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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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Het bestuur aan het woord
drukwerk
printwerk
afwerking

Herfst

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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Voor u ligt weer een heel mooi en verzorgd Contact. Met de
bekende vaste rubrieken en enkele uitnodigingen voor lezingen.
Bijzonder is de uitnodiging in het teken van WereldReumaDag vrijdag
11 oktober, die onze vereniging organiseert samen met het RRC in het
auditorium in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. Het thema is
Voeding en Reuma en wordt verzorgd door reumatoloog dr. R. Verheesen en mevrouw A. Ernst, voedingsdeskundige. Attentie: let u goed op
de datum! In de Reumawijzer 2019 staat de foute datum donderdag 10
oktober vermeld.
Ook vindt u een uitnodiging voor een symposium RondReuma Live,
georganiseerd door ReumaNederland op zaterdag 12 oktober. Verderop
in ’t Contact vindt u meer informatie. U ziet dat we nogal wat aandacht
besteden aan WereldReumaDag 12 oktober.
Vorige keer in ’t Contact sprak ik u over het opzetten van ’t Reumacafé.
Als u dit stukje leest, is de eerste bijeenkomst van het Reumacafé al
achter de rug. Misschien was u erbij en weet u hoe het is verlopen.
Weet u nog, de vraag om met ideeën te komen? Ideeën zijn natuurlijk
altijd welkom, ook in de loop van het jaar. Heeft u een leuke bijeenkomst
of evenement bijgewoond en u denkt dat is nou precies iets voor het
Reumacafé, dan zijn wij erg blij als u ons die informatie door speelt.
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Ik eindig in de hoop u weer te mogen ontmoeten bij de lezingen, of bij
het bezoek aan het thermaal bad Arcen in september of bij onze bingoavond in oktober.

Van de redactie

Fijne herfst.

Elk seizoen
z’n charmes

Inge Beekmans
Interim-voorzitter

In memoriam (bijgewerkt tot en met 22 juli)
Mevr. Knegtering-Strijbos
Dhr. Beelen

Dhr. van den Bogaard

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!

Herkent u dit? Om het vakantiegevoel nog wat langer vast
te houden, probeer je thuis hetzelfde te koken als wat je op je
vakantieadres hebt gegeten. Aan de slag dus met een, in olijfolie met
knoflook, gebakken visje. Heerlijk. Blijkt dat mediterrane eten heel gezond te zijn! Uit welke bestanddelen die gezonde vakantie maaltijd dan
moet bestaan, vindt u op pag. 32. En toch smaakt het anders. Zou het
komen door het temperatuurverschil, ander licht? Och, elk seizoen heeft
z’n charme. We gaan weer langzaamaan naar de stamppotten toe.
Paar uurtjes vakantie
Om toch nog even terug te komen op dat vakantiegevoel. Lees het
sfeerverslag van Wil van Werven: zij ervaart in thermaal bad Arcen zo’n
weldadige warmte, heerlijk ontspannen zijn, gedragen worden door
extra verwarmd water dat dat gevoel misschien wel in de buurt komt van
een paar uurtjes op vakantie zijn. Probeer het ook eens. Ga mee op 12
september. Ook Tai Chi kan je die weldadige rust geven. Vanaf 1 oktober
verhuist de Tai Chi groep van Buurtcentrum de Rondweg naar Wijkgebouw Gestel, Boccherinilaan 6, Eindhoven. Neem een gratis proefles.
Meer informatie over de beweeggroepen vindt u achterin dit blad.
Weer aan het werk
Vakantiegevoelens krijgen van medicinale wiet zit er niet in, omdat het
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THC eruit is gehaald. Op pag 38. betoogt onderzoeker dr. Hazekamp
waarom hij vindt dat medicinale cannabis door artsen vaker voorgeschreven zou moeten worden. Toch blijven we nog even in vakantiesfeer door
het sfeerverslag van Florian Schouten: zeehonden spotten. En ze heeft
ze zelfs geteld: meer dan 60! Maar de vakantie is voorbij en we moeten
weer aan het werk. Op pag. 28. leest u wat langer doorwerken voor uw
gezondheid kan betekenen. Zeker als die gezondheid al kwetsbaar is.
Werknemers kunnen zelf het beste aangeven wat ze aankunnen en hoe
lang ze dat kunnen volhouden. Nu maar hopen dat werkgevers en overheid naar hen willen luisteren.
Eropuit
We draaien langzaam richting stamppotten en donkere dagen. Zijn de dagen soms wel erg donker? Dan kunt u op de eerste maandagen van oktober, november en december een praatje komen maken in het Reumacafé. U bent er van harte welkom, ook als u alleen maar een kopje koffie of
thee komt drinken. De uitnodiging staat op pag. 23. Bent u op zoek naar
informatie en de nieuwste ontwikkelingen op reumagebied? Dan bladert
u het beste door naar het symposium Voeding en Reuma van RegionaalReumaCentrum, het RondReuma Live festival van ReumaNederland en
de aftrap van de campagne Reuma en Werk van ReumaZorg Nederland.
En dat alles vanwege WereldReumaDag op 12 oktober. Ik wens u het hele
jaar door een vakantiegevoel.
Wilma Wijnen

50-jarig bestaan ir. Ottenbad
In het weekend van 7 en 8 september viert het Ir. Ottenbad haar 50ste
verjaardag. Er is een leuk programma samengesteld voor de bezoekers aan
het zwembad. Op zaterdag 7 september presenteren diverse gebruikers
van het Ir. Ottenbad zichzelf, zoals Reumavereniging Regio Eindhoven en
worden er tussen 10:00 en 17:00 uur diverse zwemclinics gegeven voor de
bezoekers.
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Uitnodiging

Uitnodiging

Wat kan een ergotherapeut betekenen voor mensen met reuma?
Wat kunt u zelf doen? Bent u nieuwsgierig? De ergotherapeut zelf legt
het u graag verder uit!  

