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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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Het bestuur aan het woord
Van de redactie
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst
Voor u gelezen Onderzoek oefentherapie bij RA & axiale SpA
Vooraankondiging lezing Omgaan met chronische pijn
Uitkomsten enquête beweeggroepen Wim Slot
Voor u gelezen Overstappen zorgverzekering
Sfeerverslag busreis Arcen Wil van Werven
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Voor u gelezen Gehoord worden door je arts
Op bezoek bij Thermae Son
Sfeerverslag Finfon markt Tineke den Hoed
Sfeerverslag lezing Ergotherapie en Reuma Wim Slot
Voor u gelezen Soepel je bed uit
Sfeerverslag 50-jarig bestaan Ir. Ottenbad Tineke den Hoed
Sfeerverslag Paddenstoelen zien op 10/10 Wim Slot
Voor u gelezen Reuma in de winter
Sfeerverslag ReumaCafé
Afwezigheid bij beweeggroepen
Beweegactiviteiten
Inschrijven lidmaatschap/beweeggroep
Afmelden beweegactiviteiten/lidmaatschap
Onze vereniging
Reumavereniging Regio Eindhoven
Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven, 06 83 40 78 50
E-mail: info@rveindhoven.nl
Website: www.rveindhoven.nl
Facebook: reumaverenigingeindhoven
Twitter: @ReumaVereniging
Bankrekening IBAN: NL92INGB.0004.163.544
Inschrijfnummer KvK: 40.23.53.12
Aangesloten bij ReumaNederland,de NPCF en Ieder (in)
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Het bestuur aan het woord
drukwerk
printwerk
afwerking

Fijne dagen!

K le u rrij k i n b e w e g i n g
Kunt u ook zo genieten van het najaar, de bladeren die vallen,
de wind en de gezelligheid binnen?
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
Het Puyven 119 ◦ 5672 RC Nuenen
Tel.: 040-8443035 of 06-11426308
info@achaia.nl ◦ www.achaia.nl
(gedeeltelijke) vergoeding door zorgverzekeraars!
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Ik vind het heerlijk, daarin zijn wij toch bevoorrecht met onze vier seizoenen. Iedere keer wat anders. Je moet toch niet willen zoals in de tropen
alle dagen warm, alle dagen dor en hooguit een beetje afwisseling door
het regenseizoen. Nee, geef mij ons heerlijke Nederlandse klimaat maar.
Ook kunnen we weer genieten van de feestdagen die weer in aantocht
zijn of denkt u laat het maar allemaal lekker aan mij voorbijgaan?
En, wat denkt u, gaan we weer massaal naar de tuincentra voor het
opkalefateren van de kerstboom en alle dingen eromheen. Och, het
heeft allemaal wel wat, zo heerlijk kneuterig.
En dan gaan we mijmeren: wat heeft 2019 ons gebracht? Vreugde,
misschien een kleinkind, misschien een nieuwe vriendschap, verdriet,
ziekte, noem maar op. Maar hoe dan ook 2020 staat op de deur te kloppen. En dat geeft, of u wilt of niet, weer hoop op de toekomst. Hoop
op een beter of zelfs een goed jaar. Meestal is dat alles wat we wensen.
Belangrijk is dat we met ons eigen leven tevreden zijn en anders moet u
stappen ondernemen om die tevredenheid te veroveren.
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Misschien kunt u eens in deze lange wintermaanden aansluiten in ons
ReumaCafé. Even alle zorgen thuislaten en heerlijk ontspannen. Niets
hoeft, alles mag en dat onder lotgenoten. Waar wordt u beter begrepen,
zonder veel woorden, dan daar?
Verderop in ’t Contact kunt u lezen hoe de eerste bijeenkomsten zijn
verlopen. Stap over de drempel en kom!
Rest mij u fijne dagen te wensen, vergeet niet dat we een Nieuwjaarsbijeenkomst hebben op 8 januari 2020.
Ik wens u mooie Kerstdagen en een fantastische jaarwisseling, of u het
alleen gaat vieren of met velen. Zorg dat u zich tevreden en gelukkig
voelt.
Graag tot ziens.
Inge Beekmans, Interim-voorzitter

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!

Van de redactie

De vereniging
is van ons
allemaal

Heeft u ook meer last in de winter? Sommige mensen met
reuma hebben in de winter meer klachten. Kou, maar ook
vochtigheid zorgt ervoor dat de spieren en gewrichten pijnlijk en
stijf aanvoelen. Hoe komt dat en is er iets aan te doen? U leest er
alles over op pagina 38.
Omgaan met chronische pijn
In deze editie vindt u de vooraankondiging van de lezing Omgaan met
chronische pijn die op 19 maart in wijkcentrum Het Slot wordt gegeven
door prof. dr. Smeets. Als u zich vóór 27 januari meldt bij Greet bent u
verzekerd van een plaatsje in de zaal. Na 27 januari gaan de persberichten voor de wijkkrantjes en de uitnodigingen aan onze relaties de deur
uit en kan iedereen zich aanmelden. Als lid heeft u het voordeel dat u
zich al eerder kunt aanmelden. U vindt de informatie op pagina 13.
ReumaCafé
In dit nummer vindt u lekker veel sfeerverhalen. Gezellig vind ik dat. U
leest welke activiteiten uw vereniging zoal organiseert en tegelijkertijd
leest u wat u hebt gemist, maar waar u de volgende keer toch echt bij
moet zijn! Zo krijgt ook het ReumaCafé steeds meer vorm. Uw inbreng is
hier zeer gewenst. Ga eens langs met ideeën, voor een praatje of zomaar voor een kopje koffie of thee. In het nieuwe jaar is het ReumaCafé
geopend op 6 januari, 3 februari, 2 maart, 6 april en 4 mei. Telkens de
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eerste maandag van de maand. Lees vooral het sfeerverhaal op pagina
40.
Vergoeding oefen- en fysiotherapie
Het is weer die tijd van het jaar. Dat je opeens wakker kunt schieten van
de vraag: overstappen of niet? Laat u zich vooral adviseren, een deskundige kan u hierbij een goed eind op weg helpen, zo sprak ik uit eigen
ervaring. ReumaNederland dringt er al jaren bij de overheid op aan de
vergoeding voor fysiotherapie voor reumapatiënten terug te brengen in
het basispakket. Daarom zijn twee onderzoeken gestart die moeten aantonen dat oefen- en fysiotherapie voor mensen met reumatische artritis
en de ziekte van Bechterew positieve effecten heeft op de lange termijn.
U leest het op pagina 10.

