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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

Lach het
leven toe!

Een nieuwe dag ontwaakt
de stilte
doorbroken
een vogel fluit
de zon komt op
als altijd
zo gewoon
of niet……
Corona
gevaar, let op
open je hart met liefde
voor elkaar
voor de aarde
Een nieuwe dag ontwaakt
Marga,
23 maart 2020
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O, wat missen wij jullie. Wat zullen we allemaal blij en opgelucht zijn als deze coronatijd voorbij is. En zeker als we ook nog kunnen
zeggen dat we het er goed van afgebracht hebben. Mijn medeleven gaat
al die tijd al uit naar diegenen die niet kunnen zeggen bij deze groep
gelukkigen te horen en wel degelijk een dierbaar iemand hebben
verloren en machteloos hebben gestaan wat betreft steun te mogen
geven of te kunnen ontvangen. Wat een bizarre tijd.
Terug mijmerend, denk ik, dat bijna niemand van ons kan zeggen, eerder
ooit een pandemie te hebben meegemaakt. Logisch is dan dat we er
mee om moeten leren gaan. Overigens hoop ik er ook geen meer mee te
maken. Te heftig en het heeft te veel impact op ons leven.
Nu het er naar uit gaat zien dat het wat beter gaat in Nederland,
kunnen we gelukkig even stil gaan staan bij alle leuke dingen die we
gemist hebben, maar we kunnen ook gaan kijken naar alle leuke dingen
die alleen maar uitgesteld en zeker niet afgelast zijn. Allereerst moeten
alle familieleden en vrienden weer geknuffeld en bijgepraat worden.
Eerlijk is eerlijk we hebben van deze tijd ook geleerd hoe waardevol
en dierbaar deze contacten voor ons zijn. En pas daarna pakken we
het gewone leven weer op.
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En als u zo ver bent dan pakt u ’t Contact of de Nieuwsbrief van de
Reumavereniging en ziet u wat we u de komende tijd gaan aanbieden.
Alles kan nog niet of vinden we nog niet verantwoord. Zorgvuldigheid
blijft voorlopig nog ons devies.
Maar ik kan u maar een ding aanraden: Hoe dan ook, pak het leven op.
Het leven is altijd de moeite waard.

Van de redactie

Blijf
thuis

Graag tot ziens op één van onze activiteiten.
Inge Beekmans, Interim-voorzitter

Als u dit leest, zitten we begin juni. Als ik dit schrijf is het eind
april; de deadline voor dit Contact is 1 mei. Hoe graag we het
ook zouden willen: we kunnen er niet omheen. Het coronavirus. Voor
de één betekent het totale opsluiting, eenzame, saaie dagen die tergend
traag voorbij gaan. Voor de ander betekent het het verlies van een dierbare, zonder afscheid, zonder troostende armen om je heen want dat is
een te groot besmettingsgevaar.

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!

Corona en reuma
We zijn allemaal doordrongen van het feit dat we afstand moeten houden, maar dat brengt ook leuke, liefdevolle en creatieve initiatieven tot
stand, zoals een opkikkertje in je brievenbus. We laten elkaar op afstand
weten dat we aan elkaar denken, en dat doet een mens deugd. In dit
Contact vindt u twee artikelen over reuma en corona. Als we uw e-mailadres hebben en u dus de nieuwsbrief krijgt, heeft u ze al kunnen lezen.
Krijgt u nooit een e-mail of nieuwsbrief en wilt u dat wel? Stuur dan een
mailtje naar onze secretaris Wim: info@rveindhoven.nl
Alles thuis
Vanwege de coronamaatregelen hebben we alle activiteiten vanaf 16
maart moeten uitstellen. Daarover leest u meer op pagina 9. Thuisblijven
is het dwingende advies, maar het is zomer en we willen naar buiten.
Bovendien is het voor mensen met reuma belangrijk om te blijven bewe7