Ergotherapie en Reuma
donderdag 19 september
Spreker: mw. van den Berg, ergotherapeut, gespecialiseerd in reuma en artrose
en verbonden aan het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.
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.
Aanmelden: vóór 5 september behalve als u zich al eerder heeft aangemeld.
Bel Greet: 06 83 40 78 50.
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
                      in samenwerking met
Regio Eindhoven
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Uitnodiging

Uitnodiging

ReumaNederland organiseert RondReuma Live, een inspirerende dag
vol ontmoetingen, lezingen en workshops. RondReuma Live heeft een
festival-opzet met een aanbod dat tegelijkertijd plaatsvindt en waaruit
bezoekers hun eigen keuze kunnen maken.

RondReuma Live
zaterdag 12 oktober van 10:00 – 16:00 uur
Programma:
Naast workshops over leven met reuma, vragenuren en lezingen zullen er
tijdens RondReuma Live binnen en ook buiten veel activiteiten te doen zijn,
van stoelyoga tot hobby’s; kunnen hulpmiddelen en apps getest worden,
worden doorbraken getoond in onderzoek, diagnose en behandeling, en is
er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Locatie: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein
Kosten: 15 euro als bijdrage aan de catering
Aanmelden: via link: aanmelder.nl/rondreumalive1/subscribe
Meer informatie op de website: rondreumalive.nl
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Fibromyalgie: weke delen reuma
VOOR U GELEZEN   Leven met chronische spier- en gewrichtspijn

Blijf in
beweging!

Fibromyalgie is een van de meer dan 100 reumatische aandoeningen en betekent letterlijk: pijn in spieren en bindweefsels. Het
valt in de categorie weke delen reuma, een vorm van reuma waaraan in
Nederland 460.000 mensen lijden (TNO-rapport 2007). Fibromyalgie is
geen aandoening met een aanwijsbare oorzaak, maar een verzamelnaam
van specifieke ziekteverschijnselen en klachten (een syndroom).
Symptomen fibromyalgie
Het kenmerkt zich door pijn in spieren en gewrichten, (ochtend)stijfheid
en chronische vermoeidheid. Fibromyalgie is geen ontsteking en geen
slijtage, en niet zichtbaar bij beeldvormend onderzoek. De stekende,
brandende, zeurende pijn bij fibromyalgie kan sterk wisselen in hevigheid,
plaats en duur. Soms treft het de knieën, dan weer de nek- en schouderpartij, weken later zit de pijn ineens in de heupen. Naast pijn is het vooral
de vermoeidheid die mensen met fibromyalgie in hun dagelijks functioneren belemmert. De meest voorkomende klachten zijn:
• spierpijn en (ochtend)stijfheid
• pijn in de weke delen rondom gewrichten (bindweefsel, aanhechting
pezen)
• ernstige vermoeidheid
• neerslachtigheid
12

•
•
•
•
•
•

slecht slapen
krachtverlies, zwaar gevoel, tintelingen in armen of benen
opgezette vingers
hoofdpijn
concentratiestoornissen
darmklachten, buikpijn

Oorzaak van de ziekte
Fibromyalgie heeft geen aanwijsbare oorzaak en beschrijft slechts de
situatie: pijn in spieren en bindweefsels. Er bestaan wel enkele theorieën
over het ontstaan van de klachten:
• Pijn wordt anders ervaren: uit hersenonderzoek is gebleken dat fibromyalgiepatiënten een andere verwerking van pijnprikkels hebben.
• Verstoring in de werking van hormonen en neurotransmitters door
overmatige blootstelling aan stress en spanning (overprikkeling).
Bijvoorbeeld van het hormoon serotonine, dat een rol speelt bij pijnbeleving, het gevoel van welbevinden en de afgifte van het slaaphormoon melatonine.
• Gewoonlijk herstelt het lichaam zich ‘s nachts. Fibromyalgiepatiënten
slapen vaak slecht (door pijn, ongemak), waardoor hun lichaam onvoldoende tot herstel komt.
Diagnose fibromyalgie
Iedereen heeft wel eens spierpijn, en we zijn allemaal wel eens moe of
sip. Wanneer er echter sprake is van langdurige pijnklachten (langer dan 6
maanden) over het lichaam verspreid (in linker- en/of rechterhelft, bovenen/of onderlichaam), is het verstandig dit met de huisarts of een reumatoloog te bespreken. Na een uitgebreid vraaggesprek over je klachten en
bevindingen zal een lichamelijk onderzoek plaatsvinden, waarin onder andere de tenderpoints worden gecontroleerd. Dit zijn 18 pijnpunten over
het lichaam verspreid waarop, op basis van internationale afspraken, de
diagnose fibromyalgie mag worden gesteld. Ook het uitsluiten van andere
lichamelijke oorzaken en eventueel aanvullend bloed- of urineonderzoek
horen bij het stellen van een correcte diagnose.
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Behandeling fibromyalgie
Omdat er geen aanwijsbare oorzaak is, bestaat de behandeling voornamelijk uit symptoombestrijding:
• pijnmedicatie (bij voorkeur paracetamol, soms NSAID, maar deze behoeven een maagbeschermer, in uiterste gevallen plaatselijke verdoving of opiaten)
• eventueel slaapmedicatie (melatonine) of een licht antidepressivum
(Amitriptyline)
• dagelijkse beweging om het lichaam soepel te houden
• milde sporten, zoals wandelen, zwemmen, fietsen
• fysiotherapie, ergotherapie, Cesartherapie
• balans tussen activiteit en rust
• aanpassing in leefstijl
• begeleiding reumaverpleegkundige
Andere vormen van hulp
Naast het standaard behandelplan zijn er nog andere behandelvormen
mogelijk. Denk hierbij aan:
• het volgen van een multidisciplinair programma (beweging/advies/
therapie)
• aangepaste fitness- en sportprogramma’s
• ondersteuning van een mental coach en/of psychologische begeleiding
• een cursus yoga, meditatie, mindfulness
• ondersteuning met voedingssupplementen, glucosamine en omega-3
vetzuren
• alternatieve behandelingen met homeopathie, acupunctuur, infrarood, kuren, tai chi, voetreflextherapie, magnetisme, etc.
Tips
• Door een agenda of dagboekje bij te houden, kun je je activiteiten in
kaart brengen en zien waar het zwaartepunt ligt. Stel dit eventueel bij.
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Blijf bewegen: je ‘smeert’ als het ware je gewrichten en dit komt de
pijn ten goede.
Beter een uurtje rusten voordat je een zware inspanning verricht, dan
achteraf een pijnstiller nemen.
Slecht slapen? Maak ‘s avonds een wandeling in de buitenlucht, drink
warme melk, neem in overleg eventueel extra paracetamol voor de
nacht of melatonine.
Zoek bij pijn naar optimale omstandigheden; dit kan beweging zijn of
juist rust, warmte, ontspanning, afleiding (hobby), yoga/meditatie.
Valeriaan helpt bij spanning, nervositeit en slapeloosheid.
Leer jezelf in acht nemen, leer nee zeggen en leer hulp aanvaarden.
Bron: Gezondheidsnet

