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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
Greet van Gessel
Aanmeldingen
Wijzigingen of annuleringen
06 83 40 78 50
hydrotherapie@rveindhoven.nl

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

Zin in
nieuwe
activiteiten!

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
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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Als vandaag dit Contact bij u op de mat valt, dan weet u het al,
dit is het voorjaarsnummer van de vereniging. Heerlijk toch!
Ik heb zo’n zin in de komende activiteiten. Ik hoop u ook!
Inmiddels heeft u ook de Reumawijzer ontvangen. Maar ondanks deze
wijzer moet u altijd blijven kijken op onze website, Facebook en natuurlijk
op de maandelijkse Nieuwsbrief. Het komt steeds vaker voor dat we nog
bezig zijn met het organiseren van activiteiten terwijl de deadline van de
drukker al in onze nek hijgt. Dan kunnen we bepaalde activiteiten niet
opnemen, terwijl zij toch absoluut de moeite waard zijn. Bijvoorbeeld de
MuseumPlusbus naar het Kröller Möllermuseum, aangeboden door de
Bankgiroloterij voor 70+. Zo leuk. Door hier direct op in te springen hebben we voor een geselecteerde groep een mooi museumbezoek kunnen
realiseren, dat is toch een pluspuntje. Als ons dit weer ter ore komt, nou,
dan zijn wij de eerste aanmelder en liefst voor weer een andere doelgroep.
Ook wil ik u even wijzen op de nieuw gestarte groep hydrotherapie in
de Tongelreep, alle woensdagen 13.45 uur tot 14.45 uur, deze groep is
gestart per 1 maart 2020.  Diverse hydrotherapie groepen zitten zo vol
dat dit misschien hier en daar een verruiming kan betekenen.
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Tevens is er een optie voor een extra groep hydrotherapie in het Ottenbad. Die mogelijkheid is dan op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Laat
horen wat u hiervan vindt en nog belangrijker: misschien zijn er mensen
die over willen stappen of kent u mensen die geïnteresseerd zijn en
misschien graag willen deelnemen.
U weet toch, de vereniging is van ons allemaal!

Van de redactie

Kleurig en
fleurig

Ik wens u een fantastische lente en graag tot ziens op onze Algemene
Ledenvergadering 23 maart in ’t Slot, Kastelenplein in Eindhoven om
19.00 uur. Vergeet niet, na afloop gratis bingo.
Eindelijk. Voorjaar. Heeft u er ook zo naar uit gekeken? En dan
duurde de winter dit schrikkeljaar nog een dag langer. Beter
hadden ze die extra dag aan de maand juli geplakt.

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!

Goede voornemens
Had u ook goede voornemens gemaakt, gezonder eten en meer bewegen, en is daar niet veel van terecht gekomen? Bij mij ook niet. Wat
betreft het meer bewegen, krijgt u een herkansing, want weet u dat u
zich kunt aanmelden voor een gratis proefles Hydrotherapie, Tai Chi of
Nordic Walking en dat u uw buurvrouw of vriendin ook mag meenemen?
Kijk eens achterin dit blad, er zijn volop mogelijkheden. Per 1 maart is er
weer een nieuwe hydrotherapiegroep gestart op woensdag in de Tongelreep. Bij voldoende belangstelling start er ook een extra groep op
donderdag in het Ottenbad. Hoe u gezonder eet, weet u heus wel, maar
misschien is het artikel ‘Waarom u geen gebakken lucht moet eten’ op
pagina 34 een steuntje in de rug.
Collecteweek ReumaNederland
De collecteweek van ReumaNederland, is van maandag 16 tot en met
zaterdag 21 maart. Geeft u ook twee uurtjes van uw tijd? U hoeft echt
niet ’s avonds met de bus langs de deuren. Ga met een bus ’s middags
in het winkelcentrum staan of op de parkeerplaats van een winkelstraat.
Vraag of u de bus een dag (of week) bij de apotheek of in een andere
7

winkel mag plaatsen. Dankzij de subsidie die we ieder jaar ontvangen van
ReumaNederland kunnen wij leuke activiteiten en interessante lezingen
organiseren voor onze leden. Laten we dan eenmaal per jaar iets terugdoen. Aanmelden als collectant of wijkhoofd? Neem hiervoor contact op
met de collecteorganisatie van ReumaNederland: 020 – 589 64 80.
Hoe meer u weet
Hoe beter u kunt omgaan met reuma. Daarom organiseren we lezingen
en voorlichtingsbijeenkomsten en krijgt u van ons de nieuwste informatie
uit reumaland. Zo vertelt orthopedisch chirurg Roel Custers uit het UMC
Utrecht welke behandelingen wel en niet helpen bij artrose. Deze informatie vindt u op pagina 14. Wie eerder iets heeft gebroken, weet wat
osteoporose betekent. Veel mensen weten echter niet dat ze het hebben. Prof. dr Netelenbos vertelt erover op pagina 10. In ’t Slotje staat op
19 maart een interessante lezing gepland: Omgaan met chronische pijn,
door prof. dr. Smeets. Hiervoor kon u zich al eerder aanmelden, en dat
kan nog steeds. Zie pagina 9.
Voorpret
Veel mensen plannen hun vakantie nu al. Niets is immers leuker dan op
een regenachtige, druilerige en grijze dag je vakantie te boeken. Zalig
wegdromen over betere tijden die gaan komen. Genieten van de voorpret. Denkt u er ook aan om uw rijbewijs tijdig te verlengen? En weet
u hoe u uw medicijnen het beste meeneemt en welke documenten u
daarvoor nodig heeft? Ik wens u een fleurig en kleurig voorjaar.
Wilma Wijnen

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met 31 januari)

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevr. van Dooren
Mevr. Geene
Mevr. Heijnemans

Mevr. Melssen
Mevr. Riet
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Uitnodiging

Uitnodiging

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
Spreker: Prof. Dr. Rob J.E.M. Smeets, revalidatiearts CIR Eindhoven en
hoogleraar Revalidatiegeneeskunde aan de universiteit Maastricht
Programma:
19:00 uur: ontvangst met kopje koffie of thee
19:30 uur: eerste deel lezing
20.15 uur: pauze en bezoek aan informatiestand
20.45 uur: tweede deel lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen
21.30 uur: afsluiting
De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn van harte
welkom.
Aanmelden: vóór 12 maart bij onze gastvrouw Greet: 06 83 40 78 50
Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot, 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 de Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar de Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar het Kastelenplein, u vindt uw bestemming aan uw
rechterhand. Parkeren: ruime en gratis parkeergelegenheid
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Interview met professor doctor Coen Netelenbos
VOOR U GELEZEN Veel mensen weten niet dat ze botontkalking hebben

ook voor allerlei andere narigheid. Veel mensen die iets breken komen
niet terug op het oude niveau. Lopen gaat soms niet meer. Ze vallen
daardoor makkelijker opnieuw en hun sociale levens gaan achteruit.”
Hoe kan het dan dat de ziekte zo wordt onderschat?
“Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de ziekte met de vergrijzing
toeneemt en dat het aantal behandelingen desondanks afneemt. Een
heel slechte ontwikkeling. Veel mensen denken dat broze botten horen
bij het ouder worden. Maar dat is niet zo. Osteoporose is echt een
ernstige aandoening waarvoor je behandeld moet worden.”