gen. Op pagina 18 van dit Contact staan tips voor sporten in uw directe
omgeving. Wilt u iets verder weg van huis? Dan kan het artikel op pagina
30 u goed van pas komen: Wandelen in tijden van corona. Nu we toch
thuisblijven en goed over onze gezondheid waken, kunnen we niet buiten
bloemen en planten. In de tuin, op balkon, in de huiskamer. Zij hebben
meer effecten op onze gezondheid dan gedacht. U leest het op pagina
34.
Hoopgevend nieuws
Natuurlijk is er ook ander nieuws dan corona. Hoopgevend nieuws.
ReumaNederland maakt gelden vrij voor onderzoek naar stamcellen voor
nieuw kraakbeen. Dat maakt in de toekomst de kans op een succesvolle
behandeling van kapot kraakbeen een stuk groter. Daarnaast wil ReumaNederland fysio- en oefentherapie terug in het basispakket. Om te bewijzen dat mensen met reuma deze zorg nodig hebben, is een langdurig
onderzoekt gestart, waarvoor ze nog mensen met reuma nodig hebben.
Helpt u mee? Meer informatie staat op pagina 26. In het najaar ontvangt
u van de overheid een uitnodiging voor de vaccinatie tegen pneumokokken. U leest het op pagina 37. Tenslotte ontsluieren we voor u 9
geheimen voor een lang leven. Lees op pagina 38 hoe u 100 wordt.
Zorg goed voor uzelf en uw dierbaren, blijf gezond. Dan zien we elkaar
snel weer.
Wilma Wijnen

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met 30 april)

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevrouw Bouten
Mevrouw van Wijnhoven
Mevrouw de Bruyne
Mevrouw Smitz-Setz
Mevrouw Schmidt
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Uitgestelde activiteiten
We halen de schade zoveel mogelijk in!

Zodra het
weer mag!

Het coronavirus heeft ons programma voor 2020 flink in de war
geschopt. Reumavereniging Regio Eindhoven wil haar leden niet
blootstellen aan het risico op besmetting door het coronavirus en
heeft diverse activiteiten naar een latere datum uitgesteld.
Wanneer de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden weten we nog
niet. Ook de lezing Omgaan met chronische pijn houdt u van ons tegoed.
De Voorjaarsfietstocht zal waarschijnlijk dit jaar niet meer gefietst worden,
maar we houden nog wel vast aan de jaarlijkse busreis. We hopen dat in
september de maatregelen ter bescherming tegen het coronavirus zodanig
zijn versoepeld dat we weer een gezellig busreisje kunnen maken. Elkaar
weer zien, samen lachen, nieuwtjes uitwisselen en tips en trucs voor uit en
thuis.  
Om het risico op besmetting zo veel mogelijk te verkleinen zijn alle bijeenkomsten met meer dan drie personen tot 1 juni verboden, en alle evenementen tot 1 september. We weten nu nog niet of de lezing Gewrichtsklachten met huid-, darm- en oogklachten die gepland staat voor 23 juni
door kan gaan. Daarover beslist het Máxima Medisch Centrum. Misschien
met anderhalve meter ruimte tussen alle toehoorders? We zijn hoopvol
voor de busreis naar thermaalbad Arcen (14 september) en de Lezing
Artrose die gepland staat voor 23 september. We houden u op de hoogte!
Tot we elkaar weer zien: zorg goed voor uzelf, blijf gezond.
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Het coronavirus
VOOR U GELEZEN Wat betekent dat voor je als je reuma hebt?

Overleg
eerst met
huisarts en
reumatoloog

•

•
Het coronavirus (COVID-19) staat enorm in de belangstelling.
De adviezen voor iedereen in Nederland veranderen doorlopend.
Kijk voor de meest actuele adviezen en informatie op de website van de
overheid.

- Bij matige tot ernstige klachten (luchtwegklachten, toenemende
kortademigheid en/of koorts): overleg met je arts. Misschien moet
je (tijdelijk) stoppen. Stel je volgende dosering medicijnen uit totdat
je contact hebt gehad met je arts.
- Let op: Voor prednisolon geldt een ander advies: een prednisolon
dosering mag je niet zonder overleg met je arts overslaan.
Gebruik je ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s)? Die kan je
blijven gebruiken. Er is onvoldoende bewijs dat het je extra kwetsbaar
zou maken voor het coronavirus of voor een ernstiger verloop als je
het hebt.
Neem telefonisch contact op met je huisarts als je last krijgt van kortademigheid of hoesten en je hebt daarbij verhoging of  koorts.

Overleg reumatoloog
Heb je overleg met jouw reumatoloog, bespreek dan ook wat je moet
doen als je klachten zou krijgen zoals koorts of luchtwegklachten. Denk
aan hoesten of moeite met ademhalen.