De zekerheid van goede zorg

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl
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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
16
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Busreis naar thermaal bad Arcen
SFEERVERSLAG

buiten. Er waren er ook die het eerst de sauna opzochten. Heerlijk die
warmte in je lijf! Sommigen kwamen nog reumaleden van een andere
regio tegen. Wat gaan vier uur toch gauw om als het gezellig en fijn is!
Tegen kwart voor vier moesten we terug zijn bij de bus om huiswaarts
te gaan, dat is voor het merendeel gelukt! Behalve voor twee verloren schapen (hoezo kippen?), die moesten door twee bestuursleden
gezocht worden. Toen die ook binnen waren, kon de terugreis beginnen! Buschauffeur Hugo reed ons netjes, en voor de files uit weer naar
Eindhoven.

Weldadig
voor spieren
en gewrichten

Donderdag, 11 april was het weer zover. Er stond een busreis
naar Arcen gepland! Even na tienen kwamen de eerste badgasten aan bij het parkeerterrein bij de Tongelreep. We hebben er
zin in! Het is helemaal niet warm, maar dat komt straks helemaal
goed in het heerlijk warme water van het thermaal bad in Arcen!
Gastvrouw Greet heet iedereen welkom, de tassen kunnen in het
bagageruim van de bus, evenals de rollators. Als iedereen er is
kunnen we gaan rijden. De buschauffeur had het al gauw gezien:
veel vrouwen en een paar mannen! Net een kippenhok vond hij
oneerbiedig! Nou, aan het gepraat te horen wat er al gauw klonk,
had hij wel een beetje gelijk! Als het maar gezellig is toch?
Na een vlotte reis kwamen we bij het bad aan! Alles in omgekeerde
volgorde: mensen uit de bus, de tassen, en de rollators en het feest
kon zowat beginnen. Binnen kregen we uitleg over het nieuwe
systeem met de sleutels en de kastjes waar we kleding in konden       
opbergen. Iedereen kreeg ook een bonnetje waar je in het restaurant een kop koffie of thee en Limburgse vlaai kon krijgen.
Al gauw was iedereen op weg naar de warme baden of naar
18

Echt, als je dit nog nooit gedaan hebt, ga dan de volgende keer eens
mee! Je voelt je heerlijk ontspannen na afloop, het is leuk om andere
mensen te ontmoeten, en je komt er makkelijk met de bus! Wie weet,
tot de volgende keer!
Wil van Werven

Direct aanmelden!
Do 12 sept: busreis thermaal bad Arcen

pag. 17

Do 19 sept: Lezing Ergotherapie en Reuma

pag. 9

Vrij 11 okt: Symposium Voeding en Reuma

pag. 35

Do 24 okt: Bingo avond

pag. 41

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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Waarom kraakbeen verdwijnt als je niet beweegt
VOOR U GELEZEN   Blijkt uit onderzoek

leert weer de aanmaak van meer TGF-beta, dat wordt opgeslagen in het
reservoir. Onderzoeker Peter van de Kraan: “Deze bevinding toont aan op
welke manier belasting je kraakbeen gezond houdt en waarom het ook
voor je kraakbeen belangrijk is om in beweging te blijven”.
Veroudering doorbreekt positieve cyclus
De positieve cyclus waarbij belasting van het gewricht meer TGF-beta
oplevert dat bijdraagt aan gezonde kraakbeencellen werkt steeds minder
goed als mensen ouder worden. Deze ontdekking deden de onderzoekers
in hetzelfde onderzoek. Dit kan verklaren waarom veel mensen artrose
krijgen op latere leeftijd. Dit onderzoek is gepubliceerd in Osteoarthritis &
Cartilage.

Voor gezonde
kraakbeencellen

Bron: ReumaNederland

Het is al lange tijd bekend dat het kraakbeen in je gewrichten
verdwijnt als je je gewrichten niet gebruikt. Nu is ontrafeld hoe dit komt.
Onderzoekers van het Radboudumc ontdekten dat de groeifactor TGFbeta (Transforming Growth Factor beta) hierin een essentiële rol speelt.
In het kraakbeen zit een groot reservoir inactieve TGF-beta eiwitten
opgeslagen.
Iedere belasting van het kraakbeen activeert korte tijd een beetje van
dit deze groeifactor. De vrijkomende TGF-beta zorgt ervoor dat de cellen
in het kraakbeen zich gezond blijven gedragen. Dat is belangrijk, want
kraakbeencellen die gebrek hebben aan TGF-beta gaan uiteindelijk hun
eigen kraakbeen afbreken en dat leidt tot gewrichtsschade. Onderzoeker
Peter van de Kraan: “Voor cellen die het kraakbeen afbreken, komt bot
in de plaats”.
Bewegen houdt positieve cyclus in stand
Zolang het gewricht gebruikt wordt, houdt het positieve effect van TGFbeta zichzelf in stand: door de belasting van het gewricht komt TGF-beta
vrij dat bijdraagt aan gezonde kraakbeencellen. Cellen die vaker een TGFbeta impuls krijgen, reageren daar vervolgens beter op. Belasting stimu20
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Uitnodiging

Uitnodiging

Het Reumacafé, een plek waar gezelligheid voorop staat en de handen bezig
zijn met een knutselwerkje of een spelletje. Een plaats waar je elkaar ongedwongen kunt ontmoeten, een praatje kunt maken maar ook stil kunt
genieten van een kopje koffie of thee.