Uitnodiging

Uitnodiging

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

Nieuwjaarsbijeenkomst
woensdag 8 januari 13:30 - 15:30 uur

Winterwarmte
Er zitten ook positieve kanten aan de winter: we zoeken elkaar op, eten
samen, doen spelletjes, maken het gezellig met lichtjes en wensen elkaar
het allerbeste toe. Laten we die gemoedelijkheid eens doortrekken naar
8 januari, naar onze Nieuwjaarsbijeenkomst. U komt toch ook? Gezellig
samen een hapje eten en met elkaar proosten op het nieuwe jaar. Of u
nu komt voor het lekkere eten, om nieuwe mensen te ontmoeten of om
weer eens onder elkaar te zijn, u bent van harte welkom, want de vereniging is van ons allemaal. We maken er weer een geweldig verenigingsjaar
van. Ik wens u veel winterse warmte.

Het menu, waarbij u kunt kiezen tussen vis en vlees, is een verrassingsmenu,
met verschillende gerechten zodat het naar ieders wens zal zijn. Ook het
dessert is een verrassing waarbij we onze vingers (en het bord) zullen willen
aflikken.  

Wilma Wijnen

Aanmelden: vóór woensdag 2 januari bij Greet: 06 83 40 78 50. Geef meteen
door of u glutenvrij of lactosevrij eet, of andere dieetwensen heeft.

Eigen bijdrage: 16,50 euro per persoon.
Drankjes zijn voor eigen rekening.

Locatie: Paviljoen Genneper Parken, Antoon Coolenlaan 2a, Eindhoven

In memoriam (bijgewerkt tot en met 31 oktober)
Dhr. A. Franken

Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes bus
407 (richting High Tech Campus). Uitstappen bij bushalte Genneper Parken,
daarna is het nog 2 minuten lopen
Parkeren: ruime en gratis parkeergelegenheid
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Onderzoek oefentherapie bij RA en axiale SpA
VOOR U GELEZEN Doel: fysiotherapie terug in het basispakket

Dat willen
we!

Bron: Cartoon: ReumaNederland

Sinds 2012 wordt fysio- en oefentherapie bij de meeste vormen
van reuma niet meer vergoed uit de basisverzekering. ReumaNederland
vindt dat onbegrijpelijk en maakt zich sinds 2012 hard om fysio-en
oefentherapie weer terug te krijgen in het basispakket. Wij vinden
dat iedereen met reuma die het nodig heeft fysio- en oefentherapie
vergoed moet krijgen.
Wetenschappelijk bewijs nodig
Zowel behandelaars als mensen met reuma zijn overtuigd van de
positieve effecten (zoals minder pijn en beter kunnen bewegen) van
fysio-en oefentherapie op de kwaliteit van leven. Het wetenschappelijk
bewijs voor het effect van oefentherapie bij ernstige reumatoïde artritis
(RA) en axiale spondyloartritis (axiale SpA) ontbreekt. Terwijl juist deze
groep mensen deze zorg zo hard nodig heeft! Om deze noodzakelijke
zorg weer vergoed te krijgen, willen we bewijzen dat oefentherapie op
de lange termijn werkt. Daarom is ReumaNederland hiermee aan de
slag gegaan.

Sint Maartenskliniek, Maastricht UMC+ en met de Nederlandse vereniging voor Reumatologie (NVR). In die onderzoeken willen we het effect
meten van langdurige oefentherapie bij mensen met ernstige reumatoïde
artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axiale SpA). Met de uitkomsten
willen wij aan de minister bewijzen dat oefentherapie voor deze groep
mensen werkt én daarom in het basispakket hoort. Maar voordat het
zover is, hebben we nog diverse stappen te zetten.
De minister heeft in augustus 2019 de Tweede Kamer laten weten
dat de twee voorgestelde onderzoeken definitief kandidaat zijn voor
voorwaardelijke toelating tot de zorgverzekering’ (het zogenaamde
‘VT-traject’). Dat betekent dat beide onderzoeken in het najaar van
2019 gaan starten.
Zodra er meer informatie is wie voor het onderzoek in aanmerking komt
en hoe je je kunt aanmelden, vermelden we dat op onze website.
Wat zijn de volgende stappen?
• Start onderzoeken
In de onderzoeken wordt gekeken of langdurige oefentherapie werkt bij
mensen met ernstige RA en axiale SpA. Ook wordt gekeken of de inzet
van deze zorg betaalbaar is. De onderzoeken duren ongeveer vier jaar.
Beide onderzoeken zijn onderdeel van een traject dat heet: ‘voorwaardelijke toelating tot de zorgverzekering’
• Besluit of oefentherapie voor RA en axiale SpA in basispakket komt
Op basis van de uitkomsten van deze twee onderzoeken bepaalt de
minister of langdurige oefentherapie voor deze specifieke groep mensen
uiteindelijk (weer) in het basispakket komt. Dat is natuurlijk ons doel!
Bron: ReumaNederland

Onderzoek van start
ReumaNederland heeft twee onderzoeksvoorstellen ingediend. Dit
hebben we gedaan in samenwerking met onderzoekers uit LUMC,
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Hieronder kun je zien hoe het traject verloopt.
Stap voor stap
Langdurige oefentherapie terug in het basispakket
•

Voorjaar 2018: Indienen onderzoeksvoorstellen bij Zorginstituut      
Nederland

•

Zomer 2018: Positieve reactie op onderzoeksvoorstellen

•

Minister VWS besluit dat de onderzoeken uitgewerkt mogen
worden

•

Najaar 2018/zomer 2019: Uitwerken onderzoek en afspraken
maken met diverse partijen over proces, inhoud, communicatie
en financiering van de onderzoeken

•

Najaar 2019: Start onderzoeken: Wat is het effect van langdurige      
oefentherapie bij mensen met ernstige RA en axiale SpA?

•

+/- 2023: Resultaten van onderzoeken bekend: Werkt langdurige
oefentherapie bij mensen met ernstige RA en axiale SpA? Is de
inzet van oefentherapie betaalbare zorg?

•

•

Minister besluit of oefentherapie voor mensen met ernstige RA
en axiale SpA in basispakket komt. Zo ja:
+/- 2023/2024: Langdurige oefentherapie voor mensen met    
ernstige RA en axiale SpA (hopelijk) in het basispakket
Bron: ReumaNederland

Aankondiging

Aankondiging

Heeft u altijd pijn en vraagt u zich af of er misschien manieren zijn die u
kunnen helpen hiermee beter te leren omgaan? Kom dan naar onze lezing
over integrale revalidatie en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
chronische pijn.   