ReumaNederland volgt de adviezen van de NVR (Nederlandse Vereniging
voor Reumatologie). Hieronder lees je wat de NVR  speciaal adviseert aan
mensen met reuma.
De NVR raadt het volgende aan:
• Stop niet met je medicatie zonder overleg met je reumatoloog.
• Ben je niet ziek en heb je geen klachten die te maken kunnen hebben
met een corona-infectie? Stop dan niet met je afweeronderdrukkende
medicijnen (bijvoorbeeld methotrexaat of een biologisch medicijn)
zonder overleg met je reumatoloog. Als je stopt met je medicatie, kan
de reuma opvlammen en verlaag je daarmee ook je weerstand. Dus:
heb je twijfels of vragen over je medicijnen? Neem dan telefonisch
contact op met je arts of anders je reumaverpleegkundige of huisarts.
• Gebruik je afweeronderdrukkende medicijnen en heb je (misschien)
een corona-infectie? Dan geldt het volgende:
- Bij milde klachten: overleg met je arts. Meestal kan je je medicijnen
blijven doorgebruiken.
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Bron: ReumaNederland

Digitale nieuwsbrief
Sinds coronatijd sturen we per e-mail een digitale nieuwsbrief met de
laatste nieuwtjes van uw reumavereniging, medische informatie,
oefenfilmpjes en ander vermaak.
Op de website en in de digitale nieuwsbrief wordt bekend gemaakt
wanneer de beweeggroepen weer kunnen opstarten en of geplande
activiteiten doorgaan of niet.
Wilt u voortaan de digitale nieuwsbrief en andere mailberichten
ontvangen? Stuur dan een mail naar onze secretaris Wim:
info@rveindhoven.nl
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NVR geeft antwoorden en advies
VOOR U GELEZEN Veelgestelde vragen

Vraag en
antwoord

Wat te doen met reumamedicatie als u verder niet ziek bent?
Het gebruik van reumamedicatie zoals methotrexaat en biologicals kan
door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een
verminderde afweer tegen infecties. Er zijn nog geen gegevens
specifiek voor COVID-19 beschikbaar.
Als u niet ziek bent is er geen reden om te stoppen met uw reuma medicatie, dit kan uw risico op een opvlamming van de reuma juist verhogen.
Het advies is om de medicatie door te gebruiken, waarbij altijd gestreefd
moet worden naar de laagst mogelijke dosering. Stop in ieder geval nooit
met uw reuma medicatie zonder overleg met uw arts.
Wat te doen met reumamedicatie als u (mogelijk) een coronavirus
infectie hebt?
Het algemene advies is bij (zeer) milde klachten de medicijnen door te gebruiken, en bij matig tot ernstige infecties de reuma medicijnen tijdelijk te
stoppen. Stop niet zonder overleg met uw arts met de reuma medicatie,
gezien de risico’s van een opvlamming.
Diverse reuma medicijnen zoals methotrexaat en biologicals kunnen door
12

het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties.  Bij een matig tot ernstige infectie gekenmerkt door nieuwe luchtwegklachten en toenemende kortademigheid
en/of koorts raden wij u aan uw volgende dosering reuma medicatie uit
te stellen totdat u contact heeft gehad met uw arts. Dit geldt niet voor
prednisolon, een prednisolon dosering mag u nooit zonder overleg met
uw arts overslaan.
Kan ik NSAIDs blijven gebruiken?
Ja, u kunt NSAIDs blijven gebruiken. Er is op dit moment onvoldoende
bewijs dat NSAID’s een ongunstig effect hebben op het krijgen van en/of
het beloop van een COVID-19 infectie. De NVR volgt met betrekking tot
het gebruik van NSAID’s en met name ibuprofen het standpunt van de
KNMP.
De COVID-19 pandemie is geen reden om patiënten die deze medicatie
langdurig gebruiken te adviseren het gebruik van deze medicatie te
stoppen. In het algemeen wordt in verband met het risico op bijwerkingen
zoals maagbloedingen, nierschade en complicaties van hart- en vaatziekten geadviseerd NSAID’s voor een zo kort mogelijke periode en in een zo
laag mogelijke dosering te gebruiken.
Ik gebruik reumamedicatie: kan ik wel gaan werken?
Het gebruik van reumamedicatie kan door het werkingsmechanisme van
deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Er
zijn nog geen gegevens specifiek voor COVID-19 beschikbaar.
Vanwege het mogelijk verhoogde risico op een COVID-19 besmetting
worden patiënten die reuma medicatie gebruiken beschouwd als een
kwetsbare groep.
Dit betekent concreet:
• Blijf uit de buurt van mensen die (mogelijk) ziek zijn. Denk aan de    
volgende voorzorgsmaatregelen:
- Blijf zoveel mogelijk thuis en reis voor zover mogelijk niet naar hoog
13