Reumacafé
Datums: maandag 7 oktober, maandag 4 november en maandag 2 december,
14.00 uur
Voor wie? Voor leden, niet leden en belangstellenden
Aanmelden is niet nodig.
Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes stadbus
16 (richting Veldhoven MMC) uitstappen bij bushalte Kastelenplein Oost
Looproute: (3 min): loop naar de Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar de
Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar het Kastelenplein, u vindt uw bestemming aan uw rechterhand.
Parkeren: gratis en ruime parkeergelegenheid
Contactpersonen: Lillian Korremans (Lillian@korremans.nl) en Corry
Huffenreuter (06 48 69 18 61)
22
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Herfst 2020 oproep pneumokokkenvaccinatie
VOOR U GELEZEN   Voor iedereen boven de 60 jaar

Haal die
prik!

Iedereen boven de 60 jaar kan vanaf de herfst van 2020 bij
de huisarts terecht voor een prik tegen pneumokokken. Om de vijf
jaar, tot hun 75ste, kunnen ze het vaccin halen. Dit meldt Skipr. In
februari 2018 adviseerde de Gezondheidsraad iedereen boven de
60 jaar vaccinatie aan te bieden tegen pneumokokken. Hoewel lang
niet alle ziekten door pneumokokken daarmee uitgebannen worden,
kan wel een aanzienlijk aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen
voorkomen worden.
Longontsteking, hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging
Jaarlijks belanden tussen de 2.600 en 5.600 mensen boven de 60 jaar
in het ziekenhuis met een longontsteking veroorzaakt door pneumokokken en nog eens ongeveer 1.800 met invasieve pneumokokkenziekte (onder andere hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging). Van
hen overlijdt gemiddeld 15 procent. Er zijn verschillende vaccins
beschikbaar tegen pneumokokken, die beschermen tegen respectievelijk 23 (PPV23) en 13 (PCV13) typen van de bacterie.
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Geen garantie
De Gezondheidsraad adviseert iedereen vanaf 60 jaar iedere 5 jaar
te vaccineren met PPV23, met een laatste keer op 75-jarige leeftijd.
Dit vaccin voorkomt 37 procent van de gevallen van invasieve pneumokokkenziekte en 7,5 procent van de longontstekingen veroorzaakt
door de 23 typen bacteriën die in het vaccin zitten. Vaccinatie geeft
dus geen garantie tegen ziekte door pneumokokken. Maar risico’s zijn
er ook nauwelijks: de bijwerkingen zijn mild en kortdurend. Hoewel
huisartsen vaccineren niet als een kerntaak van hun beroepsgroep
zien, willen ze toch dat het voor iedereen boven de 60 jaar zo
makkelijk mogelijk wordt gemaakt om de prik toch bij hen te
komen halen.
Bron: Nationale Zorggids

Inleveren kopij vóór 1 november
Het Contact uitgelezen? Gooi het niet weg maar neem het mee naar de
wachtkamer van uw huisarts, tandarts, therapeut of specialist en laat het
daar achter. Anderen kunnen zo ook onze verenging leren kennen.
Alvast onze hartelijke dank!
Redactieadres:
Postbus 2222
5600 CE Eindhoven
wwijnenrpv@gmail.com

Reumavereniging
Regio Eindhoven
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Voorjaarsfietsdag
SFEERVERSLAG

Gezond en
nog gezellig
ook!

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.

Op 25 mei zijn we weer gestart met onze fietstocht. Ton en
Jeanny hadden weer een mooie fietstocht uitgezocht. Het weer
was prima dus om 11 uur gingen we op de pedalen. We fietsten langs
mooie weilanden en vele boomkwekerijen. Rond 12 uur kwamen we
aan bij restaurant de Vriendschap en daar stonden de tafels gedekt.
De broodjes en kroketten werden geserveerd dus dat werd smullen!

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!

Geland
in 40-45

Na een uurtje gingen we weer op de fiets en scootmobiel voor nog een
mooie route langs mooie plekjes. We zijn even gestopt om de parachuutjes te bewonderen die staan op de plek waar ze in de Tweede
Wereldoorlog zijn geland. Aan het einde van de rit was er nog een
drankje bij café Manus in Best. Het was weer een geslaagde dag dankzij
de inzet van Ton en Jeanny.

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!

Greet van Gessel
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De rol van gezondheid bij langer doorwerken
VOOR U GELEZEN   Kortere werkweek belangrijkste voorwaarde

