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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 (voorheen Reumafonds),
de NPCF, lid van Ieder(in).
Wij werken samen met:

40 jaar Reumavereniging Regio Eindhoven
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Na de diagnose reuma is niets meer vanzelfsprekend. U moet uw leven
anders inrichten dan u gewend was. Inspanning en rust doseren. Toch
heeft uw reumatoloog of reumaconsulent u aangeraden te blijven
bewegen. Wij begrijpen dat u veel vragen heeft. De reumavereniging
kan u daarbij helpen. U staat er niet alleen voor.
Bewegen is belangrijk
Bewegen maakt uw botten en spieren sterk en houdt uw gewrichten
soepel. Niet voor niets doen bijna 200 leden elke week aan Hydrotherapie,
Nordic Walking of Tai Chi. Bewegen in een groep stimuleert, is gemakkelijker vol te houden en is bovendien gezelliger. De beweegactiviteiten zijn
afgestemd op mensen met reuma en altijd onder deskundige begeleiding.
Voor elke beweeggroep geldt: u krijgt eerst een gratis proefles.
Samen staan we sterker
Ons motto: Reuma heb je nooit alleen, samen word je wijzer. Bij de
reumavereniging ontmoet u mensen die weten waar u het over heeft.
Met lotgenoten kunt u tips uitwisselen hoe beter met reuma om te gaan.
Ontspannende activiteiten naast leerzame lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten.
Lid worden? Gewoon doen
Al meer dan 40 jaar vinden mensen met reuma de weg naar onze
vereniging voor beweegactiviteiten, logenotencontact en voorlichtingsbijeenkomsten. Vaak op advies van de reumatoloog of de reumaconsulent. Hebt u vragen? Bel gerust één van onze gastvrouwen. Zij staan
u graag te woord. We ontmoeten u graag bij één van onze beweeggroepen, activiteiten of lezingen. U bent van harte welkom!
							Inge Beekmans		
Interim voorzitter
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Leven met reuma

Wat doet de reumavereniging voor u?

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen aan je ‘bewegingsapparaat’ zoals gewrichten, spieren, pezen
en botten. Iedereen kan reuma krijgen, op elke leeftijd. Er zijn ook
kinderen met een vorm van reuma. Een op de tien mensen in Nederland
heeft een vorm van reuma en elke dag komen er 700 mensen bij.

Met reuma moet u soms anders leven dan u gewend was, maar u bent
niet alleen. In uw eigen stad, dorp of bij u in de buurt wonen mensen die
geleerd hebben met reuma te leven. Zij hebben oplossingen gevonden
om met beperkingen om te gaan en ze hebben ervaringen die veel op de
uwe lijken.
U staat er niet alleen voor. Ons motto:

“Ik merk dat mensen nog steeds bij reuma
denken aan hun oude opa, helemaal krom
en vergroeid. Veel mensen denken dat alleen
ouderen reuma krijgen. Daarnaast is niet
alle informatie op internet betrouwbaar.”
Reumaconsulent Louise Meier, Regionaal Reumacentrum,
Máxima Medisch Centrum Eindhoven, lees het hele interview
op onze website, www.rveindhoven.nl
In Nederland kampen ruim twee miljoen mensen met reumatische klachten, deze mensen leven dagelijks met pijn, stijfheid en
vermoeidheid als gevolg van een reumatische aandoening. De meeste
vormen van reuma zijn goed te behandelen maar (nog) niet te genezen.
Lotgenoten
De meeste mensen met reuma hebben last van pijn, stijfheid in gewrichten of spieren en vermoeidheid. Heb je last van gewrichtsontstekingen,
dan worden je gewrichten dik en warm. Door de klachten is bewegen
vaak moeilijk en dat kan beperkingen geven in het dagelijks leven.
Reuma verloopt vaak grillig: de ene dag lukt alles, de volgende dag is het
optillen van een kopje of het versturen van een WhatsApp al pijnlijk. Dan
is het soms fijn onder lotgenoten te zijn, te praten met mensen die precies weten wat reuma betekent.

Reuma heb je nooit alleen
Samen word je wijzer!!
Wat kan de reumavereniging voor u betekenen?
• beweegactiviteiten
• lotgenotencontact
• voorlichting
• belangenbehartiging
Niet alleen voor mensen met een reumatische aandoening, ook uw
partner is van harte welkom bij de beweeggroepen, activiteiten en
voorlichtingsbijeenkomsten.

Lotgenoten
kunnen u
helpen beter
met reuma
om te gaan

Volg ons ook op Facebook!
www.facebook.com/reumaverenigingeindhoven
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Beweegactiviteiten
Een gewricht dat omringd wordt door sterke spieren is minder kwetsbaar. Om die reden adviseert elke reumatoloog aan mensen met reuma
te gaan bewegen. Regelmatig bewegen zorgt ervoor dat u beter in balans
blijft. Het gaat botontkalking tegen, houdt uw gewrichten soepel, maakt
uw spieren sterker en is goed voor uw algemene conditie. Bewegen in
een groep is gemakkelijker vol te houden en is nog gezellig ook!

Bewegen
doet
goed!

