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Informatiewijzer

Heeft u informatie nodig? Neem dan contact op met:

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

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

Coördinator 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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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!

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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Een pond
veren vliegt
niet als er
geen vogel
in zit

Als ik dit stukje aan u zit te schrijven is het heel vroeg in de
morgen. Buiten hoor je aarzelend de eerste vogeltjes fluiten, het wordt
langzaam licht en de dag begint weer. Kunt u daar ook zo van genieten?
Voor mij geen mooiere tijd als de zomertijd. De meningen zijn daar
natuurlijk wel over verdeeld.
In de zomermaanden staan de activiteiten binnen alle verenigingen op
een laag pitje. Dit kan, jammer genoeg, leiden tot vereenzaming van
alleenstaande mensen. De kinderen gaan vaak lang op vakantie en
hebben zo hun eigen besognes. Wij, echter, willen deze maanden gaan
gebruiken om te proberen een nieuwe activiteit binnen de vereniging te
brengen. U heeft het al gehoord: het Reumacafé. Een laagdrempelige
activiteit waar iedereen aan mee kan werken, lid van de vereniging of
niet en waar iedereen zijn of haar inbreng kan laten horen. De eerste
vergaderingen zijn daarover geweest en nu moeten we proberen om
een enthousiast team te vormen die voor de uitvoering kan gaan zorgen.
Dus bent u creatief, heeft u goede ideeën of kunt u, op welke wijze dan
ook, iets voor dit nieuwe initiatief betekenen, laat het ons weten.
De voorspelling luidt dat we dit jaar zo’n zelfde type zomer krijgen als
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vorig jaar, dus wens ik u allen fantastische zomermaanden toe.
Pas goed op u zelf en wij zien elkaar weer bij een van onze komende
activiteiten. Fijne zomer.
Inge Beekmans,
interim-voorzitter

Van de redactie

Werk in
uitvoering

Start Reumacafé
De eerste, oriënterende bijeenkomst van het Reumacafé vindt plaats op
maandag 2 september, om 14.00 uur in ‘t Slotje, Kastelenplein, Eindhoven.
Iedereen, lid of geen lid, is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.
Contactpersonen zijn Lillian Korremans (Lillian@korremans.nl) en Corry
Huffenreuter (06 48 69 18 61).

Het

Grootste
assortiment van
Nederland

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

Geen enkel jaargetijde geeft zoveel energie als de zomer. Lekker
vroeg opstaan als de dag nog koel is en je nog ‘iets kunt doen’.
Zodra de temperatuur stijgt, zoek ik een lekker koel plekje met een
mooi boek en je hebt de hele middag geen last van mij. Of ik struin het
internet af op zoek naar wetenswaardige artikelen voor het Contact,
zoals de veilig fietsen tips, of de hulpmiddelen die je wel of niet vergoed
krijgt, hoe het zit als je een knie- of heupprothese moet, en meer min of
meer handige weetjes.
Eerder aanmelden
Daarnaast vindt u diverse uitnodigingen in dit blad, zoals voor de voorlichtingsbijeenkomst Kom in beweging op dinsdag 25 juni. Hiervoor
heeft u al eerder per e-mail een uitnodiging gehad. Geen e-mail gehad?
Stuur een mailtje naar info@rveindhoven.nl en u ontvangt voortaan
mail van uw reumavereniging. Voor de lezing Ergotherapie en Reuma
van donderdag 19 september, kunt u zich nu al aanmelden, vóórdat de
uitnodigingen voor relaties van de reumavereniging en de persberichten
voor de wijkblaadjes de deur uitgaan. Let ook op de aankondiging voor
de lezing Reuma en Voeding op donderdag 10 oktober in het Máxima
Medisch Centrum in Eindhoven. Vroeg aanmelden betekent verzekerd
zijn van een plaatsje in de zaal.
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Op safari
De zomer is ook de tijd van uitstapjes en reisjes. Dat komt goed uit want
we hebben weer een prachtige busreis voor u uitgezocht: op safari in
Zeeland, met een twee uur durende minicruise waarbij de kans groot is
dat u zeehonden kunt spotten op de zandbanken tijdens uw lunch aan
boord. Gebruik het losse inschrijfformulier om u aan te melden; het programma staat ook in dit Contact op pagina 37. Handig om terug te kijken.
Ook vertrekken we donderdag 12 september weer met een bus naar
thermaalbad Arcen. Let op: de activiteit gaat niet door bij onvoldoende
aanmeldingen. Breng dus gerust uw vriendin, buurman of verre achternicht mee.
Werk in uitvoering
In het Contact van maart heeft u kennis gemaakt met onze nieuwe secretaris Wim Slot en Jacintha Spierings, coördinator van de gastvrouwen. In
dit Contact stellen Martijn Stals en Menno van Heuven zich aan u voor.
Martijn helpt bij het schrijven van (sfeer)verslagen en interviews, Menno
is onze fotograaf. Hoe chique is dat: een reumavereniging met een eigen
fotograaf! Hij zorgt ervoor dat u er mooi op komt te staan. Natuurlijk alleen als u dat zelf wilt. Wij, als bestuur, nodigen u uit mee te werken aan
ons nieuwe Reumacafé. We zijn blij met alle tips, praktische ideeën en
nog blijer met hulp bij de uitvoering. Graag tot ziens in het Reumacafé. Ik
wens u een zinderende zomer.
Wilma Wijnen

Uitnodiging

Uitnodiging

We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk blijven
wonen en leven. Op deze voorlichtingsbijeenkomst krijgt u tips en informatie
over wat u zelf kunt doen. Weten hoe u plezierig gezond kunt bewegen?
Kom dan naar onze:

voorlichtingsbijeenkomst Kom in beweging
dinsdag 25 juni
Een gevarieerde avond met vier thema’s: spieren en gewrichten, valpreventie,
voeding en mobiliteit, afgewisseld met spelvormen waarmee prijzen te winnen
zijn en een gezondheidsmarkt. Na afloop ontvangt u een goed gevulde goodiebag.
Programma:
19.30 uur:
20.00 uur:
20.45 uur:
21.15 uur:
22.15 uur:

ontvangst met koffie of thee
aanvang voorlichtingsbijeenkomst
pauze en gelegenheid tot bezoek aan gezondheidsmarkt
tweede deel voorlichtingsbijeenkomst
afsluiting met een goed gevulde goodiebag

Eigen bijdrage: voor leden en niet leden: gratis
Aanmelden: vóór 18 juni bij onze gastvrouw Greet: 06 83 40 78 50