Niet alleen
bij ouderen

Bijna een miljoen Nederlanders hebben last van botontkalking.
Op Wereld Osteoporose dag (20 oktober) is daar aandacht voor, en
dat is volgens professor Coen Netelenbos goed. Volgens hem wordt
de ziekte door zowel patiënten als huisartsen en medisch specialisten
enorm onderschat. Wat is het precies en wat is eraan te doen?
Wat is osteoporose precies?
“Osteoporose is botontkalking. Het is een ziekte waarbij de botten massa
en structuur verliezen. Met als gevolg: broze botten die snel breken of
een ingezakte wervelkolom. Dat lijkt allemaal niet zo ernstig. Maar botontkalking is indirect een dodelijke ziekte.”
Hoe bedoelt u, dodelijk?
“In Nederland krijgt één op de drie vrouwen en één op de tien mannen
boven de 55 jaar osteoporose. Het is een van de meest voorkomende
chronische ziektes. En het is de oorzaak van het merendeel van de heupbreuken op latere leeftijd. Zo breekt één op de vier tachtigplussers vanwege osteoporose een heup. Van hen overlijdt bijna een kwart binnen
een jaar na de operatie aan de complicaties. Mensen denken dat broze
botten horen bij het ouder worden, maar dat is niet zo. Maar het zorgt
10

Hoe kom je erachter dat je osteoporose hebt?
“De ziekte is vrij makkelijk vast te stellen met een botdichtheidsmeter
(DXA) en vaak ook te zien op de röntgenfoto. Maar bij 80 procent van
de vijftigplussers die met een botbreuk in het ziekenhuis belanden,
wordt niet nagegaan of het ligt aan osteoporose. Terwijl osteoporose
er de oorzaak is dat 40 procent van de vrouwen boven de vijftig iets
breekt. En 20 procent van de mannen.”
Wat zijn de symptomen?
“Het probleem met osteoporose is dat je er niks van merkt zolang je niks
breekt. Daarom weten veel mensen niet dat ze het hebben. Zelfs als ze
met een botbreuk in het ziekenhuis terechtkomen, denken ze niet aan
osteoporose. Ze denken dat ze ‘gewoon’ ongelukkig zijn gevallen. Maar
botten breken niet zomaar bij stoten of vallen.”
Mensen denken vaak dat ze een breuk hebben omdat ze ‘gewoon’ ongelukkig zijn gevallen.
“Een kwalijke zaak. Want je kunt al 30 procent van de botmassa kwijtgeraakt zijn op het moment dat je ‘zomaar’ een bot breekt. Helaas wordt 70
procent van de mensen bij wie de ziekte wél is vastgesteld, niet adequaat
met medicijnen behandeld. Terwijl een goede behandeling met medicijnen de kans op nieuwe breuken met ruim 30 procent kan verkleinen.”
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Valt osteoporose te voorkomen?
“Niet altijd. Het is voor een deel erfelijk bepaald. Heeft een van beide
ouders ooit een heup gebroken, dan loop je zelf ook een hoger risico op
osteoporose. Ook mensen met de ziekte van Crohn, prednisongebruikers,
te magere mensen en patiënten met een te hard werkende schildklier,
suikerziekte en COPD lopen meer kans op osteoporose. Ook vrouwen
in de overgang hebben een verhoogd risico. In die periode gaat het
plotseling hard met de afname van botmassa door het wegvallen van
beschermende vrouwelijke hormonen.”
Wat moeten we doen of laten om osteoporose te voorkomen?
“Vóór ons dertigste is het belangrijk om sterke botten op te bouwen.
Daarna moeten we de botten zo stevig mogelijk houden en het verlies
van botmassa tot een minimum beperken. Dat doen we door voldoende
calcium en vitamine D te eten. Eet vette vis en neem genoeg zuivelproducten zoals (karne)melk, yoghurt en kaas. Eet ook voldoende groene
bladgroenten, broccoli en noten. En zoek de zon op. Het grootste deel
van onze vitamine D-behoefte halen we uit zonlicht.”
En bewegen?
“Bewegen is ook heel belangrijk. Voor botten geldt: use it or loose it. Als
je drie dagen plat in bed ligt, verlies je al botmassa. Kies een vorm van
beweging die voor jou haalbaar is en waar je plezier uit haalt. Denk aan
wandelen, tuinieren, joggen, tennissen, dansen en touwtjespringen.
Vooral als je wat ouder wordt. Wie zijn botten sterk houdt, kan tot op
hoge leeftijd meedoen aan het sociale leven.”
Prof. dr. J.C. Netelenbos was voor zijn emeritaat internist-endocrinoloog.
Hij doet nog altijd veel onderzoek naar osteoporose. Meer weten over
osteoporose? Kijk op: osteoporosevereniging.nl
Bron: NU.nl/Dorien Dijkhuis
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Uitnodiging

Uitnodiging

Hieronder kun je zien hoe het traject verloopt.

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

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
Jaarverslag: het digitaal jaarverslag is vanaf maandag 16 maart op te vragen bij  
secretaris Wim Slot: info@rveindhoven.nl
Locatie: Wijkgebouw ’t Slotje, Kastelenplein 167, Eindhoven.
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes stadsbus
16 (richting Veldhoven MMC) uitstappen bij bushalte Kastelenplein Oost
Looproute (3 min): loop naar Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar de
Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar het Kastelenplein, ’t Slotje ligt aan
uw rechterhand. Parkeren: gratis en ruime parkeergelegenheid
13

Behandel artrose zo vroeg mogelijk
VOOR U GELEZEN Voldoende bewegen helpt bij preventie

