uur per week
Bent of kent u iemand met deze eigenschappen? Dan bent u onze man
of vrouw! Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.
Mail: info@rveindhoven.nl of bel met Inge: 0492 330 627
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Bewegen bij botontkalking
VOOR U GELEZEN Belast je botten

Bouw
rustig
op

Van bewegen word je sterk. En dat geldt niet alleen voor je
spieren, maar ook voor de botten. Vooral sporten die belastend zijn
voor het lichaam hebben een positief effect op de gezondheid van de
botten. Ook als je al last hebt van botontkalking.
Als je regelmatig je botten belast, houd je deze langer sterk. Bewegen is
dan ook van belang voor de opbouw van de botten. Rond het 30e levensjaar is de dichtheid van de botten het grootst en na je 45e wordt er meer
bot afgebroken dan aangemaakt.
Bij zowel de opbouw van de botmassa als het behoud, is beweging van
belang. De beweging kan het proces van botafbraak zelfs afremmen. Botten zijn namelijk in staat om zich aan te passen aan de eisen die aan hen
worden gesteld. Ook op hoge leeftijd hebben de botten dit aanpassingsvermogen nog.
Remmen
Iemand die langere tijd aan bed is gekluisterd, kan in een half jaar tijd 30
procent aan bot verliezen. Simpelweg doordat hij niet kan bewegen. Als je
osteoporose hebt, is bewegen daarom extra belangrijk. Je kunt de aandoening niet genezen, maar wel afremmen. Daarbij zorgt beweging voor
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soepele spieren en gewrichten. Je lenigheid, spierkracht, balans en
behendigheid hebben hier baat bij. Dit helpt vallen en misstappen
voorkomen. En juist een breuk ontstaat gemakkelijker als er sprake is
van botontkalking.
Belasten
Bewegen, bewegen, bewegen dus. Het liefst iedere dag dertig minuten.
Vooral vormen van bewegen waarbij je het lichaam belast zijn gunstig.
Je kunt hierbij denken aan wandelen, tuinieren, joggen, tennissen, dansen
en schaatsen. Ook golf, roeien, fitness en fietsen zijn gunstig, hoewel je bij
roeien en fietsen het lichaam in mindere mate belast. Om diezelfde reden
is zwemmen minder effectief, het lichaam wordt tenslotte gedragen door
het water. Wel maakt zwemmen de spieren en gewrichten los en is het
goed voor de conditie. Als je veel last hebt van de osteoporose is zwemmen dus een goed alternatief. Juist omdat je dan minder pijn of klachten
ervaart.
Opbouwen
Ook het belang van rustig opbouwen geldt voor osteoporosepatiënten.
Zeker als je een tijd niets gedaan hebt. Begin bijvoorbeeld met vijf
minuten bewegen en tel daar iedere dag een paar minuten bij op. Af
en toe een rustdag inlassen, is zeker in het begin een verstandige keuze.
Let bij tillende bewegingen op een juiste houding: een rechte rug en
gebogen knieën. Als osteoporosepatiënt kun je beter geen oefeningen
doen waarbij je voorover moet buigen. Dit is zeer belastend voor de rug.
Plezier
Tot slot is het van groot belang dat je het bewegen vol blijft houden. Als
je een tijdje niets doet, verdwijnen de gezondheidseffecten ook weer.
Kies daarom een sport die je echt leuk vindt en probeer samen met
iemand te bewegen. Dat werkt niet alleen motiverend, maar is ook
nog eens veel gezelliger. Er bestaan allerlei initiatieven op het gebied
van beweegprogramma’s. Het voordeel daarvan is dat je ook onder
25

begeleiding sport. Een sportleider of fysiotherapeut kan erop toezien dat
je je niet te veel, maar ook zeker niet te weinig inspant. Als je overweegt
om actief te gaan sporten is overleg met een begeleider ook verstandig.
Iedere dag
Zorg dat je iedere dag aan wat beweging komt: een keer per week drie uur
wandelen is minder effectief dan vijf keer per week een half uur. Probeer
gedurende de dag ook slimme keuzes te maken. Kies bijvoorbeeld voor de
trap in plaats van de lift en laat als het even kan de auto staan en pak de
fiets.
Bron: Gezondheidsnet