Omgaan met chronische pijn
donderdag 19 maart
Programma:
19:00 uur: ontvangst met kopje koffie of thee
19:30 uur: eerste deel lezing
20.15 uur: pauze en bezoek aan informatiestand
20.45 uur: tweede deel lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen
21.30 uur: afsluiting
De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn van harte
welkom. Leden kunnen zich eerder aanmelden. Meldt u zich aan vóór 27
januari dan bent u zeker van een plaatsje in de zaal. Bel onze gastvrouw
Greet: 06 83 40 78 50
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
Meerveld-hovenseweg, sla rechtsaf naar het Kastelenplein, u vindt uw bestemming aan uw rechterhand. Parkeren: ruime en gratis parkeergelegenheid
Reumavereniging
           in samenwerking met
Regio Eindhoven
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Uitkomsten enquête beweeggroepen

Tevreden
over de
lessen

In de bestuursvergadering van september 2019 hebben we de uitkomsten
besproken en deze zijn in oktober ook doorgestuurd naar de diverse coördinatoren. De bedoeling is dat voor wat betreft de kritische opmerkingen over
de zwembaden, deze hierop worden aangesproken. Daarnaast bekijken we
voor wat betreft de aanbevelingen of we als bestuur daar iets mee kunnen.
Wim Slot

In de periode juni 2019 en later hebben we onder de deelnemers van de diverse beweeggroepen een enquête uitgezet
met vragen over waarom men deelneemt aan een beweeggroep,
de locatie, de dagen en tijden en de wijze van lesgeven bij de diverse
groepen. Daarnaast was er een vraag over de hoogte van de bijdrage
van de deelnemers. Uiteindelijk is door 59 leden de enquête ingevuld
(48 x hydrotherapie en 13 x Tai Chi).

Het bestuur
Niksu(meer)
wenst
gezegenaan
het
de kerstdagen,
eenhandje!
feestelijk
uiteinde en een
inspirerend nieuw
jaar.

De zekerheid van goede zorg

Redenen voor deelname zijn met name de gezondheid, de gezelligheid
en een prettige manier van bewegen.
Voor wat betreft locatie, dagen/tijden en wijze van lesgeven is de ingevulde score, behoudens de score van de hygiëne, overal tussen goed
en helemaal goed. Alleen voor wat betreft de hygiëne is de score tussen
slecht en goed. Dit heeft betrekking op de zwembaden. Dat viel op te
maken uit de door de deelnemers in de enquête vermelde opmerkingen.
Door het grootste gedeelte van de deelnemers werd aangegeven dat
de huidige gevraagde bijdrage goed was en door 10 deelnemers is
aangegeven dat deze te hoog was.
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30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl
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Overstappen zorgverzekering

•

VOOR U GELEZEN Soms kan overstappen geld besparen

•

Betaal niet
teveel!

•

•

Aan het einde van ieder kalenderjaar heb je de mogelijkheid om
een nieuwe zorgverzekering te kiezen. De juiste zorgverzekering kiezen
kan een klus zijn. Maar als je eenmaal weet waar je op moet letten,
valt het best mee en kun je bovendien veel geld besparen.
Overstappen kan soms honderden euro’s schelen. Maar hoe bepaal je of
het voor jou loont om over te stappen? De 2 belangrijkste redenen om
over te stappen:
1. als een andere zorgverzekering qua dekking en voorwaarden beter
aansluit bij je wensen;
2. als een andere zorgverzekering goedkoper is.
Enkele tips hierbij:
• Vergelijk verschillende zorgverzekeringen. Wat voor jou de goedkoopste en beste zorgverzekering is, hangt af van je persoonlijke situatie.
Het is daarom slim om zorgverzekeringen te vergelijken aan de hand
van je dekkingswensen. Welke zorgkosten ga je zeker/misschien maken?
• Vergelijken kost tijd. Jaarlijks zijn vanaf 12 november alle nieuwe polisvoorwaarden bekend. Ga er zo snel mogelijk mee aan de slag.
16

Sommige zorgverzekeraars bieden kortingen aan op hun zorgverzekering. Ga na of je voor die korting in aanmerking komt.
Bekijk de voorwaarden die gelden voor vergoeding. Denk aan wachttijden voordat je voor vergoeding in aanmerking komt, of vergoedingen die alleen voor bepaalde patiënten gelden. Ga ook na of de
verzekeraar contracten heeft afgesloten met bepaalde zorgverleners
waar je aan vastzit.
Bekijk of je de premie voor de verzekering per jaar kunt betalen.
Je bespaart dan al snel 2% op je totale zorgpremie in een jaar. Dat
scheelt zo een paar tientjes.
Heb je niet zulke goede ervaringen met je zorgverzekeraar en wil je
weten welke het beter doet? Ieder jaar onderzoeken wij over welke
zorgverzekeraar ons panel het meest tevreden is.

Tot wanneer kun je overstappen van zorgverzekering?
De uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering is 31 december. De uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering
is 31 januari, mits je de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Je
zorgverzekering gaat dan per 1 januari met terugwerkende kracht in.
Het is belangrijk op tijd een nieuwe verzekering af te sluiten. Als je onverzekerd bent, loop je het risico een fikse boete via het CAK te ontvangen.
Maar het is nog beter als je voor eind december de nieuwe polis afsluit, in
verband met de medische acceptatie bij aanvullende verzekeringen.
Tips overstappen basisverzekering
• Bedenk welke soort basisverzekering (naturapolis, restitutiepolis,
combinatiepolis of budgetpolis) je voorkeur heeft. Als je het geen
probleem vindt om je zaken online te regelen, kun je nog nagaan of
de verzekeraar een goedkopere internetpolis heeft.
• Bekijk of het voor jou loont om je eigen risico te verhogen. Een hoger
eigen risico levert premievoordeel op.
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Tips overstappen aanvullende verzekering
• Ga na of je zorg nodig hebt die niet onder de basisverzekering valt en
of je hiervoor een aanvullende verzekering af wilt sluiten. Ga na of de
premie die je zou betalen voor een aanvullende verzekering opweegt
tegen de vergoeding die je ontvangt.
• Let op: wanneer je een aanvullende polis bij een andere verzekeraar
afsluit dan waar je basispolis loopt, betaal je bij sommige maatschappijen een ‘administratieve opslag’ (ook wel premieopslag), die varieert
van 20 tot 50% van de premie.
• Stap pas over van aanvullende verzekering als je zeker weet dat je
door de nieuwe zorgverzekeraar wordt geaccepteerd. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering. Verzekeraars hoeven niet iedereen te accepteren voor aanvullende polissen.
Zorgverzekeraars mogen zelf de voorwaarden en acceptatiecriteria
vaststellen voor aanvullende polissen. Stap dus nooit over vóór je
weet waar je aan toe bent en de nieuwe verzekeraar groen licht heeft
gegeven.
Bedenktijd
Bij digitaal afsluiten heb je volgens de ‘Wet Koop op afstand’ 14 dagen
bedenktijd om de verzekering kosteloos op te zeggen.
Bij een betalingsachterstand op je zorgverzekering kun je niet overstappen. Je zorgverzekeraar mag wel je aanvullende verzekering stopzetten.
Waarom bij de Consumentenbond?
Overstappen bij de Consumentenbond betekent niet alleen een overstap
met onafhankelijk advies maar ook een sociale overstap.
De opbrengsten uit het overstappen zetten we direct in voor acties en
campagnes om de zorgmarkt transparant te maken. Zo kiest iedereen
de best passende zorgverzekering en betaal je niet te veel. Lees hoe de
Consumentenbond je hierbij kan helpen: www.consumentenbond.nl/
zorgverzekering/het-zal-je-een-zorg-zijn
Bron: www.consumentenbond.nl
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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.