•

•

risico gebieden zoals aangegeven op de website van het RIVM
- Ga niet op bezoek bij mensen met een bewezen COVID-19 infectie of
klachten van verkoudheid, koorts, hoesten en/of kortademigheid
- Vermijd bezoek aan grote gezelschappen, dit geldt ook voor             
verjaardagsfeestjes en bijeenkomsten <100 personen
- Reis indien mogelijk niet met het openbaar vervoer
Volg de algemene hygiëne maatregelen:
- Was de handen regelmatig met water en zeep
- Schud geen handen
-  Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
- Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt
Vermijd ook in uw werksituatie hoog risico contacten en ga hierover
in overleg met uw leidinggevende en/of de bedrijfsgeneeskundige
dienst:
- Werk indien mogelijk thuis of probeer uw werktijden te spreiden
- Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van andere mensen
- Werkt u in de zorg dan wordt geadviseerd geen werkzaamheden te
verrichten waarbij u in direct contact kan komen met patiënten met
een (mogelijke) COVID-19 infectie

Ik gebruik reumamedicatie en werk in een ziekenhuis?
Vermijd ook in uw werksituatie hoog risico contacten en ga hierover in
overleg met uw leidinggevende en/of de bedrijfsgeneeskundige dienst:
• Werk indien mogelijk thuis of probeer uw werktijden te spreiden
• Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van andere mensen
• Werkt u in de zorg dan wordt geadviseerd geen werkzaamheden te
verrichten waarbij u in direct contact kan komen met patiënten met
een (mogelijke) COVID-19 infectie

drukwerk
printwerk
afwerking

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

Inleveren kopij vóór 1 augustus

Uw voeten zijn onze zorg!

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.

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!

Alvast onze hartelijke dank!
Redactieadres:
Postbus 2222
5600 CE Eindhoven
wwijnenrpv@gmail.com

Bron: Nederlandse Vereniging Reumatologie

Reumavereniging
Reumavereniging
Regio Eindhoven
Regio
Eindhoven
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Waarom je geen gebakken lucht moet eten
Schrijf mee!

VOOR U GELEZEN Zeven gouden vitaminen- en mineralentips
Welke talenten heeft u ontdekt?

Uitnodiging

Uitnodiging onder voorbehoud!
Bij sommige vormen van reuma komen de ontstekingen in de gewrichten
voor samen met ontstekingen in andere organen van het lichaam, zoals de
huid, de darmen en de ogen. Deze ontstekingen kunnen in een persoon
voorkomen of binnen een familie, waarbij iedereen ergens anders last van
heeft. Hoe deze familie van aandoeningen eruit ziet, hoe je deze herkent
en hoe je deze behandelt, wordt besproken tijdens de  

Eet geen
Wat
legedoet
het
met
calorieën
u?

Het is een verwarrende tijd die iedereen anders beleeft.
Gedwongen thuis zijn stimuleert tot andere activiteiten. Opeens komt
u tot andere mogelijkheden. Laat ons weten welke nieuwe talenten u
heeft ontdekt in uzelf.
Blijkt u opeens heel handig met naald en draad, kunt u mondkapjes naaien,
creatief met kurk of beschikt u over niet vermoede bakkunsten? Misschien
heeft u ontdekt dat u uw gevoelens heel goed onder woorden kunt brengen
in een gedicht? Bent u aan het opruimen en schoonmaken geslagen en heeft
u praktische tips?
Wellicht heeft u goede ideeën voor activiteiten die de reumavereniging kan
oppakken. Laat het ons weten!
Of misschien heeft u helemaal niets ontdekt en wilt u ons gewoon laten
weten hoe u de dag doorkomt, hoe u deze coronatijd beleeft. Ook daar
zijn we nieuwsgierig naar. Uw kleinkinderen zullen het ook interessant
vinden om het te lezen, later. We horen het graag! Laat het ons weten.
Het mag ook anoniem. We horen graag van u.
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Lezing Gewrichtsklachten met huid-,
darm- en oogklachten
dinsdag 23 juni
Spreker: mw. dr. M.J.H. Boumans, reumatoloog in het Regionaal ReumaCentrum in het Máxima Medisch Centrum, Eindhoven
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 dinsdag 16 juni bij onze gastvrouw
Greet: 06 83 40 78 50. Locatie: Auditorium Máxima Medisch Centrum,
Ds Th Fliednerstraat 1, Eindhoven
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7 sporten die je thuis kunt doen (of in je omgeving)
VOOR U GELEZEN Coronaproof

Traplopen is
pittig!