Jong
geleerd,
is oud
gedaan

Werknemers van 45 tot 65 jaar die aangeven geen goede
gezondheid te hebben, denken in staat te zijn hun huidige werk
te kunnen voortzetten tot een leeftijd van gemiddeld 62,5 jaar. Dat is ruim
2,5 jaar korter dan werknemers die een goede gezondheid ervaren. Van de
werknemers van 45 tot 65 jaar gaf bijna een kwart (23 procent) in 2015 aan
een minder goede gezondheid te hebben. Dit meldt CBS naar aanleiding van
een publicatie over de rol van gezondheid bij langer doorwerken.
Voor de leeftijd tot waarop 45- tot 65-jarige werknemers willen blijven werken, is het verschil kleiner: werknemers met een als minder goed ervaren
gezondheid willen doorwerken tot 64 jaar, werknemers met een goede
gezondheid een half jaar langer. De ervaren gezondheid is gebaseerd op de
vraag ‘Hoe is over het algemeen uw gezondheid?’. Mensen die deze vraag
beantwoorden met ‘goed’ of ‘zeer goed’ ervaren een goede gezondheid.
Beantwoorden ze deze vraag met ‘gaat wel’, ‘slecht’ of ‘zeer slecht’, dan
ervaren ze een minder (dan) goede gezondheid. De leeftijd waarop mensen
daadwerkelijk met pensioen gaan, lag in 2015 gemiddeld op 64 jaar en vijf
maanden. De AOW-gerechtigde leeftijd bedraagt momenteel 65 jaar en
negen maanden.
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Voorwaarden om langer door te kunnen werken
• Minder uren/dagen per week werken
• Lichter werk verrichten (fysiek en/of psychisch)
• Steun ontvangen van werkgevers en collega’s
• Minder zorgtaken voor familie/naasten
• In een goede staat van gezondheid verkeren
• De mogelijkheid tot omscholing/bijscholing
Kortere werkweek voorwaarde om langer te kunnen doorwerken
Werknemers geven ook aan onder welke voorwaarden ze tot een hogere
leeftijd kunnen doorwerken. Werknemers van 45 tot 65 jaar noemen
‘minder uren of minder dagen per week werken’ het vaakst. Ruim de helft
van de werknemers vindt dat een kortere werkweek ertoe bijdraagt om
langer aan het werk te kunnen zijn. Hun gezondheid maakt hierbij weinig
verschil. ‘Lichter werk, lichamelijk en/of psychisch’ wordt als tweede belangrijke voorwaarde genoemd. Vier op de tien werknemers zonder een
goede gezondheid en drie op de tien werknemers met een goede gezondheid noemen deze voorwaarde. Voor werknemers met een minder goede
gezondheid is daarnaast ook een ’betere gezondheid’ belangrijk om langer
aan de slag te kunnen blijven.
Inzetbaarheid lager bij minder goede gezondheid
Werknemers van 45 tot 65 jaar zonder goede gezondheid voldoen minder
vaak makkelijk aan de eisen die het werk aan ze stelt dan werknemers
met een goede gezondheid. Zo vinden bijna zeven op de tien werknemers
met een minder goede gezondheid het makkelijk om te voldoen aan de
fysieke werkeisen. Van de werknemers met een goede gezondheid kunnen ruim negen op de tien dat. Ook schatten de minder gezonden hun
kans om gemakkelijk een nieuwe functie bij hun eigen werkgever of een
nieuwe baan bij een andere werkgever te krijgen veel lager in.
Bron: CBS, TNO
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Zeehonden spotten

De bus was al vooruit gereden en om precies 16.30 uur zouden we
vanaf de afgesproken plek vertrekken naar ons diner in Terheijden.

SFEERVERSLAG

Maar eerst Zierikzee verkennen. Een mooie, pittoreske stad met vele
bezienswaardigheden. Je komt er ook hele aparte winkels tegen. Er
was ook nog markt en al slenterend over de markt hoorde je nogal veel
Duits om je heen. Ik was er nog nooit geweest maar het is er zo mooi
dat ik zeker terugkom om het beter te bekijken.

Het was
weer een
topdag!

Nadat iedereen geteld was, vertrok onze bus met chauffeur
Ernie richting de eerste stopplaats, restaurant De 7 Bergsche
Hoeve  Ja, je raadt het al in…Zevenbergen. De koffie en vooral
het gebak smaakten naar meer.

Moe en voldaan vertrokken we op tijd naar Terheijden. Daar hebben
we genoten van het drie-gangen diner en van de overwinning van onze
oranje leeuwinnen. Bij ons vertrek naar huis scheen nog steeds de zon.
Wat wil een mens nog meer. Om 21.15 uur waren we terug in
Eindhoven.

Op zeehonden
safari!

De weergoden leken ons goed gezind want zowaar de zon ging
schijnen. Hierdoor gesterkt en vol goede zin, vertrok de bus naar
Sint Annaland bij Tholen, om niet te vroeg te zijn werd er een stukje
binnendoor gereden. Wat gewaardeerd werd.
We waren mooi op tijd voor de inscheping, onze boot de Frisia lag al
klaar voor vertrek. Ons wachtte een leuke minicruise naar Zierikzee
met de garantie dat we onderweg zeehonden zouden zien. Maar
eerst de koffietafel met kroket. Beste organisatie de kroket houden
we erin, afgesproken? Zo gauw het kon na de koffietafel spoedde ik
me naar boven het dek op. Zon, zee en….ja zeehonden, meer dan 60
gezien en zelfs een pasgeboren zeehondje. Met mooie vergezichten
vanaf het water, de Zeelandbrug die open stond, mosselschepen die
mosselzaad verzamelden, enz. meerden we om 14.30 uur aan in de
haven van Zierikzee. De minicruise kon niet meer stuk zoveel indrukken die we opgedaan hebben, met als klapstuk de zeehonden.
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Dank je wel organisatie, het was een supergave busreis. Ik meld me
vast aan voor volgend jaar.
Florian Schouten
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De 5 gezondste producten uit de mediterrane keuken
VOOR U GELEZEN  En nog lekker ook!