Start Reumacafé
De eerste, oriënterende bijeenkomst van het Reumacafé vindt plaats op
maandag 2 september, om 14.00 uur in ‘t Slotje, Kastelenplein, Eindhoven.
Iedereen, lid of geen lid, is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.
Contactpersonen zijn Lillian Korremans (Lillian@korremans.nl) en Corry
Huffenreuter (06 48 69 18 61).
8

Locatie: Wijkcentrum De Werf, Van der Werffstraat 14, Eindhoven
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u stadsbus 2 (richting Blixembosch) uitstappen bij bushalte Joris Minnestraat Looproute (6 min):
loop in de richting van de Willem van Kesselstraat, sla rechtsaf dan linksaf en dan
weer rechtsaf om op de Willem van Kesselstraat te blijven, sla linksaf naar de
Barrierweg, sla rechtsaf naar het Pieter Appelmanspad, weg vervolgen naar de
van der Werffstraat, aan de linkerkant vindt u Wijkcentrum De Werff.
Parkeren: in de wijk
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Even voorstellen
Martijn Stals

SPECIALE SELECTIE KUURREIZEN IN HONGARIJE (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 september - 20 december 2019.

Maak kennis
met
Martijn Stals

Na mijn afstuderen aan de Fontys Hogeschool voor Journalistiek
wilde ik graag wat bijdragen aan de maatschappij. Vandaar dat
ik na een leuk gesprek met het bestuur als redacteur aan de slag
ging voor de Reumavereniging Regio Eindhoven.
In het dagelijks leven werk ik als content marketeer bij een marketingbureau. Daarnaast houd ik als rasechte Bourgondiër van speciaalbier,
een goed vleesgerecht en verrijkende gesprekken met de medemens.
Na opgegroeid te zijn in het Zuid-Limburgse heuvellandschap vloog ik
uit naar Tilburg waar ik mijn studie volgde. Ik ben gek van muziek en
luister graag mijn favoriete plaatjes op vinyl. Daarbij maak ik ook graag
Spotify-lijstjes voor onderweg!
Mijn andere passie is voetbal. Ik ben gek van het spelletje en kijk dan
ook graag naar mijn favoriete club PSV. Daarnaast ben ik zelf ook
iedere zondagochtend ‘op de wei’ van mijn amateurclub te bewonderen.

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: 1 september - 31 oktober 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,
Martijn Stals
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Veilig fietsen tips
VOOR U GELEZEN Wil je langer veilig fietsplezier?

3. Pas je tijd en fietsroute aan
Weet je dat de school in de buurt net uitgaat en dat het dan druk is op
de weg? Of is het spitsuur rond het station? Neem, als het even kan,
een rustiger route.
4. Pedalen met anti-slip
Wist je dat er pedalen bestaan met anti-slip? Zo glijd je minder snel weg
bij het afzetten op de pedalen. En kies voor schoenen met rubberen
zolen, met leren zolen glijd je ook makkelijk weg.

Tips van
doortrappers

Jij weet hoe goed je fietst. Dat doe je tenslotte al zo lang je je
kunt herinneren. Maar, je wordt ook ouder dus vraag je je wel eens af
hoe lang dat goed, veilig en plezierig gaat. Iedereen heeft tenslotte wel
eens twijfel bij dat lastige bochtje, die drukke kruising of dat mulle bospad. Eén ding weet je zeker; van fietsen naar vrienden of familie, door
bos of door de stad, zelf trappend of elektrisch, geniet je alleen als je zeker
op je zadel zit. En dat is eenvoudiger dan je denkt. Met een paar simpele
maatregelen en oplossingen blijf je doen wat je altijd doet en trap je zeker,
veilig en plezierig door.
1. Helm niet verplicht, wel verstandig
Het dragen van een fietshelm is in Nederland niet verplicht, wel zegt het
ministerie van IenW dat het verstandig is om een helm te dragen. Het
staat dus iedereen vrij om er een aan te schaffen. Laat je bij de aankoop
adviseren door de rijwielhandelaar.
2. Meer zien met de spiegel
Met een fietsspiegel zie je zonder omkijken wat er achter je gebeurt. Handig bij het afslaan of inhalen. Ook inhalend verkeer zie je eerder aankomen als je een spiegel aan het stuur monteert. Tip: laat je goed adviseren
voor de juiste spiegel.
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5. Blijf uit de dode hoek
De chauffeur van een vrachtwagen heeft een flinke dode hoek waardoor
hij of zij de fietser niet altijd ziet. Blijf bij kruisingen minstens drie meter
achter een vrachtwagen als er geen fietsstrook is. En als er wel een fietsstrook is, probeer dan zo ver mogelijk naar voren te staan.
6. Verdeel je bagage
Boodschappen doen op de fiets? Zo pak je al snel wat extra kilometers
mee door de week! Maar met een paar liter zuivel en een zak aardappelen komt er flink wat gewicht bij. Tip: een bagagedrager achterop is
stabieler dan voorop. Ook (afneembare) fietstassen zijn ideaal.
7. Onderhoud je fiets goed
Reinig je fiets regelmatig en laat deze jaarlijks door een rijwielhandelaar
controleren. Het is even een klusje, maar je hebt er lang plezier van. De
auto krijgt toch ook jaarlijks zo’n APK keuring?
8. Veilig op de e-bike
Veel fietsers rijden op een e-bike. Een uitkomst als je bijvoorbeeld last
hebt van je botten of je partner een stuk sneller rijdt, maar neem de tijd
om er aan te wennen. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat je sneller
gaat dan andere weggebruikers verwachten; let goed op hun reactie bij
passeren.
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9. (e)-fiets kopen: let op!
Waar moet je op letten bij de aanschaf van een e-bike? De fietsenmaker
informeert je over de plek van de accu en van de motor. Deze zijn bepalend voor de actieradius, de stabiliteit en de manier van opladen van
de e-bike.

15. Fiets opnieuw afgesteld
Mijn fietsenmaker heeft mij enorm geholpen door mijn fiets opnieuw
af te stellen. Mijn zadel is nu lager zodat ik goed met mijn voeten bij de
grond kan als ik op mijn fiets zit. Ik voel mij nu veel zekerder en kan sneller
reageren bij lastige situaties in het verkeer. Zo kan ik weer jaren vooruit!