Voldoende bewegen is op elke leeftijd belangrijk. Maar dan
blijft de vraag: welke sport kun je nu het beste doen? En vooral: waar?
Simpel, gewoon thuis. Om te sporten heb je namelijk echt geen duur
abonnement voor de sportschool nodig. Deze sporten kun je gewoon
thuis of buiten in je eigen omgeving doen.
Dertig minuten, het liefst vijf dagen per week: dat is het beweegadvies
voor iedereen. Op welke manier je dit doet, mag je helemaal zelf bepalen.
Zorg er in ieder geval wel voor dat je tenminste tien minuten aaneengesloten flink beweegt, drie momenten per dag of een halfuur achterelkaar.
Voel je je hartslag en zweet je een beetje? Dan ben je goed bezig. Door
één van deze sporten te doen weet je zeker dat je goed zit:
1. Dansen
Zet je favoriete muziek op, gebruik je woonkamer als dansvloer en beweeg. Dansen is een goede manier om lichaam en geest gezond te houden. Je wordt er een stuk flexibeler van, je ervaart minder stress en je
bouwt ook nog eens een goede conditie op. Inspiratie nodig? Youtube
staat vol handige video’s, van zumba tot aerobics. Uit onderzoek blijkt
zelfs dat dansen net zo effectief is als fietsen en joggen om kilo’s kwijt te
raken en spieren op te bouwen.
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2. Touwtjespringen
Touwtjespringen lijkt simpel, maar is juist heel intensief. Bij lekker weer kun
je dit gewoon in de achtertuin doen. Nog een pluspunt: touwtjespringen
is één van de meest effectieve sporten om vet te verbranden. Je traint je
helemaal lichaam, terwijl je hart- en bloedvaten worden versterkt. Bouw het
wel rustig op. Begin bijvoorbeeld eerst met tien minuten per dag, totdat je
het gevoel hebt dat je het langer kunt volhouden.
3. Wandelen
Van dagelijks een stuk wandelen wordt elk mens gezonder. Wandelen is
namelijk goed voor je hart, longen, bloeddruk, spieren, gewrichten en
geheugen. Een wandeltocht maken kan gewoon in je eigen omgeving. Let
tijdens het wandelen goed op je houding. Loop rechtop en ontspannen in
een tempo wat voor jou vol te houden is. Als je het jezelf iets moeilijker wilt
maken kun je het tempo verhogen. Je conditie gaat er vooral op vooruit als
je flink doorloopt.
4. Hardlopen op één plaats
Buiten een rondje hardlopen is natuurlijk heel gezond, maar voor je spieren
en gewrichten niet altijd even fijn. Wist je dat ook thuis een soortgelijke
sport kunt doen? Hardlopen op één plaats noemen ze dat. Je bent dan als
het ware aan het rennen zonder vooruit te gaan. Trek wel nog steeds je
sportschoenen aan en ren als je dat fijn vindt op een zachte ondergrond.
Bouw ook dit rustig op.
5. Fietsen
Fietsen heeft net als wandelen het voordeel dat de kans op blessures minimaal is. Van fietsen ga je er bovendien niet alleen fitter uitzien, je gaat je
ook zo voelen. Door te fietsen en stevig te wandelen krijg je meer zuurstof
binnen. Dat geeft een fit en energiek gevoel.
Als je geen zin hebt om vijf keer in de week een half uur te fietsen, kun je
ook gewoon voor álles wat je doet de fiets pakken. Denk aan boodschappen
doen, naar je werk gaan en naar de stad gaan. Alle kleine beetjes helpen.
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6. Traplopen
Voor wie meer uitdaging zoekt is traplopen geschikt. Je traint hiermee je
conditie, been- en bilspieren. Met traplopen verbrand je tien calorieën
per minuut, dat is 560 kcal per uur. Hoe trager je de trap oploopt, hoe beter. Sta er wel bij stil dat traplopen een zware oefening is. Je raakt er snel
van buiten adem, wat trouwens normaal is, omdat je een beroep doet op
verschillende spiergroepen. Traplopen is eigenlijk cardio en krachttraining
in één.
Bron: GezondNu

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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Aankondiging

Aankondiging onder voorbehoud!