Thuis eten
zoals op
vakantie

Als er één keuken is waardoor je je goed kunt laten inspireren,
dan is het wel de mediterrane. Groenten, peulvruchten, fruit, olijfolie,
vette vis en een beetje zuivel – daar draait het in dit voedingspatroon om.
Maar welke producten moeten nou écht in je keukenkastje staan? Wij
geven je een mediterraan boodschappenlijstje.
1. Farro
Tarwe, tarwe en nog meer tarwe. Het is waarschijnlijk geen nieuws dat we
te veel bewerkte tarweproducten eten. Kijk de kunst af bij de mediterrane
keuken en experimenteer meer met volkorengranen. Denk aan zwarte
rijst, farro, spelt, rogge, zilvervliesrijst en boekweit. Deze vezelrijke granen
zijn goed voor je darmen en verkleinen de kans op darmkanker, hartziekten en diabetes type 2. Volkorengranen zijn ook rijk aan vitamine B en
ijzer.
Tip: Farro is de trots van Italië. In de klassieke oudheid werd dit graan
al geteeld. Het heeft een nootachtige smaak en smaakt heerlijk in een
salade, door een soep of als een soort risotto (farotto).
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2. Sardientjes
Nog iets wat we in Nederland meer zouden moeten eten: vette vis. Het
Voedingscentrum adviseert om minimaal één keer per week vette vis op
het menu te zetten. Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid
bleek dat 75 tot 95 van de mensen deze richtlijn niet haalt. Ai! Laat je inspireren door een mediterraan voedingspatroon en kook vaker met vette
vis. De omega-3-vetzuren in vis beschermen tegen hart-en-vaatziekten en
zorgen voor een gezond cholesterol. Daarnaast is de meeste vis rijk aan
vitamine B12, B6, jodium, fosfor en seleen.
Tip: Sardientjes kun je goed grillen. Maak een marinade van citroensap,
knoflook, bieslook en een halve chilipeper en leg ze in de grillpan of op de
barbecue.
3. Olijfolie
In landen rond het Middellandse Zee, zoals Italië en Griekenland, zijn ze
niet te zuinig met olijfolie. Hier kun je best een voorbeeld aan nemen,
want olijfolie is heel gezond. Het bevat enkelvoudig onverzadigde vetzuren die onder andere je bloeddruk in balans helpen houden en het risico
op hart- en vaatziekten helpen verkleinen. Ook zorgt koken met olijfolie
ervoor dat de vitamines en polyfenolen (een soort antioxidanten) in
groenten beter bewaard blijven.
Tip: Gebruik extra vierge olijfolie vooral in salades en de goedkopere
variant om mee te bakken. Vind je ‘gewone’ olijfolie te saai? Doe dan wat
verse kruiden en specerijen in een flesje, denk aan knoflook, chilipeper en
rozemarijn, en giet er olijfolie over. Na een week of twee heeft de olie de
smaak overgenomen.
4. Witte bonen
Wist je dat de gezondheidsvoordelen van peulvruchten eindeloos zijn?
Eén van de goede redenen om vaker met peulvruchten te koken, is dat
je na een maaltijd lang verzadigd bent. Dit komt door de magische
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combinatie van eiwitten en vezels. Deze vezels versterken ook nog eens je
darmflora, verlagen het (slechte) LDL-cholesterol in je bloed en maken je
immuunsysteem blij. En niet te vergeten: peulvruchten zijn lekker, goedkoop en duurzaam.
Tip: De witte boon is ook heerlijk zonder tomatensaus. In de mediterrane
keuken wordt deze boon veel gebruikt in soepen, salades en stoofpotjes.
5. Knoflook
Knoflook is één van de belangrijkste smaakmakers in de mediterrane keuken. Naast dat het je maaltijd pit geeft, is het een geheim wapen voor een
gezonde bloeddruk. De geneeskrachtige werking heeft knoflook te danken
aan de stof allicine. Een zwavel bevattende stof die een positief effect
heeft op je bloeddruk. Maar deze geurige bol heeft nog meer talenten:
het zit tjokvol antioxidanten en veegt de vloer aan met ziekteverwekkers.
Tip: Appel, peterselie en melk zijn wondermiddelen tegen een knoflookadem. De knoflookgeur aan je handen kun je voorkomen door voor het
snijden je handen te wassen. Met natte handen blijft de geur minder
hangen.
Bron: Gezondnu

In samenwerking met
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Uitnodiging

Uitnodiging

Het Regionaal ReumaCentrum Eindhoven ontvangt u graag ter gelegenheid
van WereldReumaDag. Op deze middag gaan we in op het thema:

Voeding en Reuma
vrijdag 11 oktober 13:30 – 16:00 uur
Sprekers: reumatoloog dr. R. Verheesen, Máxima Medisch Centrum Eindhoven
mw. A. Ernst, voedingsdeskundige bij de Stichting Voeding Leeft
Programma:
13:30 uur: ontvangst met koffie/thee
14:00 uur: lezing Voedingsonderzoek en Maatschappij door dr. R. Verheesen
14:30 uur: eerste deel lezing Voeding en Reuma door mw. A. Ernst
15:00 uur: pauze en gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken
15.30 uur: tweede deel lezing Voeding en Reuma door mw. A. Ernst
16:00 uur: afsluiting
Locatie: auditorium van het Máxima Medisch Centrum Eindhoven,
Ds. th Fliednerstaat 1, Eindhoven.
Aanmelden: vóór 4 oktober: rond of op zondag 8 september ontvangt u
een mail met een speciale aanmeldlink. Klik op de link om u aan te melden
bij het Regionaal ReumaCentrum en volg daarna de instructies op. Lukt dit
niet, of heeft u geen mail ontvangen, mail dan naar onze secretaris Wim:
info@rveindhoven.nl. Heeft u geen mail, dan mag u zich ook aanmelden
bij Greet: 06 83 40 78 50.
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Campagne Reuma en werk
Werk maken van reuma

Vermoeidheid vaak
spelbreker

De helft van de mensen met reuma tussen de 40 en 65 jaar
heeft geen betaalde baan. Dit percentage zonder betaald werk
stijgt van 64% bij mensen met een matige arbeidsbeperking tot 80% bij
mensen met een ernstige arbeidsbeperking als gevolg van reuma. Als je
nagaat dat 1,95 miljoen Nederlanders een vorm van reuma hebben, dan
is de schade van reuma op het werk groot, zowel op individueel als op
maatschappelijk niveau.
Op straat zal je mensen met reuma niet snel meer herkennen. Dat komt
door de verbeterde medicatie van de afgelopen jaren. Dat reuma aan de
buitenkant niet meer zichtbaar is, betekent niet dat reuma er niet meer
is. Reuma is nog steeds niet te genezen. Miljoenen mensen voeren dagelijks een onzichtbare strijd tegen ontstekingen, pijn en vermoeidheid. Een
strijd die ook op de werkvloer wordt gestreden. Een strijd die veel werkende mensen met reuma helaas verliezen.
We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, die zo min mogelijk mensen uitsluit. Of je nu een arbeidsbeperking hebt of niet. Participatie op de
arbeidsmarkt is de sleutel: werk zorgt er immers voor dat je je niet alleen
voelt staan in de samenleving.
36