Liever
voorkomen
dan genezen

Steeds meer mensen hebben er last van: artrose in de knie.
Deze vermindering van kraakbeen rondom het kniegewricht heeft nogal
vervelende gevolgen voor patiënten: iedere beweging doet ze pijn.
Orthopedisch chirurg Roel Custers uit het UMC Utrecht pleit vooral voor
meer preventie. “Voldoende beweging en het tegengaan van overgewicht
helpt in het voorkomen van knie-artrose. En als artrose toch ontstaat, is
zo vroeg mogelijk behandelen effectief om ervoor te zorgen dat het niet
erger wordt.” Hij licht de laatste ontwikkelingen toe.
Zo’n 1,4 miljoen Nederlanders hebben last van artrose in een of meerdere
gewrichten. Artrose in de knie komt bij veel van hen voor. De gevolgen
op het dagelijks leven zijn groot. Kraakbeen is zachter en elastischer dan
bot en zit om de gewrichten heen. Het functioneert als een schokdemper
en zorgt ervoor dat de gewrichten soepel over elkaar heen bewegen. Bij
artrose is het kraakbeen rondom gewrichten gedeeltelijk of geheel weg,
waardoor de gewrichtsbotten op een pijnlijke manier over elkaar schuren
bij iedere beweging.
Oorzaken
Hoe knie-artrose precies ontstaat is nog niet duidelijk. Wel zijn er enkele
14

oorzaken aan te wijzen. Simpelweg ouder worden, is de belangrijkste.
Met het verstrijken van de jaren vermindert de kwaliteit van het kraakbeen waardoor het gemakkelijker slijt. Omdat Nederlanders steeds
ouder worden, is dat dan ook een belangrijke reden voor de toename
van artrose. Ook reumatoïde artritis leidt vaak tot artrose. De ontstekingen in gewrichten die met reumatoïde artritis gepaard gaan, tasten het
kraakbeen aan. Overbelasting is een andere oorzaak. Dit kan komen door
overgewicht of door te intensief sporten. In beide gevallen wordt er te
veel gevraagd van het kraakbeen, waardoor het harder slijt. Een standsafwijking, bijvoorbeeld O-benen, zorgt voor overbelasting van een deel van
het kraakbeen, omdat de belasting niet gelijkmatig over de hele knie is
verspreid. Verder kunnen een ongeluk of een harde val op de knie ook –
ernstige – kraakbeenschade opleveren.   
Wat kan je ertegen doen?
Een knieprothese (kunstknie) is meestal het laatste redmiddel. “Dit is
een dure ingrijpende operatie, waarbij patiënten behoorlijk lang moeten
revalideren”, vertelt Roel. “Meestal zijn patiënten daarna wel van hun pijn
af, maar zeker niet iedereen. Ongeveer twintig procent van alle patiënten
die een knieprothese krijgen zijn niet tevreden of hebben een complicatie. Deze laatste groep betreft met name jonge patiënten. Verder gaat een
prothese ongeveer tien tot vijftien jaar mee. Als je jong bent is de kans
groot dat je deze prothese overleeft en dat die vervangen moet worden.
Dit heet een revisie. Deze revisie-prothese gaat minder lang mee (vier tot
zeven jaar), gaat gepaard met een grotere kans op complicaties en de kosten nemen enorm toe. Als deze revisie-prothese niet meer functioneert,
houdt het wel zo’n beetje op. Daarom proberen we het plaatsen van een
prothese zo lang mogelijk uit te stellen. Voor hun zestigste krijgen mensen
er meestal geen bij ons, tenzij we echt geen alternatief meer hebben.”
Beweging
Bij beginnende artrose is oefentherapie en pijnstilling gebruikelijk. “Als
je pijn hebt bij het bewegen, heb je de neiging minder te bewegen.
15

Logisch, maar niet goed. Want juist door beweging krijgt het kraakbeen
zijn voeding. Om het kraakbeen heen zit gewrichtsvloeistof. Dit bevat
voedingsstoffen die het kraakbeen gezond houden. Omdat kraakbeen niet
doorbloed is, krijgt het zijn voeding niet via het bloed. Beweging perst de
voedingstoffen uit de gewrichtsvloeistof in het kraakbeen. Daarnaast zorgt
beweging voor minder overgewicht en dus minder overbelasting van de
gewrichten. Ten slotte gaat artrose vaak gepaard met stijfheid. Deze stijfheid neemt toe als je niet in beweging blijft. Het gezegde ‘rust roest’ komt
hier dan ook vandaan. Op een gezonde manier sporten is dus essentieel.”
Als reumatoïde artritis de oorzaak van de artrose is, helpen ontstekingsremmers. Bij reumatoïde artritis tasten ontstekingen het kraakbeen aan.
Door die ontstekingen af te remmen, ga je ook de kraakbeenaantasting
tegen. “Omdat de behandeling tegen reumatoïde artritis steeds effectiever wordt, zie je dat terug in de ernst van de artrose. Hoe eerder je reumatoïde artritis goed behandelt, hoe minder artrose. Omdat de klassieke
grote reuma-gewrichtsafwijkingen niet meer ontstaan, dankzij de goede
medicijnen van tegenwoordig, bestaat de klassieke reuma-orthopeed ook
niet meer.”
Een standscorrectie bij O-benen of X-benen is een ingrijpende maar
effectieve behandeling. “Ook bij kleine standsafwijkingen, van zo’n vijf
procent, is de kans op artrose groot, doordat er een grotere druk op een
deel van het gewricht staat. Met een standscorrectie is dat op te lossen.
De belasting in het gewricht wordt verplaatst van het aangedane deel
naar het onaangedane deel. Hiervoor wordt het bot een stuk ingezaagd
en een aantal graden opengebogen. Dit zetten we vervolgens met een
plaat en schroeven in de juiste stand weer vast. Dat is best een ingrijpende operatie. Voor wie al artrose hierdoor heeft, werkt deze behandeling
goed. Nog beter is het natuurlijk deze correctie te doen voordat de
artrose ontstaat, maar zo ver zijn we nog niet.”
Kniedistractie
Een hele nieuwe behandeling is de in het UMC Utrecht uitgevonden
16