Hoe meer
u weet hoe
beter u met
reuma kunt
omgaan

Lotgenotencontact
Samen praten, samen delen. Het uitwisselen van ervaringen, tips en trucs,
handigheidjes en weetjes kunnen u helpen beter met reuma om te gaan,
er beter mee leren leven. De reumavereniging organiseert het hele jaar
door activiteiten waarbij u uw lotgenoten op een ontspannen en gezellige
manier kunt ontmoeten.

“Blijven bewegen, niet bij
de pakken neerzitten en vooral
onder de mensen blijven komen.”
Ton (66), u vindt zijn verhaal op onze website, www.rveindhoven.nl

4

Voorlichting
Hoe meer u weet, hoe beter u met reuma kunt omgaan. Daarom organiseert de reumavereniging ieder jaar lezingen en thema bijeenkomsten
met specialisten. Reumatologen van reumacentra uit het hele land komen
voorlichting geven. Daarnaast vindt u in ons verenigingsblad het Contact,
op onze website en op onze Facebookpagina regelmatig artikelen over
de laatste wetenschappelijke bevindingen, medische nieuwsberichten en
praktische adviezen. Eigen interviews met reumatologen, reumaconsulenten en een physician assistant van het Regionaal Reumacentrum kunt u
lezen op onze website.

Verenigingsblad het Contact
U vindt viermaal per jaar ons kleurrijke verenigingsblad, het Contact,
op uw deurmat. Hierin leest u informatie over onze vereniging, onze
activiteiten en medische onderwerpen. Het verhaal van een lotgenoot,
hoe hij of zij omgaat met reuma of een interview met een deskundige
op het gebied van reuma. We houden u graag op de hoogte. Via de
inschrijfformulieren in het blad kunt u zich aanmelden voor activiteiten.

Lees de ervaringsverhalen van onze leden. Zij vertellen u hoe zij iedere
dag met reuma omgaan.
Kijk op: www.rveindhoven.nl/ervaringsverhalen
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Beweegactiviteiten
Jubileumuitje
Keukenhof

Lid worden?
Iedereen met een reumatische aandoening kan lid worden. Het lidmaatschap bedraagt € 25 per jaar. Ook uw partner is van harte welkom.
Het partnerlidmaatschap kost € 18,50 per jaar.
Belangenbehartiging
Samen met andere organisaties behartigen wij uw belangen. Samen met
ReumaNederland (voorheen het Reumfonds) strijden we voor een beter leven met reuma vandaag en een toekomst zonder reuma morgen.
ReumaNederland stimuleert kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk
onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelingen. Reuma grijpt dagelijks in op het leven van bijna 2 miljoen mensen. ReumaNederland wil
dat reuma als ziektebeeld verdwijnt. Tot die tijd zetten zij zich in voor een
betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma. Zij stimuleren goede
informatie en begeleiding aan reumapatiënten en ondersteunen daarin
de reumapatiëntenverenigingen. Ook zijn we aangesloten bij ReumaZorg
Nederland, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en
Ieder(in) (voorheen CG). Dichter bij huis onderhoudt Reumavereniging
Regio Eindhoven nauwe en informele contacten met de reumatologen
en reumaconsulenten van het Regionaal Reumacentrum in het Máxima
Medisch Centrum in Eindhoven. Immers: samen staan we sterker, samen
worden we wijzer.
Vragen? Bel gerust! Onze gastvrouwen staan u graag te woord.
Telefoon: 06 83 40 78 50
of stuur een e-mail naar: info@rveindhoven.nl.
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Bewegen is belangrijk voor reumapatiënten. Maar niet iedereen kan
evenveel en even intensief bewegen. Laat u daarom adviseren en
begeleiden door één van onze deskundige sportinstructeurs. Hij of zij
bekijkt samen met u welke beweegactiviteiten geschikt voor u zijn en
hoe intensief u deze kunt uitvoeren. Als u eraan twijfelt of een bepaalde
beweeggroep wel geschikt is voor u, overleg dan eerst met uw reumatoloog of huisarts.

“Beweging is een belangrijk onderdeel in de
behandeling van reumapatiënten. Het draagt bij
aan behoud van spierkracht en functie van
gewrichten. Kortom: het zorgt ervoor dat je
zelfstandiger kunt blijven functioneren.”
Reumatoloog dr. Westgeest, Regionaal Reumacentrum,
Máxima Medisch Centrum, Eindhoven, lees het hele interview
op onze website, www.rveindhoven.nl
Beweeggroepen
Bewegen doet goed! Niet voor niets doen elke week bijna 200 leden
mee aan één van onze beweeggroepen. U kunt kiezen uit Hydrotherapie, Nordic Walking en Tai Chi. Ook uw partner kan deelnemen
aan de beweeggroepen. Hij of zij moet dan wel partner lid zijn. Voor
iedere beweeggroep geldt: u krijgt eerst een gratis proefles. De
oefeningen zijn aangepast voor mensen met reuma en altijd onder
deskundige begeleiding. Ervaren sportinstructeurs begeleiden alle
beweegactiviteiten. Daarnaast bestaat er een samenwerkingsverband
met 12 maatschappen van fysiotherapeuten. Deze fysiotherapeuten
zijn gevestigd in Eindhoven en in alle omliggende gemeentes.