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

Mail: info@reumakuurreizen.com
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Sfeerverslag busreis Arcen
SFEERVERSLAG

Wie gaat
er mee?

Aankondiging

Aankondiging

Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af
aan de leden. U mag meepraten, vragen stellen, meebeslissen en uw stem
uitbrengen.

Wat Jammer!
Op donderdag 12 september was er weer een busreis naar
Arcen! Ik had heel erg gehoopt u te kunnen overtuigen om eens
mee te gaan, want meegaan is de beste manier om te merken dat
het niet overdreven is als de deelnemers in alle toonaarden zeggen
hoe heerlijk ontspannend het warme water is. En hoe heerlijk je
spieren deze warmte vinden. Daarom probeer ik het nog maar eens
om te vertellen dat het gezellig is, je heerlijk kunt ontspannen in de
sauna of in de warme baden, je getrakteerd wordt op koffie of thee
met echte Limburgse vlaai.
Je vier uur de tijd hebt om te genieten van al dit fijns. Je komt er
gemakkelijk met de bus en altijd een aardige, kundige chauffeur
die je netjes heen en terug brengt tot aan de opstapplaats de
Tongelreep! We waren deze keer met dertig deelnemers en dat
is te weinig om een bus vol te hebben. Het zou jammer zijn als
het financieel niet meer uit kan en de bus reisjes naar Arcen
geschrapt moeten worden toch? Daarom ..., als er weer een reis
gepland staat? Trek de stoute zwemschoenen aan en ga eens mee!
U zult er geen spijt van hebben, vraag maar eens aan de mensen die
er altijd bij zijn. Dus hopelijk tot de volgende keer?
Hartelijke groet, Wil van Werven
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Wilt u weten wat er speelt in uw vereniging? Heeft u suggesties, op- of
aanmerkingen, goede ideeën of gewoon zin in een gezellig potje bingo?
U bent van harte welkom op de  

Algemene Ledenvergadering
maandag 23 maart
Programma:
19:00 - 19:30 uur: Ontvangst met koffie of thee
19:30 - 20:45 uur: Algemene Ledenvergadering
20:45 - 22:00 uur: Gratis bingo met loterij en verloting 2 levensmiddelenpakketten
Locatie: Wijkgebouw ’t Slotje, Kastelenplein 167, Eindhoven
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes stadsbus
16 (richting Veldhoven MMC) uitstappen bij bushalte Kastelenplein Oost
Looproute (3 min): loop naar Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar de
Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar het Kastelenplein, ’t Slotje ligt aan
uw rechterhand.
Parkeren: gratis en ruime parkeergelegenheid
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Gehoord worden door je arts
VOOR U GELEZEN Je staat zelf aan het stuur

Houd een
dagboek bij

“Hoe gaat het met u? Uw bloedonderzoek en röntgenfoto’s zien
er goed uit.” Terwijl je éigenlijk tegen de reumatoloog wilt zeggen dat het
helemaal niet goed gaat. Je bent moe, kan niet meer werken en bent al
dagen chagrijnig. Herkenbaar? Hoe zorg je er nou voor dat je op één lijn
komt te zitten met je arts? En dat alles bespreekbaar is in de spreekkamer?
Die vraag hoopt Wouter Bos, reumatoloog bij Reade in Amsterdam, te beantwoorden. “We moeten door dezelfde bril gaan kijken.”
Wouter Bos is in 2009 gepromoveerd en werkt sinds 2014 als reumatoloog
bij Reade. Sindsdien heeft hij zich gericht op het ontwikkelen en implementeren van een eHealth-applicatie (de ReumaMeter) en het implementeren
van patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs).
Waar ligt de focus?
Hoe een arts naar reumatoïde artritis (RA) kijkt, is in de loop van de jaren
veranderd, legt Wouter Bos uit. “De angst voor de toekomst was vroeger
altijd groter dan de angst voor vandaag. Is er schade te zien aan de gewrichten en zien de röntgenfoto’s er goed uit of niet? Maar patiënten vinden
vandaag veel belangrijker dan de toekomst. Ik kan nú niet werken, ik ben nú
moe en heb nú pijn. Inmiddels is de ziekteactiviteit ook belangrijker geworden voor de arts, daar zie je al een flinke verandering. Als arts onderzoek je
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de patiënt, je vraagt iets, je voelt iets, je consult is minder gericht op mogelijke schade door reuma in de toekomst. Maar bij de patiënt blijft nog
steeds de focus liggen op hoe het op dat moment gaat. Denk aan: ik heb
last van bijwerkingen, ik ben de hele tijd zo moe. De patiënt en de dokter
kijken nog teveel door een andere bril. De uitdaging is om door dezelfde
bril te gaan kijken.”
Slim voorbereiden op het spreekuur
Om dat te bereiken en de verschillen in de spreekkamer te verkleinen
werken Bos en zijn collega’s in Reade sinds een aantal jaren met informatie die de patiënt vooraf aanlevert. Een week voordat een patiënt een afspraak heeft in het ziekenhuis, krijgt hij of zij digitaal een vragenlijst. Door
die lijst in te vullen, denk je na over hoe het met je gaat. Wouter Bos: “Net
zoals ik mijn spreekuur voorbereid, is het ook goed als mijn patiënt dit
doet. Even tien minuten zelfreflectie door het invullen van de vragenlijst.
Wat je daar invult gebruiken we  voor het gesprek in de spreekkamer.”
Meer halen uit het gesprek
Voor Bos is het een verademing om op deze manier te werken. “Ik weet
veel meer over mijn patiënt. Ik krijg een beeld van hoe hij of zij zijn de eigen gezondheid ziet. Ik leg mijn bevindingen en die van mijn patiënt naast
elkaar en je ziet meteen waar er overlap zit en waar niet.” Niet iedereen
vult de lijsten in en dat vindt reumatoloog Bos zonde. “Ik zeg dan altijd
tegen deze mensen: Hoe meer informatie ik over u heb, hoe beter ik voor
u kan zorgen”. Dat is ook echt zo, het gesprek in de spreekkamer wordt
beter als ik meer weet.”
Dagboekje bijhouden
Nog niet alle ziekenhuizen werken op deze manier. Er zijn een paar voorlopers, zoals het Medisch Spectrum Twente en het Maasstad Ziekenhuis,
en dus de reumatologen van Reade. Bos zou collega’s zeker aanraden om
met een patiënten vragenlijst te gaan werken en ook ReumaNederland
steunt deze aanpak.
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“Maar ook als je arts niet met vragenlijsten werkt, zijn er manieren om
te zorgen dat je gehoord wordt in de spreekkamer”, legt Wouter Bos
uit. “Hou een dagboekje bij waarin je elke week opschrijft hoe het gaat
met de zaken die jij belangrijk vindt. Dus niet alleen de pijn, maar ook je
energie, je vermoeidheid, je sociale leven. Geef cijfers tussen de 0 en 10
en hou dit een lange periode bij. Neem dit boekje mee naar je afspraak.
Je kunt het ook digitaal bijhouden via de ReumaMeter. Ik vind dat artsen
altijd moeten vragen naar klachten, zoals vermoeidheid. Moeheid komt
vaak niet ter sprake als je er niet naar vraagt. Mensen met reuma weten
wel dat er nog geen oplossing is voor vermoeidheid. Maar het simpele
feit dat ernaar gevraagd wordt, dat er naar je geluisterd wordt en meegedacht,  is vaak al heel fijn voor mensen met reuma.”
Bron: ReumaNederland