10. Houd afstand
Wil je ruimte houden om uit te wijken als dat nodig is? Richtlijn: blijf zo’n
50 cm weg van stoeprand, berm of geparkeerde auto’s, En fiets je in een
groep, let er dan ook op dat jullie afstand houden ten opzichte van elkaar.
Op de smalle fietspaden is het veiliger om achter elkaar te fietsen.

16. Zet je e-bike uit
Ik schakel mijn e-bike uit zodat mijn fiets bij het op- en afstappen er niet
meteen hard vandoor gaat met mij. En ik let ook op wanneer ik van plan
bent om te stoppen, ik rem langzaam af en trap niet meer. Vervolgens
stap ik af bij stilstaan. Dat staat lekker stevig.

11. Lage instap
Een lage instap zorgt ervoor dat je makkelijk op en af kunt stappen. Dit
is geldt zeker niet alleen voor damesfietsen: steeds meer heren zijn
overgestapt op een sportieve fiets met lage instap. Een uitkomst!

17. Zien en gezien worden
In het voor- en het najaar controleer ik mijn fietslampen; zijn ze nog
helder en zijn de reflectoren nog schoon en onbeschadigd? Ook mijn
eigen zichtbaarheid vergeet ik niet: met lichte, goed zichtbare kleding
val ik beter op in het drukke verkeer.

12. Kort fietszadel
Er bestaan korte fietszadels, daarmee stap je makkelijk op het zadel en
er vanaf. Het doet denken aan die rokzadels van vroeger, daarmee kregen
de dames geen deuken en kreukels in hun rokken.
13. Wees extra alert bij slecht weer
Bij regen kunnen sommige plekken onverwacht glad zijn heb ik gemerkt.
Ik ben nu extra voorzichtig maar ga wel op pad. Met goede verlichting,
reflectoren en opvallende kleding voel ik mij zekerder op de weg.
14. Beter niet met varifocus-bril
Als we wat ouder worden hebben vele een bril nodig: een leesbril, of een
bril voor computer- of tv kijken. Ik heb een varifocusbril, en hoorde laatst
dat deze niet altijd geschikt is voor op de fiets. Mijn opticien heeft mij
toen goed geadviseerd voor de juiste bril voor tijdens het fietsen.
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Bron: RIVM – Centrum Gezond Leven

Direct aanmelden!
Do 20 juni: Thermaalbad Arcen

pag. 17

Di 25 juni: Voorlichtingsbijeenkomst Kom in beweging

pag. 9

Do 12 sept: Lezing Ergotherapie en Reuma

pag. 21

Do 19 sept: Lezing Reuma en Voeding

pag. 23

Do 10 okt: Busreis Zierikzee

pag. 37
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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.

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 12 september

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

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 bad restaurant
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 september 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.

Mail: info@reumakuurreizen.com
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Algemene Ledenvergadering
SFEERVERSLAG

We zijn weer
compleet!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden. Dit jaar voerde interim-voorzitter
Inge Beekmans het woord en stelde zij het bestuur aan u voor. De
kandidaat-voorzitter van vorig jaar (Jan Willem Popeliers) stopte na
een half jaar wegens privéredenen. Onze kandidaat-secretaris, Wim
Slot, werd door hand opsteken aangenomen. Nieuw in het bestuur
is ook Greet van Gessel. Zij is als gastvrouw en eerste aanspreekpunt
al veel langer verbonden aan de reumavereniging en nu dus ook als
bestuurslid. Kortom: we hebben weer een goed en solide bestuur
dat graag met elkaar samenwerkt en volop nieuwe ideeën heeft
voor de toekomst van de reumavereniging.
Nieuw elan
Een volkomen nieuw gezicht is dat van Menno van Heuven; onze
eigen fotograaf. Hij zorgt ervoor dat er een mooie afbeelding van
u in het Contact, de Reumawijzer of op de website komt. Maar
alleen als u dat wilt, natuurlijk. Nog een nieuweling is Martijn Stals,
hij ondersteunt met het schrijven van verslagen en interviews voor
het Contact en de website. Helaas kon hij er vanavond niet bij zijn.
Elders in dit Contact stellen beide heren zich aan u voor. De nieuwe
coördinator van de gastvrouwen, Jacintha Spierings, stond al in het
Contact van maart. Net als Wim Slot, onze nieuwe secretaris.
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Reumacafé
Het bestuur heeft plannen om één vaste middag in de maand op een
vaste locatie samen te komen en deze middag te besteden aan lotgenotencontact, een zogenaamd Reumacafé. Dit kan zijn in de vorm van
een creatieve middag, een spelletjes middag, een combinatie daarvan,
een workshop, proefles, lezing of waar maar interesse voor is. Maar
u kunt ook even binnenlopen voor een gezellig kopje koffie of thee.
Kom gewoon eens kijken hoe leuk dit kan worden en breng gerust
een vriend, vriendin, buurvrouw of zus mee. Daarbij doen we ook een
beetje een beroep op de leden: wie van u is creatief, heeft ideeën of wil
zelfs helpen zo’n middag te organiseren of te coördineren? Als u ideeën
heeft of wilt helpen met praktische zaken kunt u zich melden bij Greet:
06 83 40 78 50.
Wie oh wie
Daarnaast zijn we altijd bezig met het werven van nieuwe leden en
proberen we samen met andere reumaverenigingen jongere leden
aan te trekken. Nieuwe activiteiten ontwikkelen waardoor we als
reumavereniging aantrekkelijker worden voor potentiële leden.
Daarbij zijn uw ideeën en suggesties van harte welkom. Ten slotte
deed onze interim-voorzitter nog een oproep: wie van u wil het voorzitterschap overnemen? U wordt door Inge begeleid tot u alle ervaring
heeft die nodig is om de functie zelfstandig in te vullen. En daarmee
wordt het officiële gedeelte van de avond afgesloten. De rest van de
avond zijn de bingoballetjes aan het woord.
Wilma Wijnen

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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Uitnodiging

Uitnodiging

Wat kan ergotherapie betekenen voor mensen met reuma? Wat kunt u
zelf doen? In deze lezing vertelt de ergotherapeut ook welke hulpmiddelen
er zijn en laat ze voorbeelden zien van materialen. Wilt u meer weten?
Kom dan naar de lezing:

Ergotherapie en Reuma
donderdag 19 september
Spreker: Laura van den Berg, ergotherapeut / gecertificeerd handtherapeut