kniedistractie. “Hierbij trekken we het bot een beetje uit elkaar, waardoor
kraakbeen de ruimte krijgt te groeien. Dit is iets wat lang voor onmogelijk
werd gehouden, ‘kraakbeen groeit niet aan’ was de heersende gedachte.”
Deze behandeling kost wel enkele weken, maar daarna zijn patiënten
jaren van hun pijn af. “Sommigen al meer dan tien jaar, maar omdat het
een nieuwe methode is, weten we niet hoe lang patiënten gemiddeld
klachtenvrij blijven. Dat zou nog langer kunnen zijn.”
Behandelingen die niet werken
Een behandeling die nog heel vaak wordt toegepast zijn injecties met
corticosteroïden. Roel geeft aan dat het UMC Utrecht deze maar slechts
af en toe geeft, omdat het averechts werkt. Corticosteroïden werken
pijnstillend, dus in die zin is deze behandeling effectief. Maar het werkt
slechts kortdurend, is niet goed voor het kraakbeen en je kan maanden
niet meer opereren, omdat de kans op een infectie enorm toeneemt,
dus uiteindelijk ben je verder van huis. Deze injecties worden overigens
wereldwijd nog zeer vaak gezet, ook door huisartsen.”
Ook hyaluronzuurinjecties worden nog vaak toegepast, dat leek een
tijdje goed te werken, maar inmiddels is duidelijk dat het nauwelijks
werkt. Hetzelfde geldt voor het stofje glucosamine. Sommige mensen
met artrose slikken dit voedingssupplement omdat het goed zou werken.
“Helaas is het niet gelukt dat aan te tonen. Hier is verschillend wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar er is geen positief effect
gevonden. Tegelijkertijd kan deze voedingsstof ook geen kwaad, dus
als mensen het gevoel hebben er wel baat bij te hebben, moeten ze
het vooral blijven gebruiken. Een placebo-effect is ook een effect.”
Nieuwe ontwikkelingen
Juist omdat zoveel mensen er last van hebben, en het zo’n negatieve invloed op het dagelijks leven heeft, doet het UMC Utrecht onderzoek naar
betere behandelingen van artrose. Roel vertelt over de Zodiakstudie die
nu loopt. “In deze studie testen we het effect Zoledronaat op knieartrose.
Dit middel heeft effect op de samenstelling van bot, het wordt al gebruikt
17
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tegen botontkalking. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de conditie van
het bot belangrijk is voor de kwaliteit van het kraakbeen. Met deze studie
onderzoeken we of het gebruik van Zoledronaat kraakbeenafbraak tegengaat en de pijn vermindert.”
Ook de kwaliteit van de gewrichtsvloeistof dat het kraakbeen omringt,
heeft invloed op het kraakbeen. “Daarom onderzoeken wij hoe we die
kwaliteit kunnen bevorderen en wat het resultaat daarvan is. Vergelijk het
met een aquarium. Als het water niet zuiver is, gaan de vissen dood. Wij
geven injecties met groeifactoren om de conditie van deze vloeistof te
verbeteren en onderzoeken wat dat doet met de pijn en de afbraak. Dat
zijn injecties met bloedplasma en bloedplaatjes. Het liefst zouden we dat
onderzoek ook doen bij kniedistractie, want wellicht versterkt dat de groei
van kraakbeen. Maar de subsidie die we daarvoor hebben aangevraagd is
helaas nog niet gehonoreerd.“
Ten slotte is er ook nog de stamcel-kraakbeentransplantatie. “Met de
Impactstudie hebben wij aangetoond dat het bij een gat in het kraakbeen
helpt om donorstamcellen toe te voegen, die vervolgens lichaamseigen
kraakbeencellen van een patiënt maken. Dit helpt vooralsnog alleen bij
een gat in het kraakbeen na een ongeluk of blessure bijvoorbeeld, het
helpt nog niet bij artrose. Deze behandeling deden wij in het verleden in
studieverband, in de Impactstudie.  Dit betrof een veiligheidsstudie en
binnenkort gaan we starten met een nieuwe Impactstudie, waar we de
effectiviteit gaan bestuderen.”

SPECIALE SELECTIE VAN KUUR EN WELLNESS REIZEN NAAR HONGARĲE
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. € 1310,00; 1-pers. kamer € 1.380,00;
7 ov. wellness reis met HP met 2 x 50’ massages incl. vlucht, bagage, transfers
2-pers. kamer p.p. € 710,00 ; 1-pers. kamer € 750,00
Reisperiode: 1 april - 30 juni 2020 of 1 september - 31 oktober 2020.
Individuele wellness reis naar Ensana Thermal Spa Hotel Margaretha-eiland****
Ontspannen in het wereldberoemde kuur/wellness hotel in Budapest op het
eiland. 7 overnachtingen met HP, gebruik van alle waterfaciliteiten van dit
hotel. Vliegticket, transfer naar uw hotel op aanvraag. Dagelijkse vluchten uit
Eindhoven. 2-pers. kamer p.p. € 619,00 ; 1-pers. kamer € 872,00
Reisperiode: 21 maart - 9 april 2020 of 24 juni - 29 augustus 2020.
Meer info: www.hongarijespecialist.nl; T.: 070 327 0998 lid SGR

Met de nieuwe ontwikkelingen – ook die op het gebied van bio printen
van kraakbeen – verwacht Roel samen met zijn collega’s wel wat flinke
stappen te kunnen zetten in het behandelen van artrose. “Maar of het
nu goed te behandelen is of niet: voorkomen is altijd beter. En daar kan
iedereen nu mee starten, door gezond te bewegen en overgewicht tegen
te gaan.”
Bron: umcutrecht.nl
18

19

Uitnodiging

Reumacafé

Uitnodiging

SFEERVERSLAG

Hieronder kun je zien hoe het traject verloopt.

Een kijkje
in het
ReumaCafé

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

Iedere eerste maandag van de maand vanaf 14.00 uur hebben
we een ontmoetingsmiddag in ’t Slot op het Kastelenplein in
Eindhoven. Dit is voor leden en niet-leden.
Afgelopen maandag ben ik weer gaan kijken en zag dat er voor iedereen wel iets was. Men kon knutselen, maar ook sjoelen, spelletjes te
kust en te keur of eventueel biljarten. Echter, alleen koffie of thee
drinken en gezellig buurten kan ook, hoor!
De sfeer is goed, gezellig en laagdrempelig. Iedereen is welkom en
dat stralen de coördinatoren van het Reumacafé ook uit. Bij voldoende
belangstelling worden in de toekomst ook workshops gestart en
verder staan de coördinatoren van het café open voor alle mogelijke
suggesties.
Ik zou zeggen, kom eens kijken.
Inge Beekmans, Interim-voorzitter

Voorjaarsfietstocht
zaterdag 23 mei
Programma:
12:30 uur:
13:00 uur:
14:00 uur:
14:45 uur:
16:00 uur:

Ontvangst met thee of koffie bij Paviljoen Genneper Parken*
Vertrek eerste deel fietstocht
Pauze met broodje, koffie of thee bij Brasserie Meester Keeman
Start tweede helft van de fietsroute
Verwachte aankomst bij het vertrekpunt

Aanmelden: vóór vrijdag 15 mei bij Greet van Gessel: 06 83 40 78 50
*Paviljoen Genneper Parken, Antoon Coolenlaan 2a, Eindhoven, 040 252 46 32
*Brasserie Meester Keeman, Markt 21, Waalre, 040 760 19 99

Openingstijden ReumaCafé
Datum: Iedere eerste maandag van de maand: 2 maart, 6 april, 4 mei
Tijd: Vanaf 14:00 uur
Locatie: Wijkgebouw ’t Slotje, Kastelenplein, Eindhoven.
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Rijbewijs verlengen na uw 75ste
VOOR U GELEZEN Blijven rijden met een verlopen rijbewijs

Wees
er op
tijd bij!

Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden
met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december
2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs,
krijgt persoonlijk bericht van het CBR.
Tot wanneer kunt u blijven rijden?
U kunt met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot het CBR een besluit
neemt. Dit kan uiterlijk één jaar nadat uw rijbewijs verlopen is.
Geldt de regeling ook voor u?
De regeling geldt voor u in de volgende situatie:
• U bent 75 jaar of ouder op het moment dat uw rijbewijs verloopt.
• En: u dient uw Gezondheidsverklaring in voordat uw rijbewijs verloopt.
Of, als u uw Gezondheidsverklaring al heeft ingediend, heeft u dat voor
de verloopdatum van uw rijbewijs gedaan.
• En: uw rijbewijs is minimaal 5 jaar geldig. U kunt dit zien op uw rijbewijs.
De begindatum staat op de voorkant van uw rijbewijs: bij 4a. De einddatum staat op de achterkant van uw rijbewijs: in kolom 11, achter ‘B’
Wanneer geldt de regeling niet?
• U heeft uw Gezondheidsverklaring ingediend nadat uw rijbewijs verliep.
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• Of: u heeft van de politie of het CBR bericht gekregen dat u op dit moment niet mag rijden. Bijvoorbeeld omdat ze uw rijbewijs ingevorderd,
ingehouden, geschorst of ongeldig verklaard hebben.
• Of: het CBR heeft u een maatregel opgelegd.
• Of: u heeft een rijbewijs dat 1 of 3 jaar geldig is. De begindatum staat op
de voorkant van uw rijbewijs: bij 4a. De einddatum staat op de achterkant
van uw rijbewijs: in kolom 11, achter ‘B’.
Hoe loopt het verder, nadat u uw Gezondheidsverklaring heeft ingediend?
U heeft of krijgt van ons een verwijzing naar een arts of specialist. U moet
namelijk voor de verlenging van uw rijbewijs gekeurd worden. Zorg dat u
de afspraken maakt zodra u dit bericht krijgt. Als u hier te lang mee wacht,
sturen wij u een herinnering. Als u hier niet op reageert, dan stoppen wij de
procedure. U mag dan, ook met uw verlopen rijbewijs, niet meer rijden.
Hoe weet ik of ik in de regeling val?
Nadat u uw Gezondheidsverklaring heeft ingediend, ontvangt u bericht van
het CBR. Daarin staat of u wel of niet in de regeling valt. En wat de vervolgstappen zijn.
Wanneer neemt het CBR een definitief besluit over de verlenging van
mijn rijbewijs?
• Valt u in de 75+-regeling? Dan hangt het ervan af wanneer uw rijbewijs
verloopt. U mag maximaal een jaar rijden met een verlopen rijbewijs. U
ontvangt in ieder geval voor het verlopen van het verlengingsjaar een definitief besluit van ons.
• Valt u niet in de 75+-regeling? Kijk dan op Wanneer hoor ik iets van het
CBR over mijn Gezondheidsverklaring? Daar vindt u actuele informatie
over hoe lang het duurt voor u een besluit ontvangt.
Wat mag wel en wat mag niet met een verlopen rijbewijs?
U kunt uw huidige rijbewijs gewoon blijven gebruiken. Maar er gelden wel
extra regels als u rijdt met een verlopen rijbewijs.
• U kunt alleen in Nederland rijden, dus niet in het buitenland.
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• U kunt alleen met uw auto (B), auto met aanhanger (BE), motor (A),
tractor (T) en bromfiets (AM) rijden. Dus niet met vrachtwagen of bus (C
of D, CE of DE).
• Uw verlopen rijbewijs is niet geldig als legitimatiebewijs.
Twijfelt u zelf of u nog wel veilig kunt rijden? Bijvoorbeeld omdat uw
gezondheid achteruit is gegaan? Neem dan contact op met de klanten
service van het CBR. Zij helpen u graag verder.
Is er een uitzondering mogelijk als ik dringend moet rijden in het buitenland?
In sommige gevallen mogen wij een uitzondering maken. Maar alleen in
hele bijzondere situaties:
• u heeft een ernstig ziek familielid in het buitenland; of
• er is een familielid overleden die in het buitenland woont; of
• u werkt in het buitenland; of
• onvoorziene schrijnendheid vanwege (cumulatie van) andere factoren.
U kunt onze klantenservice bellen als u in een van deze situaties zit. Zij
helpen u dan verder.
Ongeval of aangehouden?
• Bij een ongeval bent u gewoon verzekerd.
• De politie kan altijd zien of u mag rijden met uw verlopen rijbewijs.
Het staat niet op uw rijbewijs, maar zij kunnen dit controleren in het
centraal Rijbewijzenregister van de RDW.
• Komt u in aanraking met de politie, omdat u niet veilig rijdt? Bijvoorbeeld vanwege uw medische situatie, of omdat u met alcohol of drugs
hebt gereden? Dan meldt de politie dit aan het CBR. Het CBR kan dan
besluiten dat u niet meer mag rijden met een verlopen rijbewijs.
Bron: CBR.nl
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Digitale nieuwsbrief
Sinds december sturen we iedere maand per mail een digitale nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes van uw reumavereniging. Heeft u deze niet
ontvangen?
Krijgt u nooit een e-mail van de reumavereniging? Dan hebben we een
fout, een oud of geen e-mailadres van u.
Wilt u voortaan wel de digitale nieuwsbrief en andere mailberichten
ontvangen? Stuur dan een mail naar onze secretaris Wim:
info@rveindhoven.nl

Op de agenda!
Do 19 maart: Lezing Omgaan met chronische pijn
Ma 23 maart: Algemene Ledenvergadering
Za 23 mei: Voorjaarsfietstocht
Do 18 juni: Bezoek aan Zutphen en paardentram

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!
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Sfeerverslag Nieuwjaarsbijeenkomst
SFEERVERSLAG

genoeg om voldaan naar huis te gaan. Als toetje was er ijs met
chocolade saus .

👌

De aankleding van het paviljoen was ook gezellig, veel gouden sterren
aan het plafond en de kerstboompjes stonden nog! Aan de gezellige
gesprekken en de lachende gezichten te zien een zeer geslaagde bijeenkomst!

Lekker en
gezellig

Hartelijke groet, Wil van Werven

In samenwerking met

8 januari 2020. Zo dat Stáat!
Nog even wennen aan een nieuw jaartal, maar dat komt gauw
genoeg! Een datum om in je agenda te zetten, want wie wil nu
niet gezellig samen zijn en ook nog lekker eten? Beide ingrediënten
zijn in ieder geval aanwezig op de nieuwjaarsbijeenkomst van de
reumavereniging in het Paviljoen tegenover het zwembad de
Tongelreep!