Inleveren kopij vóór 1 februari

In samenwerking met

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!

Direct aanmelden!
Wo 8 jan: Nieuwjaarsbijeenkomst

pag. 9

Do 19 maart:  Lezing Omgaan met chronische pijn

pag. 13

Ma 23 maart: Algemene Ledenvergadering

pag. 21
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Redactieadres:
Postbus 2222
5600 CE Eindhoven
wwijnenrpv@gmail.com
Reumavereniging
Regio Eindhoven
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Op bezoek bij Thermae Son, Welness & Health
resort, sport en zwembad
Deze keer gaan we met zijn tweeën op bezoek, omdat Corry in
de toekomst wil helpen met de rubriek ‘Op bezoek bij’. We hebben afgesproken met Simone van de Berk en Wendy Bekkers. We
worden vriendelijk ontvangen in een mooie hal. Het blijkt onlangs
allemaal vernieuwd te zijn. En we zijn extra vroeg, zodat we, voordat
de drukte losbarst een rondleiding kunnen krijgen. Simone is bewegingsagoog teamleidster zwembad. Wendy verzorgt de Marketing.
We komen er al snel achter dat Thermae Son meer is dan een Wellness & Health resort. De sauna was 35 jaar geleden een idee van de
eigenaar. Hij kwam op het idee tijdens een vakantie in Oostenrijk in
1984 en begon in Son een Thermen en Beauty centrum. De eerste
sauna in Nederland wordt gezegd. Ondertussen is het uitgebreid
met een Sportafdeling, een Brasserie en een zwembad. Wendy
neemt ons eerst mee naar de Sauna, werkelijk heel verrassend. Met
diverse warmte temperaturen in sauna cabines, stoomcabine etc.,
voetenbaden en binnen- en buitenzwembad. Een mooie tuin, in een
bosrijke omgeving, om af te koelen en te ontspannen. En een infrarood cabine.
Weer binnen zien we diverse mogelijkheden voor massages, gegeven door gediplomeerde en ervaren masseurs. Er wordt bijvoorbeeld Andullatietherapie gegeven, zeer geschikt voor mensen met
reuma, fibromyalgie, artrose, hernia, spierkrampen, chronisch
vermoeidheidssyndroom en migraine. Op de Beauty afdeling zijn
diverse behandelingen en arrangementen mogelijk. Inclusief overnachten in een B&B of hotel in de buurt. Maar ook voor een losse
behandeling kan je er terecht. Een winkel verkoopt Beauty producten. Verder is er een assortiment kleding te koop van ”de zusjes”,
dochters van eigenaar, de heer Wim van Santvoort.
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Onze aandacht gaat vooral uit naar het zwembad en wel het Instructiebad met temperatuur van 30 graden. Er begint juist een beweeggroep en het gaat er prettig aan toe. Simone vertelt dat er groepen
zijn die geschikt zijn voor mensen met reuma en 55 + zoals Aqua
gym, of Bewegen Onder Begeleiding, aangepast aan motorische mogelijkheden. Het zwembad is dagelijks open, voor informatie verwijst
Simone ons naar de website: www.zwembadson.nl.
Op de bovenverdieping is een groot sportcentrum met diverse
apparaten om aan je conditie te werken. Ook hier is professionele
begeleiding bij. En een personal training/Coaching is mogelijk. Op
de begane grond is kinderopvang aanwezig. Sinds 1 oktober 2019 is
in een zaal Gym 55+ Bewegen onder Begeleiding gestart. Nieuw is
een “proefabonnement” bij Thermae sport en Zwembad Son. Twee
weken diverse takken van sport en zwembad uitproberen voor
€ 17,50. Dit bedrag krijg je terug bij het afsluiten van een nieuw
abonnement. Op de website en in de folder vind je alle mogelijkheden en het rooster. Verder zitten onder hetzelfde dak nog een
aantal aanvullende Medische Health specialisten, zoals een Voedingscoach, Osteopathie, Fysiotherapie, Podotherapie en Personal
Training. Weer beneden nemen we een kijkje in de Brasserie en vergaderzalen. Het is een ideale omgeving voor groepsbijeenkomsten.
Wij hebben heel wat gezien en zijn onder de indruk van de mogelijkheden bij Thermae Son. Te vinden aan de Thermaelaan 2, 5691
PM Son en Breugel. Telefoon: 0499 476383. Er is een ruime parkeerplaats en openbaar vervoer (Planetenlaan).
Voor meer informatie: www.thermaeson.nl. Met een stapeltje
folders om ons van meer informatie te voorzien, vertrekken we
richting de computer om dit verslag te maken.
Corry Huffenreuter en Yvonne Arts
27

Finfonmarkt
SFEERVERSLAG

Gastvrouwen
in actie

SPECIALE WINTER AANBIEDING
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. Directe vluchten uit Eindhoven.
30 behandelingen 2-pers. kamer p.p. € 1.280,00; 1-pers. kamer € 1.360,00;
Reisperiode: 1 dec. - 20 dec. 2019 en/of 3 jan. - 31 mrt. 2020.
Winter cadeau: 1 dec. - 20 dec.€ 50,00 korting p.p. voor uw kuurreis.