De zekerheid van goede zorg

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 welkom.
Leden kunnen zich eerder aanmelden. Meldt u zich aan vóór 27 juni dan bent
u zeker van een plaatsje in de zaal. Bel onze gastvrouw Greet: 06 83 40 78 50

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl
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Locatie: Wijkcentrum De Werf, Van der Werffstraat 14, Eindhoven.
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u stadsbus 2
(richting Blixembosch) uitstappen bij bushalte Joris Minnestraat.
Looproute (6 min): loop in de richting van de Willem van Kesselstraat, sla
rechtsaf dan linksaf en dan weer rechtsaf om op de Willem van Kesselstraat
te blijven, sla linksaf naar de Barierweg, sla rechtsaf naar het Pieter Appelmanspad, weg vervolgen naar de van der Werffstraat. Parkeren: in de wijk.
Reumavereniging
Regio Eindhoven

in samenwerking met
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Aankondiging

Even voorstellen

Aankondiging

Menno van Heuven

Maak kennis
met Menno
van Heuven

Een aantal reumapatiënten van het Máxima Medisch Centrum volgden twee
maanden een onbewerkt eetpatroon om te ervaren wat anders eten met
hen doet. De reacties van de deelnemers zijn positief en het programma
wordt als goed beoordeeld. De deelnemers zeggen meer energie te hebben,
beter te slapen en minder stram wakker te worden.

Beste lezers,
Mijn naam is Menno van Heuven. Ik ben 55 jaar oud en geboren in
Geldrop. Opgegroeid in Aalst. Ik heb eerst Werktuigbouw in Delft
gestudeerd, maar dat was niks voor mij. Ben overgestapt naar Bedrijfseconomie in Rotterdam. Tijdens mijn studie kreeg ik een psychische
ziekte, psychose gevoeligheid, en kon helaas mij studie niet afmaken.
Later ben ik nog Fotografie gaan studeren op de Fotovakschool omdat
fotografie mijn lust en leven was.

In het kader van WereldReumaDag organiseert Reumavereniging Regio
Eindhoven in samenwerking met het Máxima Medisch Centrum en de
Stichting Voeding Leeft de:

lezing Reuma en Voeding
donderdag 10 oktober
Spreker: Richard Verheesen, reumatoloog van het Maxima Medisch
Centrum Eindhoven en een van de initiatiefnemers van het project

Nu kunt u mij bij bijeenkomsten van uw vereniging tegenkomen in de rol
van fotograaf.

Locatie: Máxima Medisch Centrum in Eindhoven

O, ja, als u geïnteresseerd bent in mijn werk. Ik heb een website,
http://vanheuvenfotografie.nl/

Programma: zodra dat bekend is, staat het op onze website in de agenda.
Het wordt ook gepubliceerd in het Contact van december.

Tot ziens,
Menno van Heuven

Aanmelden kan nu al bij Greet: 06 83 40 78 50
Reumavereniging
Regio Eindhoven
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8 vragen over een prothese bij artrose
VOOR U GELEZEN Verlicht een heup- of knieprothese klachten?

Hoe zit
dat?

Bij mensen met artrose is één van de laatste behandelopties een
prothese in de knie, heup of schouder. Maar, wat is een prothese
eigenlijk? Wie komt ervoor in aanmerking? En wordt zo’n prothese
vergoed? We bespreken de belangrijkste vragen om je op weg te helpen.
Misschien heb je net met een arts gesproken over een prothese. Of ben
je benieuwd welke behandelopties er allemaal zijn voor artrose en
stuitte je via internet op deze term. Dit artikel legt uit wat een prothese
is, waarom het een behandeloptie kan zijn bij artrose en welke soorten
protheses er zijn. Zo begin je goed voorbereid aan een eventueel gesprek
met een arts.
Vraag 1: wanneer wordt gekozen voor een prothese?
Belangrijke redenen om tot het plaatsen van een kunstknie, -schouder
of -heup over te gaan, is dat de kwaliteit van je leven flink is aangetast
door de artrose en het gewricht in je knie, heup of schouder aanzienlijk
is versleten. Lopen en fietsen gaan bijvoorbeeld moeizaam, je hebt veel
pijn en ligt daardoor ook ‘s nachts wakker.
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Vraag 2: is een prothese één van de eerste behandelopties?
Een knie- of heupprothese is zeker niet de eerste behandeling bij artrose,
eerder de laatste behandeloptie. Eerst wordt gekeken of leefstijlveranderingen, medicatie en behandelingen bij de fysiotherapeut kunnen helpen.
Pas als dat niet, of niet voldoende, helpt tegen de pijn en je bewegingsmogelijkheden slecht blijven, kun je samen met je arts kiezen voor deze
ingreep. Voordat er daadwerkelijk wordt gekozen voor een prothese,
wordt er lichamelijk onderzoek gedaan en een röntgenfoto gemaakt.
Vraag 3: wat kun je verwachten van een prothese?
Het doel van een prothese is dat je minder pijn hebt en dagelijkse
activiteiten weer kunt oppakken. Na het plaatsen van een prothese
kunnen de meeste mensen dan ook weer wandelen, fietsen en andere
lichte vormen van sport doen. Ook de pijn is na een jaar tijd vaak flink
afgenomen. Wat wel wordt afgeraden, is diep hurken of bukken. Ook
belastende sporten als hardlopen en skiën zijn niet aan te raden met
een prothese.
Vraag 4: welke soorten protheses zijn er?
In Nederland werken artsen met tientallen soorten kunstgewrichten.
Al die protheses zijn in verschillende maten verkrijgbaar. Dat is fijn,
want daardoor is er voor iedereen een geschikte prothese. Welke het
meest geschikt is, hangt onder andere af van de oorzaak van slijtage,
de lichaamsbouw en de levensstijl. In de basis maakt een arts onderscheid tussen twee soorten protheses: hele protheses en halve
protheses. Meestal wordt gekozen voor een hele heup- of knieprothese,
maar soms is alleen één kant van het gewricht beschadigd.
Vraag 5: waaruit bestaat een prothese?
Een prothese bestaat uit diverse metalen onderdelen. Simpel gezegd
verwijdert de chirurg het versleten kraakbeen. Bij de knie is dat het
dijbeen en scheenbeen, bij de heup wordt de heupkom verwijderd.
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Dit wordt vervangen door metalen delen en kunststof. Het kunststof
zorgt ervoor dat de heup of knie soepel kan bewegen. Bij een halve
prothese wordt alleen het aangetaste kraakbeen van één zijde van de
knie of heup vervangen.
Vraag 6: hoe zit het met de vergoeding?
Een nieuwe heup of knie wordt door de basisverzekering vergoed. Dat
betekent wel dat je eerst je eigen risico opmaakt en mogelijk dus een
deel van de kosten zelf moet betalen. Check ook of je zorgverzekeraar
een contract heeft met het ziekenhuis waar je naartoe gaat. En bedenk
dat je na de operatie nog fysiotherapie nodig hebt, want dit wordt niet
standaard vergoed.