Wie van u wil zich weer koesteren in de weldadige warmte van de baden?
Positieve energie opdoen, waarop we geruime tijd kunnen teren. Gaat u ook
mee?

Thermaal bad Arcen
maandag 14 september
Programma:
10.30 uur: Aanwezig zijn op de parking van de Tongelreep te Eindhoven
10.45 uur: Vertrek met de bus naar Arcen
12.00 uur: Lekker ontspannen zwemmen en koffiedrinken in het bad
      restaurant
16.00 uur: Vertrek naar Eindhoven
17.15 uur: Verwachte aankomst op de parking van de Tongelreep te
      Eindhoven
Eigen bijdrage: leden en partnerleden: € 21,75, niet leden: € 24,50.
Aanmelden: vóór maandag 30 augustus bij: Greet van Gessel: 06 83 40 78 50
Let op: Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de busreis niet door.
Neem dus gerust je vriendin, buurman of verre achternicht mee!
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Op zoek naar de beste stamcel voor nieuw kraakbeen
VOOR U GELEZEN Op weg naar een succesvolle behandeling

Hoopgevend
onderzoek

Kraakbeen dat kapot is, herstelt niet vanzelf. Artsen en wetenschappers zijn daarom hard op zoek naar manieren om het
lichaam een handje te helpen, bijvoorbeeld met stamcellen. Maar,
welke cellen zijn daarvoor het beste? Onderzoeker dr. Roberto Narcisi
(Erasmus MC Rotterdam) gaat op zoek naar de beste stamcel voor nieuw
kraakbeen. ReumaNederland financiert zijn onderzoek en er is goed
nieuws.
Stamcellen zijn cellen in ons lichaam die nog van alles kunnen worden,
ook kraakbeen. Ze worden onder andere opgeslagen in ons beenmerg,
het zachte binnenste van onze botten. Het lichaam kan stamcellen
gebruiken voor reparatie.
Bij kapot kraakbeen gaat dat alleen niet vanzelf, omdat er geen bloed
naartoe stroomt. Maar ook stamcellen die – in een operatie – op de
plek van kapot kraakbeen worden getransplanteerd, zorgen niet bij alle
patiënten voor kraakbeen dat goed herstelt.
“Ik ga zoeken naar de stamcellen bij wie de genetische streepjescode
de boodschap geeft: dit wordt nieuw kraakbeen, ” zegt: dr. Roberto
Narcisi, onderzoeker Erasmus MC.
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Dr. Narcisi, hoe komt het dat stamcellen niet altijd voor goed nieuw
kraakbeen zorgen?
“Uit onderzoek en ook in de praktijk met patiënten blijkt dat niet alle stamcellen hetzelfde zijn. Als kapot kraakbeen met de eigen stamcellen van de
patiënt wordt opgevuld, weten we dus niet zeker wat het resultaat zal zijn.
Wordt het goed, slecht of middelmatig kraakbeen? De wetenschap is er
nog niet uit welke stamcellen het beste nieuw kraakbeen maken.”
Hoe denkt u dan de beste stamcellen voor kraakbeen te vinden?
“Ik doe dat door te kijken naar de genetische informatie binnenin de stamcellen. Dat is nieuw, tot nu toe onderzoeken we vooral de buitenkant van de
stamcel. Op die buitenkant vinden we allerlei eiwitten die kunnen aangeven
wat er uit de stamcel kan ontstaan. Het probleem is alleen dat we niet precies weten welke signaalstoffen er op de stamcel moeten zitten om – in ons
geval – goed nieuw kraakbeen te laten ontstaan. Daarom gaan we naar de
genetische informatie in de cel kijken.”
Hoe gaat u de stamcellen genetisch onderzoeken?
“Allereerst mogen we bij patiënten stamcellen afnemen uit het beenmerg.
In die stamcellen gaan we op zoek naar de ‘streepjescode’ van onze genen.
Zoals aan de kassa de streepjescode van onze boodschappen wordt
afgelezen, wordt in onze cellen het DNA afgelezen. Als dat gebeurt, ontstaat
er een stof die heet messenger RNA. Messenger staat voor boodschapper.
Door de boodschappen van het messenger RNA weten onze cellen wat ze
moeten doen. Ik ga zoeken naar die stamcellen bij wie de genetische
streepjescode de boodschap geeft: dit wordt goed nieuw kraakbeen.”
Is al bekend welk deel van de genetische streepjescode zorgt voor goede
kraakbeencellen?
“Nee, dat is nog niet volledig bekend en ik ga dit dan ook verder in kaart
brengen. In dit onderzoek kunnen we eerst de cellen selecteren op een
aantal boodschappen. Daarna kweken we ze op in ons laboratorium en
kijken we of er goed kraakbeen ontstaat. Zo kan ik systematisch vaststellen
welke stamcellen het beste zijn. Dat maakt in de toekomst de kans op een
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succesvolle behandeling van kapot kraakbeen een stuk groter.”
Wat betekent dit voor patiënten?
Het onderzoek van dr. Narcisi laat goede resultaten laten zien. Wat
betekent dit voor patiënten? “We weten nu beter welke stamcellen de
juiste streepjescode hebben voor het maken van goed kraakbeen. Bij
patiënten kunnen we straks op zoek gaan naar precies die cellen. Dat
maakt in de toekomst de kans op een succesvolle behandeling van
kapot kraakbeen een stuk groter.”