Voor iedere beweeggroep geldt: u krijgt eerst een gratis proefles.
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Hydrotherapie
U doet oefeningen in warm water van ongeveer 32 graden Celsius. Door
het warme water gaat het bewegen veel beter en soepeler. Daardoor krijgt
u een betere spierkracht en dus ook een betere mobiliteit. Het warme water stimuleert de bloedcirculatie waardoor uw immuunsysteem verbetert.

Bewegen in een groep stimuleert, is gemakkelijker vol te houden en is
bovendien gezellig.
Niet voor niets wordt hydrotherapie vaak door de reumatoloog of
reumaconsulent aangeraden voor mensen met reuma. Hydrotherapie zorgt
ervoor dat we beter in balans zijn, langer stabiel en mobiel blijven en is
nog leuk ook. De hydrotherapie wordt in groepsverband gegeven door een
sportinstructeur in de Tongelreep en in het Ottenbad.
Kosten: € 47,00 per kwartaal + lidmaatschap.

Goed
voor uw
gewrichten!

“Eenmaal in de week ga ik naar hydrotherapie.
Het warme water is zalig. Het is mijn lievelingsplek.
Ik zou het niet meer willen missen.”
Guusje (88), ook haar verhaal vindt u op onze website,
www.rveindhoven.nl
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Nordic Walking
Deze sport is volledig aangepast aan mensen met reuma. Het is de ideale
bewegingsactiviteit voor iedereen die in de buitenlucht wil werken aan
conditie en welzijn. U gebruikt bij deze wandelsport poles (stokken) waardoor u intensiever kunt bewegen. U kunt niet zomaar meteen met de poles
weglopen, daar is een techniek voor.

De oefeningen zijn aangepast voor mensen met reuma en altijd onder
deskundige begeleiding.
Deze techniek leert u van onze ervaren sportinstructeur. We organiseren
regelmatig beginners- en opfriscursussen zodat iedere deelnemer met
verstand van zaken van start gaat.
Kosten: € 6,00 per jaar + lidmaatschap.

Kies de
activiteit die
bij u past

Durft u niet goed te bewegen vanwege pijnklachten? Overleg dan eerst
met uw reumatoloog of huisarts.

Kom in beweging en word ook collectant voor ReumaNederland
(voorheen Reumafonds). Van 17 tot en met 23 maart is de jaarlijkse
collecteweek voor ReumaNederland. Bel: 020 - 589 64 64
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Tai Chi
Tai Chi is een zachte manier van bewegen, waarbij kracht en flexibiliteit
toenemen en spanningen verdwijnen. Dit kan pijnklachten in de spieren
en gewrichten verminderen. Ook verhogen de oefeningen uw weerbaarheid. Met deze Taoïstische bewegingsleer werkt u aan uw gehele gezondheid. Het is ideaal voor mensen die op een rustige manier sportief willen
bewegen. Mensen van alle leeftijden en condities kunnen de draai- en
strekbewegingen leren en er profijt van hebben. De Tai Chi oefeningen
worden gegeven door een zeer ervaren instructeur in buurthuis de
Rondweg en wijkcentrum de Mortel.
Kosten: € 45,00 per kwartaal + lidmaatschap.

Bel ons voor
een gratis
proefles!

Heeft u vragen?
Bel dan met één van onze coördinatoren van de beweeggroepen.
Hydrotherapie:
Ellen van Steenis: 040 211 65 58
Nordic Walking:
Willy Klappe: 040 262 46 05
Tai Chi, de Rondweg: Mary Brands: 06 18 22 52 56
Tai Chi, de Mortel: Tineke den Hoed: 040 242 42 08

“Tai Chi houdt me in beweging.”

Ina (52), ook haar verhaal vindt u op onze website,
www.rveindhoven.nl

Krijg meer
energie door
te bewegen!
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Of neem een kijkje op onze website: www.rveindhoven.nl
Partnerlidmaatschap
Ook uw partner mag deelnemen aan de beweeggroepen. Voor hem of
haar gelden dezelfde tarieven. Hij of zij moet wel partner lid zijn van de
reumavereniging.

“Ik vind de reumavereniging zeer waardevol. Ik
promoot het dan ook om lid te worden. Dit kan zijn
voor de beweeggroepen, allerlei verschillende
activiteiten en de herkenning bij elkaar.”
Reumaconsulent Antoinette Piepenbrock, Regionaal Reumacentrum, Máxima Medisch Centrum, Eindhoven, lees het hele
interview op onze website www.rveindhoven.nl
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Activiteitenkalender 2019
U bent van harte welkom bij onderstaande activiteiten.
Meer informatie over deze activiteiten vindt u op onze website:
www.rveindhoven.nl/activiteitenkalender of in ons
verenigingsblad het Contact.

Aanmelden?

Januari

Juni

Wo 9

Do 20

Nieuwjaarsbijeenkomst 13.00 tot 15.00 uur

Bel onze gastvrouw Greet van Gessel: 06 83 40 78 50 of stuur een e-mail
naar: info@rveindhoven.nl.