Uitnodiging

Uitnodiging

Genietend van de gezonde buitenlucht peddelen we door het Brabantse
landschap. De tocht is in totaal zo’n 22 kilometer lang en om 12.00 uur
pauzeren we voor koffie of thee met een broodje. We fietsen in een rustig
tempo zodat iedereen kan bijbenen. De fietstocht is ook veilig voor de
scootmobiel. Ga ook mee met onze

Voorjaarsfietstocht
zaterdag 25 mei
Programma:
11:00 uur: Vertrek vanaf parkeerterrein Joe Mann Paviljoen*
12:00 uur: Lunchpauze met o.a. broodje kroket, koffie of thee bij Grand Café
De Vriendschap
12:45 uur: Start tweede helft van de fietsroute
15:00 uur: Verwachte aankomst bij het vertrekpunt, we drinken nog een
glaasje op het terras van het Joe Mann Paviljoen. Indien dat nog
niet heropend is, gaan we naar het Boshuys* aan de overkant.
Aanmelden: vóór 20 mei bij Greet van Gessel: 06 83 40 78 50
Eigen bijdrage: leden en partnerleden gratis, introducé: € 5
* Joe Mann Paviljoen, Joe Mannweg 4, Best, 0499 372 032
* Grand Café De Vriendschap, Pastoor Teurlingstraat 30, Boskant, 0413 472 572
* Brasserie ‘t Boshuys, Sonseweg 39, Best, 0499 375 289
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Nieuwjaarsbijeenkomst
SFEERVERSLAG

Smikkelen
en smullen

Belangrijk: op maandag 25 maart houdt uw reumavereniging de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Altijd interessant en dames
en heren: als er om een of andere reden gestemd moet worden dan
is uw stem heel belangrijk!
Aansluitend aan de vergadering zullen we wederom een gezellige,
gratis bingo organiseren als afsluiting van de avond.
In de tussentijd zal er op donderdag 14 maart (19:00 – 21:30 uur)
een lezing worden gehouden in het Máxima Medisch Centrum.
Reumatoloog dr. Kuntzel spreekt dan over Fibromyalgie.

Op woensdag 9 januari jl. was het weer zover: onze
nieuwjaarsbijeenkomst. In een klein, maar gezellige entourage
in Eetcafé ‘t Pleintje aan het St Trudoplein in het oude gedeelte
van Strijp waren een 40-tal leden al dan niet met partner samengekomen om elkaar het allerbeste toe te wensen voor 2019.

Liesbeth Quint – de Wit

In haar functie van interim-voorzitter verwelkomde Inge (Beekmans)
de aanwezigen en nodigde ze iedereen uit om te gaan genieten
van een drie-gangen diner. Ondanks de grootte van de groep had
iedereen snel zijn menu wensen te kennen gegeven en spoedig
daarna begonnen de eersten aan hun voorgerecht.
Een compliment voor de vlotte doorstroming uit de keuken en de
bediening aan de tafels was helemaal op zijn plaats.
Samen met het heerlijke eten en het gezellige natafelen, vlogen de
uren om. Het was dan ook helemaal niet vreemd dat de geplande
tijd ruimschoots overschreden werd. Langzamerhand vertrokken
de gasten met een: tot ziens bij de volgende activiteit!

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

Na deze nieuwjaarsbijeenkomst hoopt het bestuur u in groten getale
terug te zien!
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Artrose komt niet door slijtage
VOOR U GELEZEN Alle misverstanden verklaard

Sportschoenen
slijten wel!