Busreis Zutphen met paardentram uitgesteld!

Wat in het
vat zit,
verzuurt niet!

Bron: ReumaNederland

De zekerheid van goede zorg

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl
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Onze jaarlijkse busreis is uitgesteld. We hopen dat de coronamaatregelen in september zodanig zijn versoepeld, dat we met z’n allen
weer een reisje kunnen maken. Als het doorgaat krijgt u per post een
uitnodiging. We geven u hier alvast een korte samenvatting van het
programma. Dan kan de voorpret beginnen.
We gaan naar 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.
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Meedoen aan onderzoek van ReumaNederland
BINNEN GEKOMEN VERZOEK Langdurige oefentherapie bij RA en axiale SpA

•

Je bent bereid om minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar mee te doen
aan het onderzoek.
Een onderzoekscommissie bepaalt uiteindelijk of je definitief mee kunt
doen.
Hoe kan ik mij aanmelden?
Voldoe je aan de voorwaarden die hierboven genoemd zijn en wil je
deelnemen?
Als je RA hebt kun je mailen naar: L-EXTRA_studie@lumc.nl.
Als je axiale SpA hebt kun je mailen naar: L-EXSPA_studie@lumc.nl.

Weer in het
basispakket?

Heb jij ernstige RA of axiale SpA en ervaar je daardoor grote
beperkingen in je dagelijks leven? We zoeken deelnemers voor twee
onderzoeken waarin wordt gekeken of langdurige oefentherapie een
positief effect heeft.
LET OP:
Vanwege de huidige coronamaatregelen, kunnen de onderzoeken nu
nog niet van start gaan. Voorlopig aanmelden kan nu wel. Dan kunnen
de onderzoekers alvast kijken of je straks kunt deelnemen zodra de
onderzoeken van start gaan.
Wie kan deelnemen?
Mogelijk kom jij in aanmerking om mee te doen als je voldoet aan de
volgende voorwaarden:
• De diagnose RA of axiale SpA is bij jou door een reumatoloog gesteld.
• Je ervaart vanwege de RA of axiale SpA grote beperkingen in je         
dagelijks functioneren.
• Je hebt gedurende drie maanden geen oefentherapie voor je RA of
axiale SpA gehad.
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Heb je geen e-mail tot je beschikking? Dan kun je bellen naar 071-526 40
88. Spreek hier je naam en telefoonnummer in en geef aan of je interesse
hebt voor het onderzoek bij RA of bij axiale SpA. Je wordt daarna teruggebeld door een onderzoeker.
Wat houden de onderzoeken in?
Het gaat om twee onderzoeken die beiden ongeveer drie jaar duren:
• L-EXTRA (Longstanding Exercise Therapy in Patients with Rheumatoid
Arthritis)
• L-EXSPA (Longstanding Exercise Therapy in Patients with Axial spondyloarthitis).
In beide onderzoeken zijn twee groepen deelnemers:
• Deelnemers uit de ‘interventiegroep’ worden voor langere tijd         
behandeld door speciaal opgeleide fysio- en oefentherapeuten.
• Voor deelnemers uit de ‘controlegroep’ verandert er in het eerste jaar
niets. Na een jaar worden zij ook voor langere tijd behandeld door
speciaal opgeleide fysio- en oefentherapeuten.
Via loting krijg je als deelnemer te horen in welke groep je zit. De onderzoeken zijn opgezet door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

27

samen met ReumaNederland, reumatologen, fysio- en oefentherapeuten
en onderzoekers.
Bewijs nodig
ReumaNederland pleit er al jaren voor dat iedereen met reuma die
het nodig heeft fysio- en oefentherapie vergoed moet krijgen. Met de
uitkomsten willen wij bewijzen dat oefentherapie voor deze groep
mensen werkt én daarom in het basispakket hoort.