2. De implantatie van een knieprothese is meestal pijnlijker en langdurig
gevoeliger dan de implantatie van een heupprothese. De knie kan het
eerste half jaar dik, warm en pijnlijk zijn.
3. Het is belangrijk dat je een gezond gewicht houdt. Als je te zwaar
wordt, krijg je waarschijnlijk meer klachten ook al heb je een nieuwe
knie, schouder of heup.
Bron: A. Vogel

Vraag 7: hoe lang gaat een prothese mee?
Gemiddeld kan een prothese tien tot vijftien jaar meegaan. Daarna
kan de prothese eventueel worden vervangen. Voor de levensduur geldt:
hoe zwaarder de prothese wordt belast, hoe korter de levensduur.
Vraag 8: bestaat er een leeftijdsgrens?
Mensen die een prothese krijgen in Nederland, zijn gemiddeld 70 jaar.
Toch zijn er ook mensen met artrose die op relatief jonge leeftijd een
kunstgewricht krijgen. Het nadeel: bij hen moet de prothese vaak nog
een keer worden vervangen en dat heeft gevolgen. Zo geeft een vervanging een grotere kans op complicaties. Ook doet een tweede prothese
het vaak minder goed: mensen zijn meer beperkt in hun dagelijks leven.
Vandaar dat er wordt onderzocht of mensen ook op andere manieren
geholpen kunnen worden.
Drie feiten over protheses
1. Dankzij een kunstgewricht kun je een actiever leven leiden, omdat
je beter kunt bewegen en minder pijn hebt. Daardoor lukt het beter
activiteiten te plannen in je gezin, buurt of op je werk.
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Provincialeweg 27 * 5503 HA Veldhoven * 0031 (0)40-253 50 55/-251 86 90
* www.vangerwenmunckhoftours.nl * info@vangerwenmunckhof.nl
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VOOR U GELEZEN 7 praktische tips

Ook liever
moe dan
lui?

Een nieuwe
collectie in een
hagelnieuwe
winkel

*zolang de voorraad strekt

Moe? Dit helpt

Tips tegen vermoeidheid
1. Drink ‘s avonds geen dranken met cafeïne of alcohol
2. Zet alle beeldschermen een uur voordat je naar bed gaat uit (dus: je
televisie, tablet, telefoon, laptop/computer)
3. Eet gezond! Laat snoep en snacks staan, kies voor volkorenproducten,
peulvruchten, groente, fruit en noten
4. Beweeg elke dag, ook als je van tevoren denkt dat je er te moe voor bent
5. Ga naar buiten
6. Pak eventuele stress, angst of somberheid aan
7. Probeer een gezond gewicht te bereiken: zowel extreem magere
mensen als mensen met overgewicht voelen zich vaker moe
Nog steeds geen energie?
Vermoeidheid kan een achterliggende oorzaak hebben. Of te maken hebben met bepaalde karaktereigenschappen. En in deze gevallen is het verstandig om je huisarts om raad te vragen.
Bron(nen): Nederlands Huisartsen Genootschap, Gezondheidsnet
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Je moe voelen is helemaal niet vreemd, iedereen heeft er wel
eens mee te maken. Lastig is het natuurlijk wel. Een paar simpele
tips kun je meteen toepassen en helpen je hopelijk om je weer
wat fitter te voelen.
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U komt graag stijlvol voor de dag, maar wilt geen concessies doen aan
comfort en pasvorm. Daarom nodigen wij u graag uit in onze vernieuwde
winkel in Eindhoven. Samen met u zoeken wij naar de ideale oplossing.

Bewonder de nieuwe schoenencollectie
in onze vernieuwde winkel en krijg een
leuke en handige goodiebag* cadeau.
Vestiging Eindhoven

Openingstijden winkel

Dr. Cuyperslaan 86

Ma t/m vrij: 08:30 tot 17:30 uur

5623 BB Eindhoven

Zaterdag gesloten

040 - 244 88 36

Alles voor lekker en gezond bewegen. buchrnhornen.nl
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Op bezoek bij Buchrnhornen Eindhoven