Jaarlijkse busreis

Wo 23 Lezing Reuma en Jicht 20.00 – 22.00 uur
in samenwerking met Scala in Breugel
Maart

September

Do 14

Do 12

Lezing Fibromyalgie door reumatoloog dr. Kuntzel
Máxima Medisch Centrum 19.00 – 21.30 uur

Busreis naar thermaal bad Arcen
10.45 – 17.00 uur

Ma 25 Algemene Ledenvergadering aansluitend
gratis bingo 19.30 – 22.00 uur
April
Do 11

Oktober
Busreis naar thermaal bad Arcen 10.45 – 17.00 uur

Do 10

Lezing Reuma en Voeding door reumatoloog
dr. R. Verheesen 19.00 – 21.30 uur

Do 24

Bingo avond 19.30 – 22.00 uur

Mei
Za 25
12

Voorjaarsfietstocht vanaf 13.00 uur
13

Omgaan met klachten
Je leven verandert als je reuma hebt. Wat en hoeveel er verandert is afhankelijk van jouw klachten. Het is moeilijk te voorspellen welke klachten je
krijgt. Klachten die veel voorkomen bij reuma zijn gewrichtsontstekingen,
pijn, stijfheid en vermoeidheid. Hoe meer last je hebt van deze (of andere)
klachten, hoe meer je dit merkt als je jouw dagelijkse bezigheden doet.
Een weg vinden
Het is belangrijk om zo goed mogelijk met je klachten en beperkingen te
leren leven. Zorg ervoor dat je weet wat je nodig hebt. Zijn dat bepaalde
medicijnen, oefeningen, ondersteuning van familie en vrienden of hulpmiddelen? Dat gaat in het begin met vallen en opstaan en experimenteren wat
wel en niet kan. Het kost tijd om te accepteren dat je reuma hebt en jouw
weg daarin te vinden. Het is logisch dat dit soms met veel emoties gepaard
gaat. Maar uiteindelijk vind je jouw weg en een nieuwe balans in je leven.

“De reuma zit in mijn vingers, polsen, enkels,
schouders en elleboog. Mijn schilderspullen heb ik
weggedaan maar ik ben toch weer begonnen.
Op een andere manier, niet meer met olieverf.”
Diana (40), ook haar verhaal staat op onze website,
www.rveindhoven.nl
Beweging en rust
Het is belangrijk om te blijven bewegen. Zo houd je je spieren en gewrichten in conditie en voorkom je dat deze stijf worden. Bewegen is ook goed
voor je geest, het helpt tegen lusteloosheid. Overdrijf hierbij niet, maar
probeer een balans te vinden tussen rust en activiteit. Rust geeft jouw
lichaam de kans om weer bij te komen als je actief bent geweest. Waar de
balans ligt is voor iedere persoon en voor iedere situatie verschillend.
Luister hierbij goed naar je lichaam, je lichaam geeft aan wat het wel en
niet kan.
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Ontspanningsoefeningen
Met ontspanningsoefeningen kun je jouw pijn verlichten. Ook word je er
lekker rustig van. Je kunt voor je ontspanning denken aan yoga, Tai chi of
meditatie. Hiervoor geldt wel: oefening baart kunst. Het kan een paar
weken duren voordat je resultaat merkt.

“Wees aardig voor je lijf. Dat heeft het al zo moeilijk.
En heb geduld. Het verloop van de ziekte kan soms
grillig zijn en je geduld danig op de proef stellen.”
Marga (70), al 41 jaar lid, ook haar verhaal vindt u op onze website,
www.rveindhoven.nl

Goede lichaamshouding
Langdurig in één houding zitten of staan verergert vaak je klachten.
Een goede lichaamshouding helpt om je klachten aan je gewrichten te
beperken. Kom je er niet uit hoe jij goed zit of staat? Een ergotherapeut
kan je helpen om een juiste houding aan te leren.
Goed slapen
Een goede nachtrust is van groot belang. Als je slecht slaapt, word je
moe. Als je moe bent, verdraag je pijn en stijfheid minder goed. Zorg
ervoor dat je een goed matras, kussen en dekbed hebt die bij jou past.
Wat een goed matras is, is voor iedereen verschillend. Er is geen echt
reumamatras.
Gezond eten
Over het effect van voeding op jouw klachten is nog weinig onderzoek
gedaan. Sommige mensen met reumatische klachten geven aan minder
last te hebben als ze hun voedingspatroon op een bepaalde manier
aanpassen. Probeer voor jezelf uit te vinden welk voedsel voor jou
goed of slecht werkt. Eet in ieder geval gevarieerd en gezond.
15

Praat erover
Wees eerlijk en vertel het de mensen in jouw omgeving als iets niet gaat.
Durf nee te zeggen. En vraag om hulp als je die nodig hebt. Hoe meer hulp
je vraag voor wat je niet kan, hoe meer energie je overhoudt voor activiteiten die jij belangrijk vindt.

Het is soms moeilijk om te leven met reuma. Maar je staat er niet alleen
voor. Naast mensen in jouw omgeving zijn er hulpverleners, hulpmiddelen
en andere mensen met reuma waar je een beroep op kunt doen.
•

Lotgenoten kunnen u helpen beter om te gaan met reuma

Grip krijgen op jouw klachten
Pijn, stijfheid en vermoeidheid zijn veel voorkomende klachten bij reuma.
Probeer te achterhalen wanneer welke klachten bij jou opspelen. Zit daar
een lijn in? Heb je bijvoorbeeld te veel hooi op je vork genomen? Of is het
jouw aandoening die opspeelt? Ga vervolgens na wat jou helpt tegen je
klachten. Als je zelf goed bijhoudt waar en wanneer je klachten hebt, kan
je rekening houden met wat je wel en niet kunt. Hieronder lichten we
enkele veel voorkomende klachten uit.