Wanneer mensen aan artrose denken, denken ze vaak aan
ouder worden. Of aan versleten botten. Terwijl artrose een ziekte is
die u op elke leeftijd kunt krijgen. Artrose is een chronische aandoening
van het gewrichtskraakbeen tussen de botten en wervels. Dit kraakbeen
hoort de gewrichten bij het bewegen te beschermen. Zo gaan de botten
niet op elkaar schuren, maar bewegen ze soepel.
Stijfheid
Gezond kraakbeen is dan ook erg glad. Bij artrose wordt het ruw en onregelmatig, op sommige plaatsen kan het zelfs helemaal verdwijnen. Dit
geeft stijfheid en veel pijn bij het bewegen. Ook het aangrenzende bot is
op sommige plaatsen verdikt, dit geeft ook pijn bij het bewegen (het gaat
als het ware schuren). Ook geven kleine stukjes losgeslagen kraakbeen
irritaties en ontstekingen in het gewricht.
Vormen
Er bestaan twee vormen van artrose:
• Primaire artrose is de vorm van artrose waar geen aanwijsbare oorzaak
voor gevonden kan worden. Het kan op iedere leeftijd optreden. Primaire artrose kan ook erfelijk zijn. Het ontstaat dan vaak voor het veertigste levensjaar.
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• Secundaire artrose kan ook op iedere leeftijd voorkomen en heeft een
duidelijke oorzaak. Vaak komt de beschadiging van het gewrichtskraakbeen door een breuk (fractuur), operatie, erfelijke afwijking (zoals
dysplasie waarbij het gewricht niet goed aangelegd is) of een ontsteking
van het gewricht. Secundaire artrose kan ook ontstaan door abnormale
belasting van het gewricht.
Artrose kan voorkomen in meerdere gewrichten tegelijkertijd. We spreken
dan van poly-artrose. Bij mono-articulaire artrose is een enkel gewricht
aangedaan.
Misverstanden over artrose
Er bestaan een aantal misverstanden over artrose. We zetten ze voor u op
een rij.
• Artrose is een ouderdomsziekte.
Dit is niet waar. Artrose kan op elke leeftijd ontstaan, hoewel de kans
naarmate men ouder wordt wel steeds groter wordt.
• Artrose is slijtage.
Nee, artrose is geen slijtage, maar een reumatische aandoening. Bij
deze aandoening neemt de kwaliteit van het gewrichtskraakbeen
geleidelijk af. Dit wordt veroorzaakt door scheurtjes in het kraakbeen.
Uiteindelijk kan het kraakbeen op sommige plaatsen zelfs helemaal
verdwijnen.
• Artrose is niet te behandelen.
Artrose is niet te genezen, maar behandeling is zeker zinvol. Pijn en    
ontstekingen kunnen worden behandeld met medicijnen. Met oefentherapie kan de stijfheid bestreden worden. Bovendien houdt u zo de
spieren sterk en soepel. Gewrichten kunnen in sommige gevallen
operatief vervangen worden door kunstgewrichten.
• Artrose is hetzelfde als (chronische ontstekings) reuma.
Ook dit is niet waar. Chronische ontstekingsreuma (reumatoïde artritis)
is ook een aandoening van de gewrichten. Alleen is er dan sprake van
onder andere gewrichtsontstekingen in plaats van kraakbeenachteruitgang. Het gaat wel vaak samen met artrose.
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• Gewrichten slijten door beweging.
In tegendeel: bewegen is juist noodzakelijk om de gewrichten soepel te
houden.
Gewrichtspijn
Artrose is één van de bekendste veroorzakers van gewrichtspijn. De beste
remedie tegen gewrichtspijn door artrose is in beweging blijven. Op die
manier houdt u de gewrichtkapsels soepel. Door af te vallen en te lopen
met een wandelstok vermindert u de druk op de gewrichten. Daardoor
verlicht u de pijn.
Het voorkomen van gewrichtspijn
• Leef regelmatig en eet gezond.
• Als u klachten heeft zoals kleiner worden, rugpijn of een kromme
houding, ga dan naar uw huisarts. Hij kan nagaan of het om osteoporose gaat.
• Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, het liefst in de buitenlucht.
• Zorg voor inname van voldoende vitamine D.
• Gebruik alcohol en cafeïne met mate.
• Voorkom stress
Bron: Plusonline
Inleveren kopij vóór 1 mei
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.
Alvast onze hartelijke dank!
Redactieadres:
Postbus 2222
5600 CE Eindhoven
wwijnenrpv@gmail.com

Reumavereniging
Regio Eindhoven
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Geef twee uurtjes van je tijd
Meld je aan als vrijwilliger