De zekerheid van goede zorg

Buiten is het grauw en nat, maar zodra je een voet over de drempel
zet, zit je helemaal in de gezellige sfeer! Een hoop mensen begroeten en een goed nieuwjaar wensen, jas weg hangen en een plekje
zoeken... Nadat we wat gedronken hadden, nam Inge Beekmans
het woord en werden we allemaal verwelkomt mét de wens dat het
een mooi nieuw jaar zal worden voor ons allemaal; helemaal zonder
trubbels zal wel niet lukken, maar wel met optimisme vooruitkijken.
Al gauw werden er schalen en pannen op de tafel gezet en begon
het steeds lekkerder te ruiken! De eerste mensen konden hun bord
vullen met allerlei lekkers zoals: paella, vleesgerechten, visgerechten, stokbrood met bijbehorende smeerseltjes, tomatensalade ...,
keus genoeg! Ook voor de mensen met een dieet was er keus
28

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl
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9 redenen om (meer) te gaan wandelen
VOOR U GELEZEN Lopen is goed voor je

Trek de
(stoute)
schoenen
aan!

diabetes hebt, is het goed om te wandelen, is gebleken uit onderzoek van
het Radboudumc.
4. Goed voor de hersenen
Bij mensen die hun hele leven lichamelijk (en geestelijk) actief blijven,
vermindert de kans op alzheimer met 20 tot 50 procent. Ook voor wie al
dementeert, is wandelen gezond. Wandelaars zijn opgewekter en hun geheugen functioneert beter.
5. Goed voor de longen
Wie veel wandelt, vergroot het vermogen van de longen om zuurstof op te
nemen.

Wist je dat de gemiddelde Nederlander dagelijks bijna negen uur
zit? Terwijl uit wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat het
niet goed voor je is. Zo verhoogt het de kans op hoge bloeddruk en hart- en
vaatziekten, maar ook op diabetes type 2. Alle reden dus om wat vaker de
benenwagen te nemen: 9 redenen om vandaag nog meer te gaan lopen.
1. Goed voor spieren en botten
Allereerst is wandelen goed voor je spieren en botten. Het maakt ze sterker
en daardoor verlaagt de kans op het ontwikkelen van osteoporose (botontkalking). Door botten frequent te belasten worden ze sterker en bouw je
zelfs nieuwe botmassa op. Daarnaast is het ook goed voor het kraakbeen,
het elastische weefsel tussen de botten.
2. Goed voor hart en bloedvaten
Iedere dag minstens dertig minuten lopen verlaagt de bloeddruk en het
cholesterolgehalte in het bloed. Ook verbetert het de conditie van hart en
bloedvaten. Het risico op hartproblemen daalt al met 50 procent als mensen één uur per week actief zijn.
3. Goed tegen diabetes
Iedere dag lopen of wandelen geeft een lager risico op diabetes type 2. Het
verlaagt niet alleen het risico op het ontwikkelen van diabetes. Ook als je
30

6. Goed tegen depressie
Wandelen werkt tegen stress en depressieve gevoelens. Angststoornissen
nemen met bijna de helft af.
7. Goed voor de nachtrust
Wandelen én daglicht is goed voor de biologische klok, waardoor in- en
doorslapen beter gaat lukken. Ook de kwaliteit van je slaap zal verbeteren.
8. Goed tegen overgewicht
Een uur stevig doorlopen (5 kilometer per uur) kost ongeveer 240 kilocalorieën. Wie dagelijks een half uur wandelt, kan dus flink afvallen: één kilo in
twee maanden en zes kilo in een jaar.
9. Goed voor de spijsvertering
Bewegen en dus ook wandelen stimuleert de spijsvertering en voorkomt
verstopping van de darmen.
Door eenmalig een wandeling te maken treden deze effecten op de
gezondheid natuurlijk niet meteen op. Pas als je regelmatig gaat lopen en
wandelen zul je de voordelen ervan merken. Start vandaag nog, want wat
je wel meteen merkt, is het positieve effect op je humeur!
Bron: Gezondheidsnet
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Doe mee met ons
De leukste vereniging in de regio

Trots op
onze
vereniging!

WIJ STAAN GARANT VOOR EEN UITGEBALANCEERDE KUUR

Reumavereniging Regio Eindhoven draait volledig op vrijwilligers.
Een hele klus. En we hebben altijd mensen nodig.

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.

• Ben je op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding?
• Jouw kennis en vaardigheden inzetten voor de vereniging?
• Samenwerken met een enthousiast team van vrijwilligers?
Een helpende hand is altijd welkom. Neem contact op met onze gastvrouw
Greet: 06 83 40 78 50 of mail naar: info@rveindhoven.nl. Zij kan je er alles
over vertellen.
Vacatures:
• Voorzitter
• Gastvrouw
• Redacteur/ pr-medewerker
Wij bieden:
• Inwerktijd en een goede overdracht
• Een prettig team met enthousiaste mensen om mee samen te werken
• Kleine vrijwilligersvergoeding
• De mogelijkheid om thuis te werken
• Uitdaging om je kennis en kunde in te zetten
• Eigen verantwoordelijkheid
• Een afwisselende zinvolle tijdsbesteding
Kijk op onze website: www.rveindhoven.nl/vacatures
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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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Waarom je geen gebakken lucht moet eten
VOOR U GELEZEN Zeven gouden vitaminen- en mineralentips