Neem een
gratis
proefles

•
•

•

Mogelijk zijn vrienden of familieleden bereid je te helpen met steun,
begrip of bepaalde praktische zaken. Bespreek met hen welke hulp je
precies nodig hebt en maak duidelijke afspraken over wie wat doet en
wanneer. Praat ook met je naasten over je emoties. Het hebben van
een (chronische) aandoening kost tijd om te verwerken en een plek in
je leven te geven. Lees meer over omgaan met de aandoening.
Kom je er zelf niet uit? Je kunt bijvoorbeeld terecht bij jouw huisarts,
een reumaconsulent, een psycholoog of een MEE-consulent.
Zoek contact met iemand die je praktisch advies kan geven over het
omgaan met jouw beperking(en). Dit is bijvoorbeeld een ergotherapeut
of een oefen- of fysiotherapeut zijn. Deze behandelaars vertellen je ook
hoe je beperkingen zo veel mogelijk kunt voorkomen en welke tips en
aanpassingen je daarbij helpen.
Wil je de mening van andere mensen met reuma? Neem eens
contact op met een lokale of landelijke reumapatiëntenvereniging,
word lid van de besloten Facebookgroep Samen Reuma of volg de
training ReumaUitgedaagd!. Dit is een zelfmanagementtraining voor
en door mensen met reuma, om je te helpen de regie over jouw
eigen leven met reuma te krijgen en te houden.

Afhankelijk van hoe ernstig jouw beperkingen zijn, kun je terecht in een
revalidatiecentrum. Daar werken verschillende behandelaars in een team
samen om je te helpen. Ze leren je hoe je beperkingen kunt voorkomen of
verminderen, of hoe je er het beste mee kunt omgaan.
Bron: ReumaNederland (voorheen Reumafonds)

In samenwerking met
Reuma heb je nooit alleen
Samen word je wijzer!!
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De voordelen van vrijwilligerswerk
Ben je op zoek naar een nieuwe vrijetijdsbesteding? Overweeg dan eens
vrijwilligerswerk. Het geeft zin aan je leven, structuur en het is een leuke
ervaring. Zie hier een lijstje met wetenschappelijk bewezen voordelen.
1. Het is goed voor de gezondheid
Onderzoek van dr. Suzanne Richards van de University of Exeter Medical
School heeft aangetoond dat vrijwilligerswerk goed is voor de gezondheid.
Uit de studie bleek dat mensen die ten minste één uur per maand vrijwilligerswerk doen minder gezondheidsklachten hebben en een kleinere kans
lopen om binnen zeven jaar te overlijden. Ook lopen ze minder risico op
depressies en zijn over het algemeen meer tevreden over hun leven.
2. Het verandert de tijdsbeleving
Mensen die hun vrije tijd opgeven om vrijwilligerswerk te doen, ervaren
verrassend genoeg het gevoel alsof ze meer uren in de week overhouden.
Dit is gebleken uit onderzoek van professor Cassie Mogilner. Ze verbindt
het gegeven aan eerdere studies, waaruit bleek dat mensen die geld uitgeven aan goede doelen, zich welvarender voelen. Door iets op te geven
voor een ander, ervaar je juist alsof je datgene extra terugkrijgt.
3. Minder eenzaam
Vrijwilligerswerk is een goed middel tegen eenzaamheid. Twee uurtjes per
week zou al genoeg zijn om gevoelens van sociale isolatie te verminderen.
Wetenschappers vermoeden dat dit te maken heeft met het feit dat je
beziggehouden wordt en interactie hebt met anderen.
4. Het maakt gelukkig
Wetenschappers van de Univeristy of Exeter Medical School hebben aangetoond dat vrijwilligers een 20 procent lager risico lopen op een vervroegde dood dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Ook hadden
ze minder kans op een depressie en waren meer tevreden over hun leven.

verlaagt vrijwilligerswerk de kans op Alzheimer. De wetenschappers verklaarden dit verband doordat het werk je nieuwe dingen laat proberen en
je hersenen laat gebruiken, wat voor nieuwe neurologische verbindingen in
de hersenen zorgt.
Bron: MijnGezondheidsgids

Helpende hand is altijd welkom
De reumavereniging draait volledig op vrijwilligers. Een hele klus. Zonder
al deze mensen kan onze vereniging niet bestaan. We zijn onder meer
op zoek naar een voorzitter, iemand die kan verbinden, bestuurlijke ervaring heeft en de vereniging een warm hart toedraagt. Bent u of kent u zo
iemand? Neem dan contact op voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek
met onze interim voorzitter Inge Beekmans, telefoon: 0492 330627 of mail:
cjbeekmans@hetnet.nl
We bieden:
• Inwerktijd en een goede overdracht
• Een prettig team met enthousiaste mensen om mee samen te werken
• Uitdaging om uw kennis en kunde in te zetten
• Een afwisselende zinvolle tijdsbesteding
Wilt u ook ondersteuning bieden aan de vereniging in welke vorm dan ook?
Neem contact op met onze gastvrouw Greet: 06 83 40 78 50. Zij vertelt u
graag over onze vereniging. Het verplicht u tot niets.