Van maandag
18 tot en
met zaterdag
23 maart

ReumaNederland is op zoek naar collectanten voor de jaarlijkse
collecte. Mede dankzij het collectegeld kan ReumaNederland
jaarlijks veel nieuwe onderzoeksvoorstellen inwilligen.
Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel tot genezing van reuma. In
de afgelopen twintig jaar is dankzij het onderzoek spectaculaire vooruitgang geboekt in medicijnen en behandelmethoden. Hierdoor is de
levenskwaliteit van mensen met reuma sterk verbeterd. Gelukkig is er
ook meer maatschappelijke aandacht gekomen voor de gevolgen van
reuma in het dagelijks leven.
Geen subsidie
ReumaNederland is de grootste financier van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar reuma en artrose. Wist je dat ReumaNederland
geen enkele vorm van (overheids)subsidie ontvangt? Alle inkomsten
zijn afkomstig van donaties, fondsenwerving, sponsoracties, collectes,
nalatenschappen en giften.
Alvast hartelijk dank
We zijn erg blij als jij je steentje wilt bijdragen aan de bestrijding
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van reuma. Meld je aan als vrijwilliger, collectant, wijkhoofd of
collecte-organisator en maak kans op een Jan van Haasteren puzzel van
1000 stukjes. Kijk op: https://reumanederland.nl/werving-vrijwilligers.
Wil je meer informatie over de functie wijkhoofd, collecte-organisator
of het collecteren? Bel naar onze regiocoördinator van ReumaNederland: Nancy van Verseveld: 06 22 29 00 24 of stuur haar een e-mail:
n.vanverseveld@reumanederland.nl
Bron: ReumaNederland

Mogen
we u iets
vragen?
Weet u waarom wij graag naar u luisteren?

De zekerheid van goede zorg

Als reumapatiënt wilt u meedoen in de maatschappij, ook al vraagt dat
soms om extra inspanning of een aanpassing. Zolang u alles maar zoveel
mogelijk op úw manier kunt blijven doen!
Daarom denken wij graag met u mee over hoe we dit mogelijk maken.
We luisteren naar uw verhaal en komen samen tot de beste oplossing.
Vestiging Eindhoven
Dr. Cuyperslaan 86

Openingstijden winkel
Maa t/m don: 08:30 tot 17:30 uur

5623 BB Eindhoven
040 - 244 88 36

Vrijdag: 08:30 tot 18:30 uur
Zaterdag gesloten

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl
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Alles voor lekker en gezond bewegen. buchrnhornen.nl
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Slapend slank worden
VOOR U GELEZEN Een droomdieet?

Op tijd
naar bed!

Een paar kilo’s kwijtraken door te slapen. Het klinkt leuker, maar
vooral veel gemakkelijker dan minder eten en meer bewegen. Volgens
Jane Worthington, auteur van het boek ‘Het Droomdieet, slapend slank
worden’ is het mogelijk. Hoe werkt het?
De feiten vergeleken
De laatste jaren is er veel aandacht voor de relatie tussen de slaapduur
en het lichaamsgewicht. Sinds de ontdekking van het hormoon leptine in
1994 kan er steeds meer van deze samenhang verklaard worden. Leptine
zorgt ervoor dat iemand zich verzadigd voelt na het eten.
Weinig slaap, meer honger
Onderzoekers hebben ontdekt dat er bij te weinig slaap minder leptine
in het bloed zit: je zit dus voor je gevoel niet goed vol. Tegelijkertijd is er
een toename van een ander hormoon, ghreline, te zien. Dit hormoon
bevordert juist de eetlust. Als je te weinig slaapt, heb je dus meer honger
én moet je tegelijkertijd meer eten voordat je lichaam zegt dat je genoeg
hebt gegeten. Andere onderzoeken laten ook een verband zien tussen
slaaptekort en overgewicht. Tijdens deze studies keek men niet naar de
hormonen in het bloed, maar alleen naar de slaapduur en het gewicht
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van de mensen. Zowel bij volwassenen als bij kinderen is er een duidelijke relatie te zien. Het lijkt erop dat al vroeg de basis wordt gelegd voor
overgewicht. Omdat kinderen die te zwaar zijn op latere leeftijd ook vaak
te dik zijn, zijn deze onderzoeken erg belangrijk.
Televisie uitzetten
Door stress, elektrisch licht, televisie en internet worden onze nachten
korter. Omdat we tegenwoordig minder slapen en er veel meer zwaarlijvige mensen zijn dan vroeger, lijkt het duidelijk: we worden dikker
omdat we te laat naar bed gaan. Je kunt natuurlijk zelf de lengte van
je slaap beïnvloeden door ‘s avonds de televisie op tijd uit te zetten en
een boek te gaan lezen. Je zult zien dat je eerder zin krijgt om naar bed
te gaan. Overdag merk je dan misschien dat je minder trek hebt. Fitter
zul je in ieder geval wel zijn.
Geen wondermiddel
Hoe langer je slaapt, hoe meer je afvalt? Helaas werkt het niet helemaal
zo. Je moet natuurlijk een keer uit bed komen. Daarnaast is er vooral
een verschil in gewicht tussen mensen die echt heel kort slapen (vijf
uur of minder) en mensen met een gemiddelde nachtrust (zeven à acht
uur). Als je al goed slaapt, zal meer slapen dus geen invloed hebben.
Slaap je al een tijdje heel weinig of heel slecht, dan kan een betere
nachtrust er wel voor zorgen dat je minder eetlust hebt en sneller
verzadigd bent. Een wondermiddel is het echter niet.
Kritiek
Omdat alle onderzoeken zijn gedaan in een laboratorium, beweren
critici dat de uitkomsten een vertekend beeld geven. Buiten het laboratorium, in het dagelijks leven dus, liggen de waarden van leptine en
ghreline misschien wel hoger of lager. In de loop van de dag kan een
lage leptinewaarde stijgen, en tijdens de studies wordt alleen op één
tijdstip gemeten. Heel belangrijk is dat het verschil in gewicht slechts
een paar kilo is. Als je veel te zwaar bent, zijn er andere factoren die je
37