WereldReumaDag
ReumaZorg Nederland start de campagne ‘Don’t Delay, Connect Today’
voor Nederland tijdens WereldReumaDag. De campagne heeft het doel
om de gevolgen van het hebben van reuma meer bekend te maken onder het algemene publiek, om voorlichting over reuma te verbeteren bij
werkgevers en om een snelle toegang tot werk mogelijk te maken voor
iedereen. Het belang van op tijd ingrijpen bij de eerste klachten bij reuma
zal centraal staan in verschillende filmpjes die wij via onze website en via
Facebook zullen delen.
Symposium ‘Reuma en werk’
In november zijn zorgverleners, patiënten en onderzoekers van harte
welkom op ons symposium ‘Reuma en werk’. Werk bij reuma zal die
dag door zorgverleners en patiënten worden benadrukt in verschillende
interactieve presentaties. Ook zullen praktische tips aan de orde komen.
Hoe kan je bijvoorbeeld oplossingsgericht werken? Laat u inspireren!
Binnenkort maakt RZN de definitieve datum + locatie van het symposium
bekend. Meer informatie op: reumazorgnederland.nl/WereldReumaDag2019-reuma-en-werk
Bron: ReumaZorg Nederland

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met 22 juli)

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevr. van Deursen
Mevr. van den Dries
Mevr. Geenen

Mevr. Janssen
Mevr. Ligtenberg
Mevr. Sanders

Correctie:
De juiste naam van ons nieuw lid in het juninummer van het Contact:
Mevr. van Kraanenburg moet zijn mevr. van Kroonenburg
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Is medicinale wiet een medicijn?
VOOR U GELEZEN  5 belangrijke vragen

Nog niet
in het
basispakket

Je struikelt steeds vaker over de flesjes CBD-olie bij de drogist en
ook als het gaat om de strijd tegen serieuze ziektes zoals kanker valt
steeds vaker de term ‘medicinale wiet’. Wat zijn de kansen van wiet als
medicijn? Is het wel bewezen werkzaam? Arno Hazekamp promoveerde
aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar cannabis voor onze gezondheid en geeft zijn visie.
1. In hoeverre is de werkzaamheid van medische cannabis bewezen?
Arno Hazekamp: “Wat wetenschappelijk als een paal boven water staat,
is dat slapeloosheid, misselijkheid, overgeven, chronische pijn, gebrek
aan eetlust, angst en onrust sterk kunnen verminderen door het gebruik
van cannabis. Vooral voor mensen die chronisch ziek zijn en bij wie geen
enkele therapie of medicatie aanslaat, kan wiet de kwaliteit van leven
sterk verbeteren. Het geneest niet, maar vermindert symptomen. Als je
altijd chronische pijn hebt of continu misselijk bent en niets helpt, dan is
het toch mooi dat medicinale wiet de ruwe randjes eraf haalt. Vergis je
niet, het gaat hier om tienduizenden Nederlanders. Mensen met kanker,
MS, epilepsie, chronische pijn, parkinson. Zij krijgen overigens niet zomaar
een receptje voor medicinale cannabis, dat gebeurt pas als je alle andere
behandelingen en medicijnen zonder succes hebt geprobeerd en er geen
38

vooruitzicht bestaat op beterschap. Het zijn vaak mensen die wanhopig
zijn.”
2. Vind je dat cannabis als medicijn ingeburgerd is in Nederland?
“Nee, er wordt nog steeds vaak lacherig over gedaan en die CBD-oliën bij
de drogist met vrolijke wietblaadjes op de verpakking houden dat stigma
van cannabis als lifestyledrug alleen maar in stand. Patiënten zijn daarvan
de dupe. Medicinale wiet kun je namelijk alleen op doktersrecept krijgen,
maar niet elke arts in Nederland is bereid om het voor te schrijven, omdat
ze denken dat je er high van wordt of er verslaafd aan raakt. Nu word je
van wiet ook high en is het gebruik ervan ook mogelijk verslavend, maar
dat is bij bijvoorbeeld morfine ook het geval en dat schrijven artsen wel
voor als pijnstiller. In CBD-olie zit helemaal geen THC en toch denken
sommige artsen dat je ook daar high van kunt worden. Vanwege die
vooroordelen moeten mensen die al chronisch ziek zijn en weinig energie
hebben, vaak ook nog in discussie met hun arts.”
3. Welke rol zou medicinale cannabis wat jou betreft moeten hebben?
“Ik hoop dat patiënten die aangewezen zijn op medicinale cannabis minder hoeven te strijden. Het zou mooi zijn als het geen laatste redmiddel
was, maar veel eerder ingezet kon worden in het ziekteproces. Mensen
grappen nog steeds dat ze na een paar biertjes ook geen pijn meer voelen. Maar wiet grijpt op neurologisch niveau in en heeft ook invloed op je
afweersysteem.”
4. Wat staat erkenning voor medicinale wiet in de weg?
“Cannabis zit in een soort niemandsland. Het is geen erkend medicijn,
maar ook geen ‘onschuldig’ kruidje. Het huidige medische systeem weet
zich er daardoor geen raad mee. En omdat cannabis net als echt medicijnen bijwerkingen kan hebben, staan artsen heel afwachtend tegenover
het voorschrijven van cannabis. Normaal wordt per persoon gekeken of
de voordelen van medicatie opwegen tegen de nadelen. Van alles wordt
voorgeschreven in de hoop dat de juiste combinatie van geneesmidde39