Trots op onze
vereniging!

5. Het is goed voor je brein
Onderzoekers van de Johns Hopkins University hebben aangetoond dat het
brein van vrijwilligers beter functioneert. Mensen die ouder zijn dan 59 en
vrijwilligerswerk doen, zijn beter in breinspelletjes als woordpuzzels. Ook
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Steuntje in de rug is welkom

Sterkere botten door een gezonde leefstijl

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers en subsidies van het
ReumaNederland (voorheen Reumafonds) en de overheid. Die subsidies
worden ieder jaar minder. Financiële steun is dan ook van harte welkom.
Hoe kunt u bijdragen?

Ons skelet kan niet zonder een aantal essentiële bouwstoffen. Vooral
calcium (kalk) is onmisbaar. Omdat er dagelijks calcium uit ons lichaam
verdwijnt, zullen we deze voorraad dus moeten aanvullen. Gebeurt dat
niet, dan haalt het bloed extra calcium uit de botten.

Word adverteerder
Adverteren in ons kleurrijke Contact en op onze website heeft voor u
vele voordelen. Ons blad wordt verspreid bij al onze leden, reumatologen
en reumaconsulenten van ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten
die het blad weer verspreiden onder hun patiënten. Vraag een gratis
proefexemplaar!

Waarin zit calcium?
Het Voedingscentrum adviseert volwassenen dagelijks 800 tot 1000 mg
in te nemen. Calcium zit in sommige groenten en fruit, zoals boerenkool,
broccoli en abrikozen. En natuurlijk in zuivelproducten als melk, kaas en
yoghurt. Halfvolle en magere melk en melkproducten staan in de Schijf
van Vijf vanwege de positieve effecten op de gezondheid. Maar er zijn ook
bronnen die de claim van melk in twijfel trekken. Daaruit zou juist blijken
dat melk de botten verzwakt. Opmerkelijk feit: de botaandoening osteoporose komt vooral voor in landen waar de zuivelconsumptie hoog is.

Tarief

Vermelding in vier
edities van CONTACT

Vermelding website

€ 75

kwart A5 pagina

gedurende één jaar

€ 150

halve A5 pagina

gedurende één jaar

€ 300

hele A5 pagina + 1 advertorial

gedurende één jaar

€ 600

dubbele A5 pagina + 1 advertorial

gedurende één jaar

Heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee!
Neem contact op met:
Corry Huffenreuter: 06 48 69 18 61 of stuur een e-mail naar:
d.huffenreuter@upcmail.nl

Word donateur
Steun de vereniging met een eenmalige of maandelijkse overboeking.
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL92INGB.0004.163.544
t.n.v. Reumavereniging Regio Eindhoven.
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Gezonde
Nieuwjaarslunch!

Wat is een gezonde dosis calcium?
Wie zuivelproducten liever mijdt, heeft de alternatieven voor het
uitzoeken. Calcium zit namelijk ook in veel groenten, noten en peulvruchten. Een ander alternatief zijn kalktabletten, waarmee je overigens ook te
véél calcium kunt binnenkrijgen. Een langdurige ‘overdosis’ leidt soms tot
darmklachten, overgewicht (wat vanwege de belasting juist weer nadelig is
voor de botten!) en nierstenen. De grens van dagelijks aanbevolen hoeveelheid ligt op 2500 mg.
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De rol van vitamine D en fosfor
Volgens Rosalie Dhonukshe-Rutten, voedingskundige van de Wageningen
Universiteit, is vitamine D een belangrijke ‘bondgenoot’ van calcium.
“Deze vitamine zorgt ervoor dat calcium goed wordt opgenomen,” zegt
ze. “Bovendien leidt vitamine D tot een betere spierfunctie, zodat het
risico op vallen kleiner wordt.” Vitamine D zit in vette vis, olie, boter,
margarine en eieren. “Onder invloed van zonlicht maakt ons lichaam
extra vitamine D. Maar naarmate we ouder worden, gebeurt dit steeds
minder. Het kan daarom geen kwaad om extra supplementen te slikken.
Echter niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid (10 – 20 mcg/d). Calcium
is niet de enige bouwstof. Ook fosfor geeft extra stevigheid aan het skelet.
Fosfor zit in melk, vis, vlees en brood. Te weinig fosfor kan leiden tot pijn
in de botten, bloedarmoede en botvergroeiing bij kinderen. Maar iemand
moet wel heel slecht eten wil hij of zij in de gevarenzone komen. De aanbevolen hoeveelheid voor volwassenen is 700 mg per dag.
Beweging is belangrijk voor de botten
Minstens zo belangrijk is fysieke inspanning. Door veel te bewegen worden
je botten steviger en kalkrijker, omdat ze zich, net als onze spieren, aan de
grotere belasting aanpassen. Het houdt de gewrichten soepel en omdat
we ook meer spieren aanmaken, staan we steviger op de benen. Het gevolg
is een kleinere kans op valpartijen en daarmee botbreuken. Het meest effectief is een vorm van bewegen waarbij onze benen en voeten het lichaamsgewicht dragen. Touwtje springen, joggen en wandelen hebben daarom
meer effect dan fietsen en zwemmen.