Reumavereniging Regio Eindhoven werd in september 2018 uitgenodigd om met een informatiestand op de open dag van Buchrnhornen
te staan. Hierdoor ontstond het idee om een artikel te maken met
directielid Rob Buchrnhornen. Op een vroege voorjaarsdag in 2019
wandelde ik naar binnen bij de Dr. Cuyperslaan 86 in Eindhoven. De
entree was ruimer geworden, de wachtkamer verplaatst en er liepen
schilders rond. Rob Buchrnhornen nodigde me uit op de 1e etage
de nieuwe behandelruimtes te bekijken. Mooie lichte kamers met
duidelijke duiding op de deuren voor de pedicures, podotherapie en
steunkousen.
Oorsprong en doel
Rob’s opa, ‘opa Henk’, begon de orthopedische schoenmakerij in
1950 op de Vestdijk in Eindhoven. Oma Jeanne was pedicure en
had een eigen motto: “Geen luxe maar noodzaak”. Rob’s vader en
oom werden ook orthopedisch schoenmaker. Rob: “Vroeger zagen
we vooral mensen met afwijkende voetvormen, veroorzaakt door
reuma of andere aandoeningen. Tegenwoordig komen er vooral
mensen binnen met andere medische indicaties, bijvoorbeeld diabetes. Door de vergrijzing komen dit soort aandoeningen steeds vaker
voor. De stabiliteit van ons lichaam begint bij de basis en dat zijn de
voeten. Wij leveren producten en diensten die deze basis ondersteunen.” Rob is naast directielid ook orthopedisch instrumentmaker. Hij weet dus als geen ander wat het belang is van goed kunnen
bewegen. Het bedrijf is ambachtelijk, innovatief en multidisciplinair.
Er zijn samenwerkingen met zorgverzekeringen, de TU/e en Fontys
Hogescholen. Met altijd als doel: mensen vrij en comfortabel laten
bewegen. Bij Buchrnhornen hebben ze ‘Aandacht voor bewegen’.
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Breed werkgebied
Rob heeft werkervaring opgedaan bij andere instrumentmakerijen. Zo werkte hij bij Van Dinter in Tilburg. Dit bedrijf is later
door Buchrnhornen overgenomen. Verder zijn er nog vestigingen
te vinden in Den Bosch, Helmond, Oss en Breda. Op tal van plekken in Noord-Brabant, Zeeland en Utrecht bevinden zich daarnaast
servicelocaties, die wat kleiner van opzet zijn. Ook zijn de voet- en
beweegexperts van Buchrnhornen regelmatig aanwezig in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en revalidatiecentra om advies te geven en
hulpmiddelen aan te meten.
Van steunkousen tot looplaboratorium
Buchrhornen groeide uit tot ‘Hét Voet- en Beweegcenter’. De vernieuwde winkels in Eindhoven en Tilburg zijn heel toegankelijk en
hebben een moderne collectie comfort- en wandelschoenen. De
schoenen kunnen indien nodig worden aangepast, zodat ze perfect zitten. Ook eigen (sport)schoenen kunnen worden aangepast,
mits de schoenen een stevige basis hebben. In de winkel is een
ruim assortiment van medisch orthopedische hulpstukken te koop,
zoals confectie handspalken, aantrekhulpen, enzovoorts. Er is een
mogelijkheid voor een gratis loopscan met advies (zie loopscan.nu).
Kennis en expertise worden ingezet bij kleine ongemakken om met
de juiste ondersteuning een goede balans te vinden tussen voet
en schoen. Steunzolen of steunkousen kunnen bepaalde klachten
verminderen of oplossen. Om deze aan te laten meten, heeft u
een afspraak nodig. Hetzelfde geldt voor de (medisch) pedicure en
podotherapie. Afhankelijk van de klachten en de noodzaak wordt er
doorverwezen naar andere disciplines.
Orthopedische schoenen
Het ontwikkelen en produceren van orthopedische schoenen duurt
meestal 6 weken. Ook hierbij is het loopcomfort van groot belang.
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In het eigen lab wordt met de nieuwste 3d- technieken een model op
maat gemaakt. Het blijft maatwerk en dat kost tijd. Voor meer
informatie of een vrijblijvend voorlichtingsgesprek mag u altijd een
afspraak maken.
Zorgverzekering
Bij verwijzing vanuit een specialist kunt u vanuit de basisverzekering
gedeeltelijke of volledige vergoeding krijgen voor diverse aanpassingen
of voorzieningen. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering. Daarnaast
dient u voor sommige voorzieningen, waaronder orthopedische schoenen, een eigen bijdrage te betalen. Er geldt in de regel dat er na 15 tot
18 maanden nieuwe schoenen aangevraagd mogen worden. Voor het
eerste extra paar is de wachttijd korter, zodat u kunt afwisselen. Voor
steunzolen is een aanvullende verzekering nodig. Informeer bij uw
zorgverzekeraar of bij Buchrnhornen. Ik hoop dat u weer een beetje
wijzer bent geworden, met dank aan Rob Buchrnhornen. U begrijpt
dat u met uw vragen terechtkunt bij Buchrnhornen. Zij willen u graag
van dienst zijn om samen tot een goede oplossing te komen. Alles voor
lekker en gezond bewegen: www.buchrnhornen.nl. Telefoonnummer:
040-2448836. Rob eindigt met het motto: ‘In beweging blijven en volhouden!’
Yvonne Arts

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met 30 april)

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevrouw Christiaans
Mevrouw van Herk
Mevrouw van de Goor
Meneer Reuver

Mevrouw Jongbloed
Meneer van den Wildenberg
Mevrouw van Kraanenburg
Mevrouw Passier
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Lezing Fibromyalgie
SFEERVERSLAG

In 2020
komt ze
weer!

Het auditorium in het Máxima Medisch Centrum zat bommetje
vol toen reumatologe dr. Kuntzel aan haar lezing over Fibromyalgie
begon.
Wij zijn als reumavereniging volledig verrast door de enorme
belangstelling voor dit onderwerp. Zeker 40 tot 50 mensen hebben we
aan de telefoon moeten teleurstellen en op diezelfde avond helaas ook
nog belangstellenden naar huis moeten sturen. Er mochten ‘slechts’ 130
mensen in het auditorium op last van de brandweer. Gelukkig zegde dr.
Kuntzel toe om haar lezing volgend jaar (na haar zwangerschapsverlof)
nog een keer te geven.
Zodra de nieuwe datum in 2020 bekend is, wordt deze vermeld in de
agenda op de website https://www.rveindhoven.nl en kunt u zich aanmelden. Ondertussen heeft onze redacteur Martijn Stals een uitgebreid
verslag gemaakt van de lezing van dr. Kuntzel. Deze vindt u binnenkort
op onze website.

Wilma Wijnen
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Welke hulpmiddelen krijg ik vergoed?
VOOR U GELEZEN Welke regelgevingen zijn er?

Handig als
het nodig is!