gewicht beïnvloeden; slaaptekort is niet de enige reden waarom je te
dik bent.
Oorzaak en gevolg
Als je te weinig slaapt, ben je overdag moe. Waarschijnlijk heb je dan
weinig zin om naar de sportschool te gaan. Misschien beweeg je gewoon
te weinig? Of misschien werkt de relatie wel precies de andere kant op?
Mensen met zwaarlijvigheid hebben namelijk vaker slaapproblemen.
Dus het slaaptekort zou wel eens niet de oorzaak van overgewicht
kunnen zijn, maar het gevolg.
Ook minder eten
Voldoende slapen is ongetwijfeld goed voor je. Als je slaapproblemen
hebt, moet je zeker proberen er wat aan te doen. Denk niet dat de kilo’s
eraf vliegen. Zelfs met genoeg slaap zet je een teveel aan calorieën om
in vet. Zorg dus voor genoeg beweging en let op wat je eet. Omdat
iemand die moe is minder zin heeft om te gaan sporten of om actief
bezig te zijn, is het ook voor kinderen belangrijk voldoende te slapen.
Laat je kinderen niet de hele avond voor de televisie zitten. Zo voorkom
je op jongere leeftijd dat ze verkeerde gewoonten aanleren en later te
dik worden.
Bron: Gezondheidsnet

In samenwerking met

Lezing Reuma en Jicht
SFEERVERSLAG

Patiënt
wordt
kapitein

Prof. dr. van Riel, reumatoloog in ziekenhuis Bernhoven in Uden en
hoogleraar aan het Radboudumc was uitgenodigd door vrouwenvereniging
Scala in Breugel om te spreken over jicht.
Hij was daar wel een beetje verbaasd over. Spreken over jicht, een echte
mannenaandoening, voor een publiek dat voor het merendeel uit vrouwen
bestaat. De enkele mannen in de zaal bleken jicht te hebben en ook een
paar vrouwen hadden last van deze aandoening. Reumatoloog dr. Westgeest
vertelde in een eerdere lezing voor de reumavereniging dat jicht goed te
behandelen is als de patiënt zich aan de volgende regel houdt: “De patiënt is
stuurman en ik (de dokter) ben kapitein en de stuurman doet wat de kapitein zegt.” Reumatoloog dr. van Riel voegde daaraan toe: “Je moet de patiënt
opleiden tot kapitein, dan weet hij wat hij moet doen bij een jichtaanval.
Dan hoeft hij niet eerst langs een huisartsenpost en kan hij de jichtaanval
veel sneller te lijf gaan met medicijnen die hij al in huis heeft en is hij eerder
verlost van zijn pijn.” Er zijn namelijk medicijnen die je kunt gebruiken om
een acute jichtaanval te stoppen en er zijn medicijnen die sommige mensen
dagelijks gebruiken om te voorkomen dat een jichtaanval zich voordoet.
Welke medicijnen bij u het beste werken, weet uw reumatoloog. Het publiek
was zeer geïnteresseerd en stelde volop vragen.
Wilma Wijnen
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Stempelactie Paarse Krokodil krijgt veel navolging
VOOR U GELEZEN Tegen zinloze bureaucratie

verzekeraar Zilveren Kruis zich achter deze actie, zo meldt het AD. Zilveren
Kruis laat zelfs stempels drukken met een paarse krokodil en deelt deze
uit aan huisartsen.
Zilveren Kruis voelt zich namelijk aangesproken en wil achterhalen welke
zinloze verwijsbrieven patiënten moeten opvragen bij huisartsen. De
verzekeraar daagt huisartsen uit om alle Zilveren-Kruisbrieven die zij overbodig vinden te bestempelen. Deze brieven worden dan besproken en
geschrapt, als ze inderdaad onnodig zijn. Daarmee doet Zilveren Kruis als
eerste verzekeraar mee aan de stempelactie #PaarseKrokodil.