Eet voor Reuma
Sinds begin 2016 volgen reumapatiënten van het Máxima Medisch
Centrum gedurende twee maanden een onbewerkt eetpatroon om te
ervaren wat anders eten met hen doet. Tijdens de verschillende sessies
komen prachtige ervaringen aan het licht. De reacties van de deelnemers
zijn positief, het programma wordt als goed beoordeeld en er komen
mooie verhalen boven. De deelnemers zeggen meer energie te hebben,
beter te slapen en minder stram wakker te worden. Zo zegt een van de
deelnemers: “Na jaren van alles geprobeerd te hebben, kan ik eindelijk
weer een pak melk openen.” Richard Verheesen, reumatoloog van het
Máxima Medisch Centrum Eindhoven, is een van de initiatiefnemers en
ziet een link tussen voeding en reuma. “Het gaat echter verder dan alleen
curatie, ook bij het ontstaan van reuma speelt voeding een belangrijke
rol.”
Bron: Voeding leeft

Kom ook naar de lezing Reuma en Voeding door reumatoloog
dr. R. Verheesen op donderdag 10 oktober in het auditorium van
het Máxima Medisch Centrum. Meer informatie vindt u in het
Contact van september of op de website: www.rveindhoven.nl

Bron: MijnGezondheidsgids    

Voorjaarsfietstocht:
gezellig en
gezond!

“Nederland loopt voorop mee in de ontwikkelingen;
zodra er nieuwe medicatie is, of een nieuwe
behandeling, komt het vaak ook beschikbaar
voor Nederlandse reumapatiënten”
Physician assistant dr. F. Habraken, Regionaal Reumacentrum,
Máxima Medisch Centrum Eindhoven, het hele interview leest u
op onze website www.rveindhoven.nl
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Reumafonds heet nu ReumaNederland
Het Reumafonds heet voortaan ReumaNederland. De nieuwe naam past
bij de koers die ze een aantal jaren geleden hebben ingezet: van een
traditioneel fonds dat vooral baanbrekend reumaonderzoek financiert
naar een moderne patiëntenorganisatie die zich inzet voor meer dan
2 miljoen mensen met reuma in Nederland.
Samen zorgen voor beweging
ReumaNederland wil samen met mensen met reuma, artsen en onderzoekers, de politiek en het bedrijfsleven werken aan één doel: een betere
kwaliteit van leven met reuma. Samen zorgen we voor beweging in
onderzoek, in de behandeling van reuma en in de kennis over reuma.
ReumaNederland richt zich op oplossingen die het leven met reuma
verbeteren. We willen dat resultaten uit reumaonderzoek sneller worden
omgezet in betere behandelingen. We willen de politiek en de zorgsector
beïnvloeden voor betere reumazorg. En we willen mensen met reuma
sneller informeren over belangrijke ontwikkelingen en betrouwbare
medische informatie geven.
Jij bent ons vertrekpunt
Als ervaringsdeskundige weet jij als geen ander wat er moet gebeuren
om een beter leven met reuma dichterbij te brengen. Die kennis willen
we optimaal inzetten, door bijvoorbeeld regelmatig jouw ervaringen en
behoeften te peilen en via meldpunten belangrijke signalen op te vangen
die we gebruiken in onze belangenbehartiging.
Nieuwe website
Sinds de nieuwe website is het niet meer mogelijk om brochures te
bestellen bij het ReumaNederland (voorheen Reumafonds). Alle informatie over reuma en leven met reuma kun je op de website lezen.
Het is eenvoudig om op de informatiepagina´s de teksten te printen,
door te sturen (bijvoorbeeld via e-mail) of als pdf te downloaden.
Kijk op: www.reumanederland.nl

Bron: ReumaNederland (voorheen Reumafonds)
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Beweegactiviteiten

HYDROTHERAPIE De gemiddelde temperatuur van het water is 32° C

Eigen bijdrage:
€ 47,- per
kwartaal

Zwemtijden De Tongelreep
te Eindhoven:
Woensdag: 20.00 - 21.00 uur
Groepsleidster: Willy Klappe
 06 18 22 52 56

Zwemtijd Ir. Ottenbad
te Eindhoven:
Woensdag: 11.00 - 12.00 uur
Groepsleidster: Eline Merk
 040 242 59 21

Vrijdag: 13.00 - 14.00 uur
Groepsleidster: Yvonne Arts-Boer
 040 257 53 70
Zaterdag: 11.30 - 12.30 uur
Groepsleidster: Ellen van Steenis
 040 211 65 58
Bij verhindering de groepsleiding bellen. Nieuwe leden die zich op willen
geven voor een van de zwemgroepen kunnen zich aanmelden bij
Ellen van Steenis.  040 211 65 58  info@rveindhoven.nl
Voor elke activiteit bieden wij u een gratis proefles aan.
Beëindiging van uw deelname aan een sport/bewegingsactiviteit
dient u altijd schriftelijk, 1 maand vóór het begin van een nieuw kwartaal
te melden bij het secretariaat, Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven of via
e-mail  info@rveindhoven.nl
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Informatiewijzer

Beweegactiviteiten
TAI CHI EN NORDIC WALKING

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

Dinsdag: 13.30 - 15.00 uur
in Buurtcentrum De Rondweg
Coördinator: Mary Brands
 040 221 80 26