Op 25 augustus jl. werd weer de FinFon markt gehouden. Dit is
een soort van oude spullen markt. Maar ook alle verenigingen uit
de Achtse Barrier en omstreken die hun bezigheden bekendheid willen
geven, kunnen een kraam huren. Zo was ook de Reumavereniging
Regio Eindhoven aanwezig. We waren om 09.30 uur al bezig om de
kraam in te richten met allerlei folders en informatie boekjes over
reuma en onze vereniging.
Het was stralend mooi weer. Dus waren we blij met een plekje onder
de bomen. Helaas vonden veel mensen 30 graden te warm om over
een markt te lopen. Dus erg druk hebben we het niet gehad. Toch hadden de mensen die langs kwamen soms heel specifieke vragen. Ook
een meisje van 8 jaar, die voor haar oma wat informatie folders mee
nam. Zo lief!  
Ondanks de warmte hadden Jacintha en ik het erg gezellig gehad. We
stonden naast een Surinaamse stand met lekker eten en kregen van de
buurman ook een schaaltje met lekkers om te proeven. Ook de organisatie had bonnen uitgedeeld, zodat de inwendige mens niets te kort
kwam. Kortom een leuke dag. Misschien volgend jaar weer met wat
betere weersomstandigheden en meer aanloop.

Individuele kuurreis naar Ensana Thermal Health Spa Hotel Margaret Island
Kuren in het wereldberoemde kuur/wellness hotel in Budapest op het eiland.
2-weekse (14 ov.) kuurreis met HP, 24 kuurbehandelingen. Vliegticket, transfer
naar uw hotel op aanvraag. Dagelijkse vluchten uit Eindhoven.
2-pers. kamer p.p. € 1.428,00 ; 1-pers. kamer € 1792,00
Reisperiode: 1 dec. - 23 dec. 2019 en/of 9 jan. - 20 mrt. 2020.
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!

Groetjes, Tineke den Hoed en Jacintha Spierings
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Lezing Ergotherapie en Reuma
SFEERVERSLAG

Handig als
het nodig is!

Op 19 september heeft Laura van den Berg, ergotherapeut in
het Elkerliek Ziekenhuis (en ook zelfstandig) in De Werf een inspirerende lezing gehouden over Ergotherapie en Reuma. Het aantal
toehoorders was beperkt, slechts 22, maar was wel erg betrokken.
Uiteraard werd gestart met een kopje koffie of thee (inclusief koekje)
en tegelijkertijd heeft Laura alles voor haar presentatie klaargelegd.
De lezing ging over onder andere individuele ergotherapie met of en
hoe dit via de zorgverzekering kan worden vergoed. Over leefstijladviezen, waarbij onder meer de grote en kleine gewrichten werden
besproken, het voorkomen van piekbelasting en of belasting in de
uiterste stand. Ook werd de werkhouding uitgebreid besproken met
daarbij oplossingsgericht handelen en de Elvosico methode. Deze
methode leert om arbeid te besparen door: elimineren, volgorde
veranderen, simplificeren en combineren. En er werd uitgebreid
stilgestaan bij mogelijke hulpmiddelen voor bijvoorbeeld nagels
knippen, stofzuigen, het openen van lastige blikjes et cetera. En
werden deze zowel in de pauze als na afloop van de presentatie
door de toehoorders uitvoerig bekeken. Al met al een zeer zinvolle
en leerzame avond.

Mogen
we u iets
vragen?
Weet u waarom wij graag naar u luisteren?
Als reumapatiënt wilt u meedoen in de maatschappij, ook al vraagt dat
soms om extra inspanning of een aanpassing. Zolang u alles maar zoveel
mogelijk op úw manier kunt blijven doen!
Daarom denken wij graag met u mee over hoe we dit mogelijk maken.
We luisteren naar uw verhaal en komen samen tot de beste oplossing.
Vestiging Eindhoven
Dr. Cuyperslaan 86
5623 BB Eindhoven
040 - 244 88 36

Openingstijden winkel
Maa t/m don: 08:30 tot 17:30 uur
Vrijdag: 08:30 tot 18:30 uur
Zaterdag gesloten

Alles voor lekker en gezond bewegen. buchrnhornen.nl

Wim Slot
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Soepel je bed uit!
VOOR U GELEZEN 6 tips voor soepele gewrichten

Oefen
alvast
in bed

Ook zo stijf als een plank ’s ochtends en zou je het liefst uit bed
willen springen? Met deze tips houd je je gewrichten in topconditie.
Tip 1: Doe er een schepje bovenop
Gewrichten worden minder soepel met de jaren. Het bindweefsel wordt
minder elastisch, de hoeveelheid kraakbeen neemt af en een belangrijke
vloeistof in het gewricht, het synovia, wordt minder stroperig. Tijdens de
slaap staat bovendien de bloedsomloop op een lager pitje en dat doet
vooral het bindweefsel en het synovia geen goed. Dat alles kan leiden tot
ochtendstijfheid.
Ochtendstijfheid
Net even wat extra bewegen, dat is de beste manier om stijve gewrichten te voorkomen. Niet slechts de ‘norm voor gezond bewegen’ van de
Nederlandse overheid halen (een half uur matig intensieve beweging per
dag), maar daar een schepje bovenop. Dat houdt het kraakbeen soepel en
het synovia stroperig, waardoor ze hun werk goed kunnen doen. Belangrijk: het gaat niet alleen om het verbeteren van het uithoudingsvermogen,
maar zéker ook om het kweken van sterkere spieren. Deze zijn namelijk
cruciaal voor een soepel werkend gewricht. Overigens kunnen stijve
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gewrichten door voldoende sport en sterke spieren weer opnieuw
soepel worden. Kortom: sporten helpt om stijfheid te voorkomen
én te verhelpen!
Tip 2: Oefen alvast in bed
Goed idee tegen ochtendstijfheid: het lijf, en daarmee de gewrichten,
rustig in actie laten komen in bed door wat oefeningen te doen.
Gewoon, lekker gestrekt op de rug.
• Trek één been op en strek het dan weer. Dat is goed voor het heupen kniegewricht. Bij het strekken kun je het been de matras laten
raken, maar je kunt het been ook net boven het matras houden om
de buikspieren te trainen. Herhaal deze oefening tien keer links, tien
keer rechts.
• Trek de knie op en trek hem zo ver mogelijk naar je toe. Houd de knie
vast in de knieholte of met je handen om de knie heen, wat voor jou
het comfortabelst is. Doe dit vijf keer links, vijf keer rechts. Goed voor
het heupgewricht.
• Trek beide knieën op en beweeg ze samen eerst naar links, dan naar
rechts. Herhaal dit vijf keer. Goed voor het heupgewricht en om de
rug wat losser te maken.
• Rek één been uit en maak het andere als het ware een beetje korter,
door ze uit en in te trekken. Tien keer links en rechts afwisselen. Dit
langer en korter maken van de benen doe je vanuit de heup, die daardoor soepeler wordt. Ook prima voor de rug!
• Ga rechtop zitten en buig een paar keer zo diep mogelijk voorover, en
naar links en naar rechts. Goed voor uw heup en rug.
Deze oefeningen zijn vooral goed voor de gewrichten die zwaar worden
belast, zoals de knieën en heupen. Daarnaast zijn er natuurlijk gewrichten
die veel minder worden belast, zoals de ellebogen, nek, schouders, polsen
en vingers. Zijn die stijf, warm die dan ook alvast op in bed door ze wat
licht werk te laten doen.
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Tip 3: Beweeg tijdens het slapen
Word je ’s ochtends in precies dezelfde houding wakker als waarin u ging
slapen? Dat is niet best, tenminste, niet voor de gewrichten. Die worden
er extra stijf van. Probeer ’s nachts te bewegen, dus: als je half wakker
wordt, draai je dan om, strek de benen of trek ze juist in, houd de armen
in een andere positie. Vermijd de buikligging, want die belast de onderrug
te veel.

je beter alleen hálf doen, en wel voorover: het nekgewricht is er niet voor
gemaakt achterover heen en weer te bewegen. Dat voelt doorgaans erg
onprettig.