Voor een aantal hulpmiddelen heb je recht op een vergoeding.
In Nederland kennen we verschillende wetten en regelingen om
hulpmiddelen (voor een deel) vergoed te krijgen. De vergoeding van een
aantal hulpmiddelen is opgenomen in de volgende wetten/regelingen:
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
• Wet langdurige zorg (Wlz)
• Zorgverzekeringswet (Zvw)
• Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Participatiewet
Of een hulpmiddel wordt vergoed, bepaalt de uitvoerende instantie, zoals
een gemeente of zorgverzekeraar. Ook als er een vergoeding is moet je
soms een deel zelf betalen. Dat ligt aan de instantie, de regeling, eventuele aanvullende verzekeringen en je eigen financiële situatie. Of een
hulpmiddel vergoed wordt, verschilt dus per persoon.
Welke regelgeving geldt voor mij?
Wel kunt u erachter komen vanuit welke wet of regelgeving uw hulpmiddel vergoed zou kunnen worden. Een overzicht van de hulpmiddelen per
regelgeving.
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Wmo: voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Hulpmiddelen die nodig zijn voor de zelfredzaamheid, het
huishouden en mobiliteit/beweging in en om de woning. Of je deze
vergoed krijgt, bepaalt de gemeente. Het gaat dan om de volgende
hulpmiddelen:aanpassen vervoer (auto of fiets)
• aanpassen woning (bijv. traplift)
• rolstoel
• scootmobiel
Wlz: voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben
De volgende hulpmiddelen worden wellicht vergoed vanuit deze regelgeving:
• een rolstoel en de daarbij behorende voor de verzekerde noodzakelijke aanpassingen,
• een aan de aandoening, beperking of handicap van de verzekerde
aangepaste scootmobiel
• een aan de aandoening, beperking of handicap van de verzekerde
aangepaste niet algemeen gebruikelijke fiets.
Zwv: aankloppen bij de verzekeraar
Sommige hulpmiddelen worden regelmatig uit het basispakket van je
ziektekostenverzekering vergoed. Een vergoeding geldt wellicht voor:
• hulpmiddelen voor ademhaling
• compensatie van spraakbeperkingen
• hulpmiddelen bij diabetes
• hulpmiddelen voor het bewegingssysteem
• hulpmiddelen bij bewustzijnsstoornissen
• prothesen en pruiken
• schoenvoorzieningen
• hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed
• verzorging- en verbandmiddelen
• visuele hulpmiddelen
• voedingshulpmiddelen
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De zorgpolis geeft aan waar en onder welke voorwaarden een bepaald
hulpmiddel verkrijgbaar is. Er kan ook om een eigen bijdrage worden
gevraagd. Voordat er een hulpmiddel aangeschaft wordt, moet er eerst
toestemming gevraagd worden aan de zorgverzekeraar. Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals rollators, krukken en looprekken, zitten niet (meer)
in het basispakket van de zorgverzekering. Wel kan het zijn dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor dit soort hulpmiddelen.
Dat kunt u zelf nagaan bij uw verzekeraar.
WIA/Participatiewet: hulpmiddelen voor werk of studie
• computeraanpassingen
• houding-ondersteunende stoel
• verstelbaar bureau
• auto-aanpassingen
• orthopedische werkschoenen
Meer informatie over eventueel vergoede hulpmiddelen vanuit de
WIA vind je op www.uwv.nl. Lees meer over de Participatiewet op
www.regelhulp.nl.
Bronnen: Plusonline en www.hulpmiddelenwijzer.nl

In samenwerking met

Uitnodiging

Uitnodiging

Op safari in Zeeland. Zierikzee is een stad met een rijke geschiedenis.
Sinds 1971 heeft de stad een beschermd stadsgezicht en staat bekend als
monumentenstad. Het bekendste monument is de Sint-Lievensmonstertoren,
die in de volksmond ook wel de ‘Dikke Toren’ wordt genoemd. Maar ook de
Nobelpoort, Noordhavenpoort, molen De Hoop, het stadhuis, het Gravensteen, Tempeliershuis en diverse grote patriciërswoningen zijn zeker een
bezoek waard.

Door de aanleg van de Deltawerken in 1986 is de Oosterschelde veranderd in
een ondiepe zeearm. Dit gebied biedt een thuis aan voor talloze planten en dieren. Zo wonen er een paar honderd zeehonden in dit visrijke gebied. De kans is
groot dat u zeehonden kunt zien op de zandbank tijdens lunchtijd aan boord.

Uitnodiging busreis Zierikzee op
donderdag 20 juni
Programma:
08.45 uur: verzamelen parkeerplaats Tongelreep, Eindhoven
09.15 uur: vertrek bus
10.30 uur: aankomst restaurant De 7 Bergsche Hoeve voor koffie met gebak
11.15 uur: vertrek uit Zevenbergen, we rijden via Tholen naar Sint Annaland
12.30 uur: twee uur durende minicruise van Sint Annaland naar Zierikzee met
koffietafel met kroket aan boord.
14.30 uur: aankomst in Zierikzee, aansluitend vrije tijd
16.30 uur: vertrek uit Zierikzee
17.45 uur: aankomst restaurant de Gouden Leeuw voor een drie-gangen diner
20.15 uur: vertrek uit Terheijden
21.30 uur: aankomst parkeerplaats Tongelreep, Eindhoven
Wilt u mee? Vul het losse formulier bij dit Contact in.
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Brein merkt verschil biertje met of zonder alcohol niet
VOOR U GELEZEN Genieten van alcoholvrij

Geen
verschil!

Denken bierdrinkers dat ze alcoholhoudend bier drinken, dan is
het beloningseffect in de hersenen net zo groot als wanneer ze, zonder
het te weten, alcoholvrij bier krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van
Wageningen University & Research. De resultaten suggereren dat alcoholvrij bier een prima alternatief kan bieden voor alcoholhoudend bier.
Het onderzoek verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Chemical
Senses. Bier is wereldwijd een populaire drank en het assortiment is de
afgelopen jaren uitgebreid met een groeiend aantal alcoholvrije producten. Toch vinden consumenten alcoholvrij bier vaak minder aantrekkelijk
dan alcoholhoudend bier. Uit eerder onderzoek van de Canadese onderzoekers Wigmore en Hinson blijkt dat consumenten meer van een drank
drinken als ze denken dat deze alcohol bevat, ongeacht de hoeveelheid
alcohol die er daadwerkelijk in zit. De alcoholconsumptie moet echter
juist omlaag, zo was te lezen in het Nationaal Preventieakkoord.
Belonen
De Wageningse onderzoekers verdiepten zich, als eerste ter wereld, in
wat er nu precies in de hersenen gebeurt bij het drinken van alcoholhoudend versus alcoholvrij bier. “Van alcohol is bekend dat het effect heeft
op de beloningsgebieden in de hersenen. Wij wilden weten of alleen de
smaak van bier hetzelfde kan doen”, aldus dr. Paul Smeets.
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Bier in de MRI
Aan de studie deden 21 mannen tussen 18 en 35 jaar die regelmatig bier
drinken mee. Liggend in een MRI-scanner kregen ze het woord ‘bier’ of
‘controle’ te zien. Daarna gaven de onderzoekers hen een slok bier of
koolzuurhoudend water te drinken. De deelnemers wisten niet dat ze
soms bier zonder alcohol voorgeschoteld kregen. De MRI-scanner legde
de reactie van de beloningsgebieden in hun hersenen vast.
Smaak blijkbaar belangrijkst
De onderzoekers zagen geen verschil in de reactie van de beloningsgebieden tijdens het proeven van bier met of zonder alcohol. “Dit suggereert dat de smaak van het bier, en niet de aanwezigheid van alcohol,
de consumptie-ervaring bepaalt”, zegt Smeets. “Dat kan betekenen dat
consumenten evenveel voldoening krijgen van het drinken van een alcoholvrij of alcoholarm bier, mits de smaak dicht genoeg bij die van bier met
alcohol ligt. Voor vermindering van de alcohol inname zou dat gunstig
kunnen zijn. Dit moet dan nog wel onderzocht worden in een setting
waarin mensen wel weten welk soort bier ze drinken”.
Bron: Wageningen University & Research

Start Reumacafé

Reumavereniging
Regio Eindhoven

Datum: maandag 2 september, 14.00 uur
Frequentie: eenmaal per maand
Locatie: Wijkcentrum ’t Slotje, Kastelenplein, Eindhoven
Voor wie? Voor leden, niet leden en belangstellenden
Aanmelden is niet nodig.
Contactpersonen: Lillian Korremans (Lillian@korremans.nl) en
Corry Huffenreuter (06 48 69 18 61)
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Stichting Mens Achter de Patiënt
VOOR U GELEZEN Het onderwijsprogramma

Elk verhaal
telt!