Eigen bijdrage:
€ 6,- per
jaar

Nordic Walking is een wandelsport waarbij stokken (poles)
worden gebruikt. Je lichaam beweegt hierdoor intensiever.
Regelmatig organiseren wij start- en opfriscursussen.
Donderdag: 11.00 - 12.00 uur
Coördinator: Willy Klappe
 06 18 22 52 56
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Zaterdag: 11.00 - 12.00 uur
Coördinator: Willy Klappe
 06 18 22 52 56

Interim voorzitter
Inge Beekmans
0492 330 627
cjbeekmansrpv@gmail.com

Gastvrouwen, Informatie en
voorlichting
Greet van Gessel
06 83 40 78 50
info@rveindhoven.nl

Kandidaat secretaris
Wim Slot
040 242 70 58
w.slot1@chello.nl

Contactpersoon adverteerders
Corry Huffenreuter
06 48 69 18 61
d.huffenreuter@upcmail.nl

2e Secretaris
Miranda Engelen
06 11 08 59 35
mirandaengelen@hotmail.com

Coördinatoren Beweeggroepen
Ellen van Steenis, Hydrotherapie
040 211 65 58
ellen.van.steenis66@gmail.com

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

Willy Klappe, Nordic Walking
06 18 22 52 56
willklappe@live.nl

Coördinator gastvrouwen
Jacintha Spierings
06 21 22 84 90
JacinthaSpierings57@gmail.com

Mary Brands, Tai Chi, de Rondweg
040 221 80 26
info@rveindhoven.nl

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

Tineke den Hoed, Tai Chi, de Mortel
040 242 42 08
tinekeenkees@hotmail.com

Kandidaat redacteur
Martijn Stals
06 51 98 62 09
stals@live.nl
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Handige adressen

ReumaNederland
Telefoon: 020 589 64 64
info@reumanederland.nl
www.reumanederland.nl
Regionaal Reumacentrum,
Máxima Medisch Centrum,
locatie Eindhoven
Ds. Theodor Fliednerstraat 1
5600 PD Eindhoven
Telefoon: 040 888 56 76
www.reumacentrum.nl
Revalidatiecentrum Blixembosch
Toledostraat 2, 5629 CC Eindhoven
Telefoon: 040 264 27 42
www.blixembosch.nl.
Informatie over diverse reumasoorten, voor patiënten en
betrokkenen:
www.reuma.startpagina.nl

28

Inschrijven lidmaatschap
Reumavereniging Regio Eindhoven

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

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

Máxima Medisch Centrum,
locatie Veldhoven
Run 4600, 5504 DB Veldhoven
Telefoon: 040 888 00 00
www.mmc.nl
Sint Annaziekenhuis Geldrop
Telefoon: 040 286 40 40
www.st-anna.nl

 Man  Vrouw
Huisnummer:
Postcode:
Telefoon:

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

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

 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.

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

Datum:

Handtekening:

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



Reumalijn
Maandag t/m vrijdag 10 -14 uur
Voor al uw vragen over reuma
Telefoon: 0900 203 03 00
(€ 0,03 cent pm)
info@reumanederland.nl

Reumavereniging
Regio Eindhoven

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
29

Inschrijven lidmaatschap
Reumavereniging Regio Eindhoven

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

Reumavereniging
Regio Eindhoven

 Man  Vrouw
Huisnummer:
Postcode:
Telefoon:

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

Reumavereniging
Regio Eindhoven

Het Ir. Ottenbad, Vijfkampenlaan 12, Eindhoven
 woensdag van 11.00 tot 12.00 uur
Kosten: € 47 per kwartaal + lidmaatschap



Prijzen voor leden
Wijze van betalen:
per automatische incasso
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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

Collecte 2019:
alle beetjes helpen

Kosten: € 6 per jaar + lidmaatschap
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

foto: Marjolijn Westerlaken

Of u nu aan de deur geeft aan de collecte van ReumaNederland, of zelf meehelpt
met collecteren: alle beetjes helpen.

Datum:

Handtekening:

Wist u dat de collecte elk jaar bijna 3 miljoen euro oplevert? Dat geld is heel hard nodig en
wordt hoofdzakelijk besteed aan wetenschappelijk onderzoek, naar bijvoorbeeld RA, Artrose
en jeugdreuma. Ons doel is om zo samen te zorgen voor een beter leven met reuma vandaag.
Daarom is iedere bijdrage belangrijk, groot en klein, in tijd of in geld. Veel kleine beetjes
maken namelijk een groot verschil!
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Stuur het inschrijfformulier in een gefrankeerde enveloppe naar:
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222,
5600 CE Eindhoven

Steun ons daarom en doe mee! De collecteweek is van 18 tot en met 23 maart.
Collectant worden? Stuur een mail aan vrijwilligers@reumanederland.nl
U kunt ook digitaal collecteren. Maak een digitale bus aan op reumanederland.digicollect.nl
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Reumawijzer
Infogids voor 2019

De vereniging is van
ons allemaal

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, lid van Ieder(in) en ReumaZorgNederland

34

Vormgeving SupportPunt Eindhoven

Reumavereniging
Regio Eindhoven