Tip 4: Houd de voeten warm
Een slapend lichaam zet de interne kachel in een lager standje. Niet fijn
voor de gewrichten, die erdoor afkoelen en dus stijf zijn bij het wakker
worden. Een (flanellen) pyjama helpt beter om het lijf warm te houden
dan bijvoorbeeld een extra deken. Een pyjama zit immers dicht op de huid
en houdt daardoor warmte vast, terwijl er tussen lijf en deken altijd ruimte is, wat afkoelen makkelijker maakt. En trouwens, raakt jouw dekbed
vaak los aan de onderkant? Pas op: je voeten koelen af en die kou trekt
op naar de rest van het lichaam. Lukt het niet het dekbed in bedwang te
houden, trek dan ’s nachts sokken aan.

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met 31 oktober)

Tip 5: Zorg voor een koele, droge kamer
Vocht is funest voor de gewrichten. Heb je een vochtig huis of een vochtige slaapkamer en last van ochtendstijfheid, dan heeft dat waarschijnlijk
veel met vocht te maken en is het noodzakelijk daar iets aan te (laten)
doen. Kou is ook niet goed, maar dat is géén reden om met het raam
dicht te slapen: een afgesloten slaapkamer leidt tot meer vocht en tot een
minder goede slaap.
Tip 6: Begin met een warme douche
Meteen een flink warme douche na het slapen helpt het lichaam warm
worden. Maak daarna de gewrichten met simpele draaibewegingen los.
Buig een aantal keren door de knieën (zo ver als comfortabel is), zwier
je armen van voor naar achter en laat ze helemaal ronddraaien, draai de
polsen en enkels rond, schudt de schouderbladen los. De nek draaien kun
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Bron: Gezondheidsnet, met dank aan Piet Douma,
geriatriefysiotherapeut in Hilversum

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevr. de Bruin
Mevr. Scheepers - v.d. Heuvel
Mevr. van Weele - v. Deursen

Reumawijzer 2020
U bent gewend om de Reumawijzer tegelijk met het Contact van
december te ontvangen. Dit jaar doen we het anders.
We merkten dat er nogal wat activiteiten zijn waarbij we kunnen aansluiten, maar waarvan de datum pas bekend is als onze Reumawijzer al
klaar is. Of dat een activiteit toch op een andere datum moet worden
georganiseerd dan we in de Reumawijzer hadden aangekondigd.
Mensen die de datum in de Reumawijzer aanhouden, komen dan
voor vervelende verrassingen te staan.
Dus, om ervoor te zorgen dat er in de Reumawijzer zo veel mogelijk de
juiste activiteiten met de juiste data staan, hebben we besloten om hem
pas in januari te versturen. Kunt u niet wachten, check dan regelmatig
de agenda op onze website. Zodra alle activiteiten en data bekend zijn,
worden ze op de website geplaatst.
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50-jarig bestaan Ir. Ottenbad

Paddenstoelen zien op 10/10

SFEERVERSLAG

SFEERVERSLAG

Ook hier
hydrotherapie
van de
reumavereniging!

En de
vliegenzwam
gezien!
Bron: Foto: Eindhoven Sport

Zaterdag 7 september waren gastvrouwen Jacintha en Tineke
al om 10.00 uur aanwezig in het Ottenbad. Er stonden 2 dagen
vol leuke evenementen gepland in verband met het 50 jarig bestaan
van het bad. Om onze naamsbekendheid te ondersteunen hadden
we een stand in de hal opgezet.
De hele ochtend trokken er mensen langs de tafel en er werd gul
gedoneerd in de collecte bus. Maar omdat het publiek bestond
uit voornamelijk expats die met hun kinderen naar zwemles
gingen, kregen we weinig vragen.
In het buitenbad was de Eindhovense Reddingsbrigade bezig met
demonstraties, maar dat publiek ging óf buiten langs óf er was
weinig animo. Kortom, we hadden een rustige morgen met redelijk
wat donaties in de bus. Toch niet voor niets gekomen!
Groeten van
Jacintha en Tineke

In de Week van de Toegankelijkheid willen organisaties zoals
Ieder(in) en Natuurmonumenten laten zien hoe belangrijk het
is dat ook mensen in een rolstoel, scootmobiel of met een rollator
van de natuur moeten kunnen genieten. Natuurmonumenten werkt
hard aan het toegankelijk maken van 40 natuurgebieden en 10 speelnatuurplekken. Daarom stond op 10 oktober de Van Tienhovenroute
in de Kampina in het teken van paddenstoelen. Dus liep ik op die dag,
samen met mijn vrouw Riet, de paddenstoelentocht van 2,5 km. Dit
was door de boswachters van Natuurmonumenten uitstekend verzorgd.
We werden enthousiast ontvangen en kregen gedurende de hele tocht
uitgebreid uitleg over de Kampina en uiteraard de vele van het pad af
zichtbare paddenstoelen. Halverwege konden we onder het genot van
een kopje koffie of thee met koek ook nog de schaapskudde bewonderen. We hebben heel veel paddenstoelen gezien, zoals onder meer de
Vliegenzwam, het Elfenbankje, de Gewone Zwavelkop en het Kleverig
Koraal Zwammetje. Het pad was uitermate geschikt voor rolstoelen en
rollators en het weer was ook uitstekend.
Jammer dat er per saldo weinig deelnemers waren, in totaliteit
ongeveer 25, waaronder ook een aantal leden van onze vereniging.
Bij een volgende keer moeten we er zeker meer reclame voor maken.
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Wim Slot
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Reuma in de winter
VOOR U GELEZEN Meer pijn als het koud en nat is

Ijs of juist
warmte?