Stichting Mens Achter de Patiënt droomt van mensgerichte zorg.
Om dit te bereiken, beginnen wij met mensgericht onderwijs.
Het doel: toekomstig zorgprofessionals bewuster maken van de
brede impact van ziekte.
Wat is Mens Achter de Patiënt?
Mens Achter de Patiënt is opgezet door studenten, voor studenten.
Studenten en mensen die ervaring hebben met zorg en ziekte komen
driemaal samen om studenten uit het gezondheids- en welzijnsdomein
inzicht te geven in de impact van ziekte. Een groep bestaat uit maximaal
zestien deelnemers: vier zorgvragers en twaalf studenten van verschillende studieachtergronden.
Waarom Mens Achter de Patiënt?
Ziekte is meer dan alleen een diagnose en een behandeling. Als iemand
met ervaring met zorg en ziekte weet je het als geen ander: ziekte heeft
impact. Je bent geen nummer maar een mens. Het onderwijsprogramma
van Stichting Mens Achter de Patiënt is opgezet om hier meer nadruk op
te leggen. Om toekomstige zorgprofessionals meer inzicht te geven in
wat ziekte doet met een mens, om hun bewustzijn te vergroten.

iets te leren over erg belangrijke medicijnen: empathie en compassie. Op
deze manier probeert Mens Achter de Patiënt de zorgwereld van morgen
een stukje mensgerichter te maken! De toekomstige zorgprofessionals die
deelnemen aan Mens Achter de Patiënt onder meer toekomstige fysiotherapeuten, verpleegkundigen, artsen, verzorgenden, logopedisten,
ergotherapeuten en beleidsmakers.
Wat houdt Mens Achter de Patiënt in voor u?
Het onderwijsprogramma bestaat uit 3 verschillende bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1: Studenten en ervaringsdeskundigen leren elkaar kennen
tijdens een eerste gezamenlijke bijeenkomst op een onderwijsinstelling.
Bijeenkomst 2: Na bijeenkomst één is het de bedoeling om echt de Mens
Achter de Patiënt te leren kennen. De invulling van deze bijeenkomst bepaalt de ervaringsdeskundige.
Bijeenkomst 3: De derde, en laatste, bijeenkomst staat in het teken van
het delen van ervaringen. Na afloop van de derde bijeenkomst is het
onderwijsprogramma afgelopen.
Hoe en wanneer vindt Mens Achter de Patiënt plaats?
Bijeenkomst 1 en 3 vinden plaats op een onderwijsinstelling.
De deelnemende onderwijsinstellingen zijn:
• Maastricht University te Maastricht
• Zuyd Hogeschool te Heerlen
• Leeuwenborgh opleidingen te Maastricht
• Gilde Opleidingen te Sittard
Als deelnemende ervaringsdeskundige kun je een voorkeur voor locatie
aangegeven in het inschrijfformulier. Bijeenkomst 2 vindt plaats op een
eigen gekozen locatie.
Meedoen?
Heb jij ervaring met zorg en ziekte? Wil je met jouw verhaal een stem
hebben in de opleiding van zorgmedewerkers van morgen en op deze manier zorg mensgerichter maken? Kijk op: https://mensachterdepatient.nl/

Empathie en compassie
Door het delen van ervaringen hopen wij toekomstige zorgprofessionals
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Bron: Stichting Mens Achter de Patiënt
41

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 niet aanwezig bent, kunt u niet rekenen op
restitutie van de eigen bijdrage. 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
ReumaNederland
Telefoon: 020 589 64 64
info@reumanederland
www.reumanederland.nl

Steunpunt Mantelzorg Verlicht
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven
Telefoon: 088 0031 288
www.mantelzorgverlicht.nl

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

Nationale Vereniging ReumaZorg
Nederland
Postbus 58
6500 AB Nijmegen
info@reumazorgnederland.nl
www.reumazorgnederland.nl
Informatie over diverse reumasoorten, voor patiënten en
betrokkenen:
www.reuma.startpagina.nl

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
Piuslaan 74A
5614 HR Eindhoven
040 244 76 69
www.maatje040.nl
Máxima Medisch Centrum,
locatie Veldhoven
Run 4600, 5504 DB Veldhoven
Telefoon: 040 888 00 00
www.mmc.nl

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

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

Sint Catharinaziekenhuis
Michelangelostraat 2,
Postbus 1350, 5602 EJ Eindhoven
Telefoon: 040 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl
Wmo Loket / Zorgloket
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
Postbus 90151, 5600 RC Eindhoven
Telefoon: 14 040
www.eindhoven.nl
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 Man  Vrouw
Huisnummer:
Postcode:
Telefoon:

Voor elke beweegactiviteit krijgt u eerst een gratis proefles.

Kosten: € 47 per kwartaal + lidmaatschap

Prijzen voor leden
en partnerleden
Wijze van betalen:
per automatische incasso



Stichting MEE Zuidoost Brabant
Laan van Diepenvoorde 37
5582 LA Waalre
Postbus 44015
5604 LA Eindhoven
Telefoon: 040 214 04 04
www.meezuidoostbrabant.nl

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

WIJeindhoven
040 238 89 98
www.wijeindhoven.nl

Libra Revalidatie & Audiologie
Toledostraat 2, 5629 CC Eindhoven
Telefoon: 040 264 27 42
https://www.libranet.nl.

Reumavereniging
Regio Eindhoven

Inschrijven
beweeggroep

Meer informatie
www.rveindhoven.nl
Telefoon: 06 83 40 78 50
47

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