Eet geen
lege
calorieën

Eigenlijk draait alles in ons leven om energie. Energie die ons
lichaam alleen aanmaakt uit voedsel. Niemand leeft van de
lucht! Toch eten we wel vaak lucht. Gebakken lucht, wel te verstaan.
Beloftes die nergens op slaan. Beweringen die geen houtsnijden. Deze
zeven gouden voedingstips zorgen voor meer energie en kracht.
De energie die je uit je eten haalt, wordt werkelijk overal voor gebruikt.
Om te slapen, te sporten, het eten te verteren, je hart te laten kloppen en
je bloed te laten stromen. Alleen om die reden is het logisch dat hoe voller
en rijker je eten is, hoe meer je je lichaam kans geeft te bruisen en te
bubbelen.
‘Leeg’ eten versus ‘vol’ eten
‘Leeg’ eten, en dan bedoelen we eten zonder voedingsstoffen, draagt
nauwelijks bij aan de aanmaak van energie in je lichaam. We gaan niet
preken over chips en roze koeken, maar zeggen alleen dit: als je leeg eten
eet, is het niet vreemd dat je jezelf daarna als een leeg, uitgeblust persoon
op de bank terugvindt. Wat is ‘vol’ eten? Eten dat rijk is aan vitaminen,
mineralen en gezonde vetten. Je hoeft geen biochemicus te zijn en alles
te weten over stofjes, maar het is erg fijn als je ‘begrijpt’ wat de rol is
van specifieke vitamines en mineralen. We delen alvast zeven gouden
vitaminen- en mineralentips:
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1. Groen voor je oren
Groen eten beschermt je oren. Wat zeg je? Dat bedoelen we … Wie de
hele dag lawaai aan zijn hoofd heeft, pleegt roofbouw op zijn lichaam.
Je lichaam ervaart lawaai als stress en elke vorm van stress ‘vreet’
magnesium. Vul dat daarom aan! Magnesium zit in noten, zaden,
groene groente en zeewier. Gun jezelf na een lawaaiige dag daarom
gerust sushi. Of eet rauwe spinazie als sla op een sandwich. Groen is
muziek voor je oren.
2. Vitamine K voor keiharde botten
Het is goed voor je botten én voor je bloedvaten: vitamine K. Maar hoe
belangrijk ook, vitamine K is een grote onbekende. Om die reden is kwark
zo’n fijn product. Sporters zijn er zo dol op vanwege de eiwitten omdat dit
zo’n belangrijke bouwstof voor je lichaam is en goed voor het behoud van
spierweefsel. Maar wat minder mensen weten is dat er veel vitamine K
inzit; deze vitamine zorgt dat al die calcium wordt opgenomen in de
botten. Vegan? Eet dan zuurkool: ook vol vitamine K.
3. Tuinbonen voor voorraad
Ai, hier gaat het vaak mis: vitamine B11. Foliumzuur is één van die
vitaminen waarvan we lang niet altijd voldoende binnenkrijgen. Ons
lichaam kan helaas alleen kleine voorraden opslaan. Als je voeding te
weinig foliumzuur bevat, is die voorraad snel uitgeput. Van nature komt
foliumzuur vooral voor in groenten en volkorenproducten. En die moesten we om allerlei andere redenen (vezels!) toch al meer eten. Dus laat
die tuinbonen en broccoli maar doorkomen.
4. Minder moe met kalium
Moe … echt heel moe. En wat hoor je dan? Je hebt vast een ijzertekort.
Nope. Er zijn zoveel energieleveranciers, dat het raar is dat we alleen aan
ijzer denken zodra je moe bent. Vaak wordt kalium over het hoofd gezien.
Als we een tekort hebben van dit mineraal zal dat onder andere zorgen
voor vermoeidheid. Kalium zit gelukkig in allerlei voedingsbronnen.
Topleveranciers zijn sojameel, witte bonen en linzen. Leve de boon!
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5. Zeg eens AAA
Vitamine A vind je als ingrediënt in allerlei huid crèmes. Maar vitamine
A smeren hoeft niet, want de vitamine zit gewoon in je eten. Dus zeg
‘ns AA? Nee, eet AA! Er zijn meerdere vormen van vitamine A. Je hebt
de ‘retinol’; de naam voor vitamine A in dierlijke producten zoals melk,
vlees en eieren. Het lichaam kan ook zelf plantaardige caroteen omzetten
in vitamine A. De bekendste carotenoïde is bètacaroteen het stofje dat
groenten en vruchten hun geel of oranje kleur geeft zoals wortels, oranje
paprika’s en mango.
6. Inkoppertje: vitamine C
Vitamine C eten we om griep te voorkomen – denken we. Dat klopt deels:
de stof beschermt ons tegen werkelijk alles wat ons kan schaden. Van
virussen en bacteriën, tot luchtvervuilende stoffen en fel zonlicht. Dat is
direct de reden waarom juist fruit zo rijk is aan vitamine C. De vruchten
van een plant zijn de meest tere en kwetsbare plantendelen. Toch hangen
ze vrij en onbeschermd in de zon. Vitamine C in deze onderdelen van de
plant zorgt ervoor dat ze kunnen overleven. Eten wij fruit, dan profiteren
we mee van dit plantenpantser. Doen dus!
7. Kies voor bruin
Als je denkt aan gezond eten, denk je vaak aan groene groentes.
Inderdaad erg gezond. Maar denk ook eens aan bruin; bruinbrood,
volkorenpasta of zilvervliesrijst. Allemaal eten waarin de hele graankorrel
wordt gebruikt. Dat betekent meer ijzer en vitamine B. Dat heb je nodig
voor energie en kracht.
Bron: Gezondnu

Waarom je geen gebakken lucht moet eten
Aankondiging: Busreis 18 juni

VOOR U GELEZEN Zeven gouden vitaminen- en mineralentips
Bezoek aan Zutphen en rondrit met paardentram

Eet geen
Save
lege
the
calorieën
date!

Deze dag zijn we te gast in de Hanzestad Zutphen en het prachtige
natuurgebied de Veluwezoom wat grotendeels bestaat uit gevarieerd
bos, heide, en een enkele zandverstuiving. In het zuidelijke, meest
heuvelachtige deel van het park liggen meerdere landgoederen.
Centraal in het nationaal park ligt het bekende uitzichtpunt de Posbank.
Vestingstad Zutphen wordt vanwege het grote aantal historische
gebouwen met een toren regelmatig aangeduid als Torenstad.
De tocht gaat eerst naar Nijmegen voor een kopje koffie of thee met
gebak. Dan rijden we door naar ons lunchadres, hier kunt u smullen
van een heerlijke koffietafel met kroket. Direct na de lunch komen de
paardentrams voorrijden. Bij terugkomst staat de touringcar weer klaar
en gaan we naar Zutphen, hier heeft u nog even vrij voordat we aan
de terugreis gaan beginnen. Onderweg stoppen we voor een goed
verzorgd drie gangen diner waarna we weer naar Eindhoven gaan.
Wilt u mee? Hou dan uw brievenbus in de gaten. De uitnodiging en
het inschrijfformulier komen per post.
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Medicijnen meenemen op reis
VOOR U GELEZEN Vergeet de medische verklaring niet

Slim op reis
met een
medicijnpaspoort
Sommige medicijnen vallen onder de Opiumwet en zijn daardoor
streng verboden in het buitenland. Dit geldt bijvoorbeeld voor
bepaalde slaapmiddelen en pijnstillers. Regel op tijd een medische
verklaring, zodat je geen problemen krijgt bij de douane.
De Opiumwet bevat een lijst van soft- en harddrugs die je niet in je bezit
mag hebben. Ook in veel medicijnen zitten stoffen die onder de Opiumwet vallen, zoals in sterke pijnstillers, rustgevende middelen, ADHD-medicatie en medicinale cannabis. Medisch gebruik is toegestaan, maar als je
zulke medicijnen mee wilt nemen naar het buitenland, heb je een officiële
verklaring van je arts nodig dat je ze op doktersvoorschrift gebruikt. Met
zo’n verklaring toon je aan dat je de medicatie voor eigen gebruik meeneemt.
De meest voorkomende opiumwetmiddelen zijn:
Stofnaam
Merknaam
Methylfenidaat
Ritalin, Concerta, Medikinet
Morfine
Kapanol, Oramorph
Oxycodon
Oxycontin, Oxynorm
Methadon
Symoron, Pindadone
Temazepam
Normisom
Oxazepam
Seresta
38