Reuma is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen
aan het bewegingsapparaat. De gewrichten en spieren geven
klachten als gevolg van ontstekingsreacties of beschadigd kraakbeen. Bij
mensen met weke delen reuma zijn de zogenaamde weke delen (het gewrichtskapsel, de slijmbeurs, banden, pezen en spieren) zonder aanwijsbare oorzaak pijnlijk. Het weer veroorzaakt deze aandoeningen niet en
verergert de reuma ook niet. Toch kunnen weersomstandigheden wel beïnvloeden hoe je je voelt. In de winter hebben veel reumapatiënten meer
last van pijn en stijfheid, terwijl ze juist minder klachten hebben als het
warmer is. Warmte zorgt namelijk voor een betere doorbloeding, waardoor hogere temperaturen mogelijk pijn en stijfheid wat verzachten. Is het
kouder dan kunnen de spieren en gewrichten juist pijnlijk aanvoelen.
Sommigen hebben ook last van vochtig weer, maar waarom mensen met
reuma meer klachten ervaren bij een hogere luchtvochtigheid is eigenlijk
onverklaarbaar. Het verband tussen reuma en het weer is wel onderzocht,
maar daaruit zijn nog geen conclusies te trekken. Omdat het weer uit
meerdere componenten bestaat, zoals temperatuur, luchtdruk en  wind
en reuma wisselend verloopt, is een verband tussen winters weer en
reuma moeilijk aantoonbaar.
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Fenomeen van Raynaud
Een aantal reumatische aandoeningen kan het fenomeen van Raynaud
veroorzaken. Dat geldt bijvoorbeeld voor sclerodermie, het syndroom van
Sjögren en reumatoïde artritis. Bij het fenomeen van Raynaud vernauwen de bloedvaten in de handen en voeten zich als het koud is of als je
gespannen bent. Er stroomt dan te weinig bloed door je vingers en tenen,
waardoor ze wit of blauw kleuren en koud en verdoofd aanvoelen of pijn
doen. Komt de bloeddoorstroming weer op gang, dan worden ze rood of
paars en krijg je last van tintelingen, zwelling en nog meer pijn. Aangezien
de bloedvaatjes reageren op lagere temperaturen, speelt het fenomeen
van Raynaud vooral in de wintermaanden op. Er zijn patiënten die af en
toe een aanval krijgen, maar anderen hebben er regelmatig last van. Niet
roken, stress vermijden, regelmatig bewegen, je warm aankleden en kou
vermijden kunnen helpen. Als je vaak heftige aanvallen hebt, kan een
behandeling met medicatie of door middel van een operatie nodig zijn.
IJs of juist warmte
Als je gewrichten ontstoken zijn, kunnen zowel kou als warmte de pijn
even verzachten. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander juist niet:
probeer dus gewoon eens uit wat prettig aanvoelt. Je kunt een speciaal
ice pack kopen bij de drogist, maar een zak diepvrieserwtjes voldoet ook.
Leg het nooit direct op de huid, maar wikkel het in een handdoek of washandje. Houd de ijspakking maximaal twintig minuten op de pijnlijke plek.
Reageer je beter op warmte, dan kun je baat hebben bij een warme
douche of bad, infrarood licht, een elektrische deken of een hot pack. Leg
ook een warmtepakking niet direct op je huid en laat deze maximaal een
kwartier liggen. Is een gewricht hevig ontstoken, dan kun je beter helemaal geen hot pack gebruiken. Regelmatig onder de zonnebank gaan, is
geen aanrader vanwege de risico’s voor je huid. Een lekker warm bad is
net zo effectief, maar veel veiliger.
Bron: Gezondheidsnet
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ReumaCafé

één heer waren druk met het maken van de “herfstpotjes”. Ook werd
er weer gezellig met elkaar gekletst en spelletjes gedaan.

SFEERVERSLAG

We kijken weer uit naar het volgende
ReumaCafé op 2 december en hopen
velen van u te mogen ontmoeten.

Gezellige
herfstpotjes

Het ReumaCafé zal in de eerste helft
van 2020 open zijn op de maandagmiddagen op 6 januari, 3 februari,
2 maart, 6 april en 4 mei.

Ons ReumaCafé, gestart op 2 september, werd die middag
maar matig bezocht. Voornamelijk leden van het bestuur en
een paar gastvrouwen waren aanwezig. Gelegenheid te over dus
om met elkaar van gedachten te wisselen over de invulling van het
ReumaCafé. Het resultaat heeft u gezien in de uitnodiging die naar
alle leden is gestuurd.
Vol verwachting keken we dus uit naar 7 oktober. De ruimte werd
ingericht met een gastvrije opstelling, de sjoelbakken werden op de
tafels geplaatst, de spellendozen lagen uitnodigend klaar om gebruikt
te worden.
Koffie en thee en een koekjes stonden om 14.00 uur klaar en de eerste
bezoekers kwamen binnen en uiteindelijk waren we met 15 personen.
Aan de tafels werd wat met elkaar gekletst, er werden spelletjes gedaan
en iedereen had het naar de zin. Een bezoeker is de zaterdag daarop
gaan meelopen met Nordic Walking. Al met al een gezellige middag en
het enthousiasme voor 4 november om mee te doen aan het maken
van iets in herfstsfeer kwam ook goed over.
Inmiddels is het ReumaCafé van 4 november achter de rug. Het was
weer een leuke opkomst, 13 personen. Voornamelijk de dames en
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Lillian Korremans en Corry Huffenreuter

Openingstijden ReumaCafé
Datum: Iedere eerste maandag van de maand: 6 januari, 3 februari,
2 maart, 6 april en 4 mei.
Tijd: Vanaf 14:00 uur
Locatie: Wijkgebouw ’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)

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

Beweegactiviteiten

Voor alle beweeggroepen geldt: als u één of meerdere keren niet mee
kunt doen, meldt u zich dan af bij uw coördinator of groepsleidster. U
kunt deze gemiste lessen eventueel inhalen in een andere groep. Overleg eerst met de coördinator van die betreffende groep. De betalingen
gaan dan gewoon door. Als u 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 20.00 - 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

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

 Man  Vrouw
Huisnummer:
Postcode:
Telefoon:

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:

Handtekening:

Nordic Walking is een wandelsport waarbij stokken (poles)
worden gebruikt. Je lichaam beweegt hierdoor intensiever.
Regelmatig organiseren wij start- en opfriscursussen.

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

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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• Zaterdag: 10:30 - 11:30 uur
   Coördinator: Willy Klappe
06 18 22 52 56
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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
 dinsdag
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
Tai Chi
ingangsdatum:
Wijkcentrum de Mortel, Savoiepad 14, Eindhoven
 dinsdag
van 11.30 tot 12.30 uur

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

Wijkgebouw Gestel, Boccherinilaan 6, Eindhoven

Wijkgebouw Gestel, Boccherinilaan 6, 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

Gastvrouw
Greet van Gessel
06 83 40 78 50

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

info@rveindhoven.nl

willklappe@live.nl

Fotograaf
Menno van Heuven
040 257 19 60

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