len gevonden wordt. Leren door te proberen. Zo zouden artsen ook met
medicinale cannabis moeten omgaan. Dat gebeurt nu te weinig. Dat komt
mede doordat de uitkomsten van wetenschappelijk laboratoriumonderzoek vaak zwaarder wegen dan de ervaringen van patiënten, terwijl beide
even waardevol zijn. Niet alle antwoorden komen uit een laboratorium. ”
5. De wetenschap en de geneeskunde moeten dus minder bevooroordeeld naar cannabis kijken?
“Ja! Als bijvoorbeeld een stam in het Amazonegebied op blaadjes kauwt
tegen de pijn, dan zijn onderzoekers supergeïnteresseerd en willen ze weten om welke plant het gaat. Maar zodra drugs in beeld komen die mogelijk pijn verlichten, dan gaan alle ‘wetenschappelijke deuren’ dicht. We zijn
vergeten dat opium eeuwen gerookt werd als drug en tegenwoordig een
van de krachtigste pijnstillers is die we kennen: morfine. De grootste en
de moeilijkste ziektes van onze tijd zijn hersenaandoeningen: dementie,
gedragsstoornissen zoals ADHD, psychische aandoeningen zoals depressie
of PTSS. Juist drugs zoals cannabis, maar ook MDMA of paddo’s, grijpen in
op het functioneren van onze hersenen. Toch worden deze ‘stoute stoffen’ nauwelijks onderzocht. Een gemiste kans voor de wetenschap en de
patiënt.”
Bronnen: Arno Hazekamp, Farmaceutisch onderzoeker en PhD,
gepromoveerd in de Biofarmaceutische Wetenschappen
(Universiteit Leiden) in 2007, Gezondnu.

Uitnodiging

Uitnodiging

Ze gaan weer rollen! Het is weer tijd voor onze jaarlijkse bingoavond. U
komt toch ook een kansje wagen? Prachtige prijzen en prijsjes en niemand
gaat met lege handen naar huis! Daarnaast verloten we twee royaal gevulde
levensmiddelenmanden. Kom ook naar onze

Bingoavond
donderdag 24 oktober
Programma:
19:30 uur: ontvangst met kopje koffie of thee
22:00 uur: we weten wie de gelukkige prijswinnaars zijn!
Aanmelden is niet nodig. Ook niet leden zijn van harte welkom
Eigen bijdrage: voor leden en niet leden: € 7,50 per kaart inclusief eenmaal koffie of thee + één consumptiebon voor een drankje in de pauze.
Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes stadbus
16 (richting Veldhoven MMC) uitstappen bij bushalte Kastelenplein Oost
Looproute: (3 min): loop naar de Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar de
Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar het Kastelenplein, u vindt uw bestemming aan uw rechterhand.
Parkeren: gratis en ruime parkeergelegenheid
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Afwezigheid bij beweeggroepen

Beweegactiviteiten

Voor alle beweeggroepen geldt: als u één of meerdere keren niet mee
kunt doen, meldt u zich dan af bij uw coördinator of groepsleidster. U
kunt deze gemiste lessen eventueel inhalen in een andere groep. Overleg eerst met de coördinator van die betreffende groep. De betalingen
gaan dan gewoon door. Als u 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:

• Dinsdag van 20.30 - 21.30 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

• Dinsdag van 20.30 - 21.30

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   
   Wijkgebouw Gestel
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
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Nordic Walking
ingangsdatum:
 donderdag van 11.00 tot 12.00 uur, locatie in overleg
 zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur, Woensel en omgeving
Kosten: € 6 per jaar + lidmaatschap

11:00 - 12:00 uur
10:30 - 11:30 uur

Tai Chi
ingangsdatum:
Wijkcentrum de Mortel, Savoiepad 14, Eindhoven
 dinsdag
van 11.30 tot 12.30 uur
Buurthuis de Rondweg, Camphuysenstraat 1, Eindhoven
 dinsdag
van 13.30 tot 15.00 uur
Kosten: € 45 per kwartaal + lidmaatschap

Datum:

Handtekening:

Stuur het inschrijfformulier in een gefrankeerde enveloppe naar:
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222,
5600 CE Eindhoven
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Stuur het inschrijfformulier in een gefrankeerde enveloppe naar:
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222,
5600 CE Eindhoven. E-mailadres:43info@rveindhoven.nl
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AFMELDING LIDMAATSCHAP REUMAVERENIGING REGIO EINDHOVEN
Naam

: ............................................................................ Voornaam

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

 Man  Vrouw
Straat

: ............................................................................ Huisnummer : .....................................................................

Woonplaats

: ............................................................................ Postcode

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

Geboortedatum : ............................................................................ Telefoon

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

Naam partner

: ............................................................................ Voornaam

Onze vereniging

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

 Man  Vrouw
Geboortedatum : ............................................................................

AFMELDING LIDMAATSCHAP: VOOR 1 december
Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit vóór 1 december schriftelijk te doen.  
Gebruik dit formulier of schrijf een brief naar:

Interim-voorzitter
Inge Beekmans
0492 330 627

d.huffenreuter@upcmail.nl

cjbeekmansrpv@gmail.com

Coördinator Hydrotherapie
Ellen van Steenis
040 211 65 58

Secretaris
Wim Slot
040 242 70 58

ellen.van.steenis66@gmail.com

info@rveindhoven.nl

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

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

Ledenadministratie
Joost Korremans

j.korremans@gmail.com

Coördinatoren Tai Chi
Mary Brands
040 221 80 26

Redactie
Wilma Wijnen
040 244 73 33

Tineke den Hoed
040 242 42 08

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

wwijnenrpv@gmail.com

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

Kandidaat redacteur
Martijn Stals
06 51 98 6 209

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

Contactpersoon advertenties
Corry Huffenreuter

info@rveindhoven.nl

tinekeenkees@hotmail.com

Coördinator Nordic Walking
Willy Klappe
06 18 22 52 56

stals@live.nl

willklappe@live.nl

Gastvrouw
Greet van Gessel
06 83 40 78 50

Fotograaf
Menno van Heuven
040 257 19 60

info@rveindhoven.nl
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http://vanheuvenfotografie.nl
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Contact

Verenigingsblad

Reumavereniging
Regio Eindhoven
Reumavereniging Regio Eindhoven
Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven
Telefoon: 06 83 40 78 50
E-mail: info@rveindhoven.nl
Website: www.rveindhoven.nl
Facebook: reumaverenigingeindhoven
Twitter: @ReumaVereniging
Aangesloten bij ReumaNederland, de NPCF en Ieder (in)
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Vormgeving:
Stichting Supportpunt Eindhoven

De vereniging is van
ons allemaal