Heb jij
hem al
gespot?

Paarse krokodillen verspreiden zich in de gezondheidszorg. Was
het eerst één paarse krokodil die een Zwolse huisarts plaatste op een, in
zijn ogen volstrekt overbodige maar door de verzekeraar vereiste, verwijsbrief naar een kinderfysiotherapeut, deze actie kreeg in korte tijd enorm
veel bijval. Met talloze tweets, retweets en likes. Ook andere huisartsen
kochten een stempel met een paarse krokodil en zetten deze met overtuiging op zinloze bureaucratische formulieren. Het laatste nieuws: zorgverzekeraar Zilveren Kruis gaat de stempel ook aanschaffen en uitdelen aan
een aantal huisartsen.
De paarse krokodil staat, met dank aan de bekende reclame van verzekeraar Ohra, symbool voor bureaucratie. De actie van de Zwolse huisartsen
Marco Blanker en Ellen Brand-Piek heeft talloze reacties uit heel Nederland opgeleverd, vooral via sociale media. Op Twitter wordt de hashtag
#paarsekrokodil gebruikt. De stempel van de paarse krokodil is inmiddels
helemaal uitverkocht.
Zilveren Kruis voelt zich aangesproken
Opvallend: veel formulieren die nu worden gebrandmerkt met zo’n paarse
krokodil zijn vereisten van zorgverzekeraars. Maar nu schaart zorg40

Overleg met ZN
Laten we hopen dat het, net zoals bij de huisartsen, het niet blijft bij één
initiatiefnemer, maar dat andere zorgverzekeraars het voorbeeld van
Zilveren Kruis volgen. En Marco Blanker blijft strijdbaar. Onder de hashtag
#waarstaatdat wil hij via Twittervoorbeelden van bureaucratie verzamelen. Daarnaast heeft hij binnenkort een overleg met Zorgverzekeraars
Nederland (ZN). Onderwerp van gesprek? Concrete voorbeelden van
bureaucratische brieven die uit het systeem kunnen.
Bron: Zorgenz

E-mailberichten
Krijg jij nooit een e-mail van de reumavereniging?
Dan hebben we een fout, een oud of geen e-mailadres van jou.
Stuur het ons toe en we mailen je! Info@rveindhoven.nl
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Afwezigheid bij beweeggroepen

Beweegactiviteiten

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

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

 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:

Interim-voorzitter
Inge Beekmans
0492 330 627

d.huffenreuter@upcmail.nl

cjbeekmansrpv@gmail.com

Coördinator Hydrotherapie
Ellen van Steenis
040 211 65 58

Secretaris
Wim Slot
040 242 70 58

ellen.van.steenis66@gmail.com

info@rveindhoven.nl

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

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

Ledenadministratie
Joost Korremans

j.korremans@gmail.com

Coördinatoren Tai Chi
Mary Brands
040 221 80 26

Redactie
Wilma Wijnen
040 244 73 33

Tineke den Hoed
040 242 42 08

Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven.

wwijnenrpv@gmail.com

Of stuur een e-mailbericht: info@rveindhoven.nl. Anders ben u voor het hele volgende

Kandidaat redacteur
Martijn Stals
06 51 98 6 209

jaar contributie verschuldigd en eindigt uw lidmaatschap pas het jaar daarop.

Contactpersoon advertenties
Corry Huffenreuter

info@rveindhoven.nl

tinekeenkees@hotmail.com

Coördinator Nordic Walking
Willy Klappe
06 18 22 52 56

stals@live.nl

willklappe@live.nl

Gastvrouw
Greet van Gessel
06 83 40 78 50

Fotograaf
Menno van Heuven
040 257 19 60

info@rveindhoven.nl
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http://vanheuvenfotografie.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, de NPCF en Ieder (in)
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Vormgeving:
Stichting Supportpunt Eindhoven

De vereniging is van
ons allemaal