Twijfel je, vraag dan bij de huisarts of apotheek na of de medicijnen die jij
of je kinderen gebruiken onder de Opiumwet vallen.
Medische verklaringen
Ga je op reis en wil je medicijnen meenemen die onder de Opiumwet
vallen? Dan heb je een officiële verklaring nodig van je arts die vervolgens
gelegaliseerd wordt door het CAK, de instantie die verantwoordelijk is
voor opiumontheffingen.
Er zijn twee verschillende verklaringen: een Schengenverklaring voor
reizen binnen het Schengengebied en een Engelstalige verklaring voor
reizen buiten het Schengengebied. De verwerkingstijd van de formulieren
is circa vier weken, dus vraag op tijd een van deze verklaringen aan.
Schengenlanden
Tot het Schengengebied behoren België, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland.
Ga je naar een van deze landen en neem je medicatie mee die onder
de Opiumwet valt, dan heb je een Schengenverklaring nodig.
Download het formulier op www.hetcak.nl en vul het volledig in, vergeet
de stempel en handtekening van je arts niet. Stuur het formulier per post
of digitaal naar het CAK. Met één Schengenverklaring mag je één medicijn
meenemen en maximaal vier landen bezoeken. Houd rekening met een
verwerkingstijd van vier weken. De verklaring is dertig dagen geldig.
Duurt je reis langer dan moet je meerdere verklaringen aanvragen.
Overige landen
Ga je naar een land dat niet tot het Schengengebied behoort? Dan heb je
een medische verklaring nodig van je arts. Deze moet in het Engels en in
briefvorm opgesteld zijn. Hier vind je een voorbeeld waarin je arts de
benodigde gegevens kan invullen. Een Engelstalige medische verklaring is
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Afhankelijk van het land waar je naartoe reist, moet je verklaring in
sommige gevallen nog gelegaliseerd worden door de ambassade en het
Ministerie van Buitenlandse zaken. Voor bepaalde landen zijn aanvullende
documenten nodig of is de procedure anders. Op de website van het CAK
kun je per land opzoeken welke stappen je precies moet doorlopen.

Laat je inspireren
door de natuur

Andere medicijnen meenemen
Medicijnen die niet onder de Opiumwet vallen, mag je gewoon meenemen op reis. Neem ze mee in de originele verpakkingen waar de
sticker van de apotheek met je naam en de dosering nog op zit.
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Stijlvolle voorjaarsschoenen waarmee je spontaan naar buiten wilt.
Laat je inspireren door natuurlijke tinten en prints.

Bewonder de nieuwe collectie
in onze schoenwinkel
Vestiging Eindhoven

Openingstijden winkel

Dr. Cuyperslaan 86

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

5623 BB Eindhoven

Zaterdag gesloten

040 - 244 88 36

Bron: Gezondheidsnet

40

n

Bewaar medicijnen in je handbagage als je met het vliegtuig reist, want
in het ruim kan het erg koud worden en kunnen medicijnen onbruikbaar
raken. Bovendien heb je ze dan altijd bij de hand, ook als je koffer zoekraakt.
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Het is handig om bij je huisarts of apotheek een medicijnenpaspoort
(ook wel geneesmiddelenpaspoort genoemd) aan te vragen. Hierin staat
welke medicijnen je gebruikt en wat de internationaal gebruikte stofnamen zijn. Mocht je medicatie kwijtraken, dan kan een arts je de juiste
vervanging voorschrijven. Zo’n medicijnenpaspoort is handig, maar geen
officieel reisdocument. Het is niet voldoende om medicijnen die onder
de Opiumwet vallen mee te mogen nemen, daarvoor is een officiële
verklaring nodig.
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één jaar geldig als je medicatie en dosis hetzelfde blijven. Verandert je
medicatie of de dosering, dan heb je een nieuwe verklaring nodig.
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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
• Woensdag 13.45 - 14.45 uur
Groepsleidster:  Nog niet bekend
06 83 40 78 50
• Vrijdag van 13.00 - 14.00 uur
Groepsleidster: Greet van Gessel
06 83 40 78 50
• 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 Greet van Gessel.
 06 83 40 78 50
 hydrotherapie@rveindhoven.nl

Voor elke activiteit bieden wij u een gratis proefles aan.
Beëindiging van uw deelname aan een sport/bewegingsactiviteit
dient u altijd schriftelijk, 1 maand vóór het begin van een nieuw kwartaal
te melden bij het secretariaat, Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven of via
e-mail  info@rveindhoven.nl
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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 10:30-11:30 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

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
Piuslaan 74A
5614 HR Eindhoven
040 244 76 69
www.maatje040.nl

Hydrotherapie
ingangsdatum:
De Tongelreep, Antoon Coolenlaan 1, Eindhoven
 dinsdag
van 20.00 tot 21.00 uur
 woensdag van 13.45 tot 14.45 uur
 vrijdag
van 13.00 tot 14.00 uur
 zaterdag van 11.30 tot 12.30 uur

Máxima Medisch Centrum,
locatie Veldhoven
Run 4600, 5504 DB Veldhoven
Telefoon: 040  888 00 00
www.mmc.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
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Kosten: € 47 per kwartaal + lidmaatschap

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



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

 Man  Vrouw
Huisnummer:
Postcode:
Telefoon:

Voor elke beweegactiviteit krijgt u eerst een gratis proefles.

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

Informatie over diverse reumasoorten, voor patiënten en
betrokkenen:
www.reuma.startpagina.nl
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 10.30 tot 11.30 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

10:30 - 11:30 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
48

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

Interim-voorzitter
Inge Beekmans
0492 330 627

Contactpersoon advertenties
Corry Huffenreuter
d.huffenreuter@upcmail.nl

cjbeekmansrpv@gmail.com

Coördinator Hydrotherapie
Greet van Gessel
06 83 40 78 50

Secretaris
Wim Slot
040 242 70 58

hydrotherapie@rveindhoven.nl

info@rveindhoven.nl

Contactpersonen ReumaCafé
Lillian Korremans

Penningmeester – Vicevoorzitter
José van der Velden
040 226 49 05

Lillian@korremans.nl

Corry Huffenreuter 06 48 69 18 61

j.vandervelden@hslnet.nl

Ledenadministratie
Joost Korremans

j.korremans@gmail.com

Coördinatoren
Ellen van Steenis 040 211 65 58
Willy Klappe 06 18 22 52 56
Eline Merk 040 242 59 21

Redactie
Wilma Wijnen
040 244 73 33

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

wwijnenrpv@gmail.com

Coördinatoren Tai Chi
Mary Brands
040 221 80 26

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

Gastvrouw
Greet van Gessel
06 83 40 78 50

Tineke den Hoed
040 242 42 08

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:

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

info@rveindhoven.nl

tinekeenkees@hotmail.com

info@rveindhoven.nl

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

Verenigingsblad

De vereniging is van
ons allemaal

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

Reumavereniging
Regio Eindhoven