Vacature Redacteur / PR medewerker

Help je
mee?

Bron: ReumaNederland
Ben jij goed met teksten? Zou jij het blad van de reumavereniging
willen maken? Vind je het leuk om persberichten te schrijven?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Of misschien vind je het interessanter de website en sociale media te
onderhouden. Of elke maand een digitale nieuwsbrief te maken. Ook
dan zijn wij op zoek naar jou!
Reumavereniging Regio Eindhoven zoekt met spoed een redacteur / pr
medewerker. Je krijgt voldoende inwerktijd en je hoeft ook niet alles te
kunnen. Als je een deel van de werkzaamheden kunt overnemen, is dat
al fijn. Je gaat samenwerken met een enthousiaste groep vrijwilligers en
je krijgt de kans je talenten verder te ontwikkelen.
Meer weten? Kijk op: rveindhoven.nl/redacteur-pr-medewerker.
Of stuur een mail naar Wilma Wijnen: wwijnenrpv@gmail.com.
Zij helpt je graag verder.
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Wandelen in tijden van corona
VOOR U GELEZEN Adviezen en tips

Zoek rustige gebieden
Vermijd drukke gebieden, zoals winkelstraten en drukke parken. Zoek
een rustig gebied uit om in te wandelen. Kom je andere wandelaars
tegen, houd dan voldoende afstand (1,5 meter).
Varieer in je wandelroutes
Zeker als je gewend bent om met anderen te wandelen, kan in je eentje
wandelen op den duur misschien wat gaan vervelen. Zoek daarom
verschillende routes uit. Of ga eens op de fiets naar een gebied dat je
nog niet kent. Op die manier kun je variatie aanbrengen in je wandelingen.

Trek de
kuierlatten
aan!

Voldoende bewegen is ook in tijden van corona heel belangrijk.
Hoe kun je de komende tijd op een verstandige en prettige manier
blijven wandelen? Wandel.nl geeft je een aantal tips en adviezen.
Wetenschappers drukken ons in deze tijden van het coronavirus op het
hart: blijf in beweging. Sociale contacten moeten we de komende tijd
zoveel mogelijk beperken om verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan. Wandelevenementen zijn om die reden de komende tijd afgelast.
Zolang er geen sprake is van een volledige lockdown kunnen we gelukkig
naar buiten om te wandelen. Hier vertellen we je hoe je de komende tijd
op een verstandige en prettige manier kunt blijven wandelen.

Geniet (extra) van de omgeving
Het voordeel van in je eentje wandelen: je hebt volop de gelegenheid om
je omgeving goed in je op te nemen. Let daarom extra goed op wat je ziet,
hoort, voelt en ruikt. Zeker in de lente kun je volop genieten van de
natuur. Geef jezelf voor iedere wandeling bijvoorbeeld een opdracht:
probeer zoveel mogelijk verschillende soorten vogels te ontdekken of
fotografeer zoveel mogelijk bloeiende planten met je smartphone. Dit is
meteen een mooie vorm van afleiding in onzekere tijden.

Blijf binnen als jij of een huisgenoot ziek is
Ga niet naar buiten als jijzelf of een huisgenoot van je de klachten heeft
als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts).

Let op hygiëne, ook onderweg
Het coronavirus verspreidt zich via vochtdruppels, zoals snot en speeksel.
Spuug dus niet op de grond. Krijg je onderweg last van een loopneus,
snuit je neus dan in een papieren zakdoek en gooi deze in een afvalbak.
Hoest en nies in je elleboog. Raak onderweg zo min mogelijk voorwerpen
aan. Soms ontkom je hier niet aan, bijvoorbeeld bij stoplichtknoppen. Raak
je iets aan, ga dan daarna niet met je hand in je gezicht. Was bij thuiskomst
goed je handen.

Wandel niet in een groep
Hoewel wandelen in een groep natuurlijk heel gezellig is, moeten we
sociale contacten op dit moment zoveel mogelijk beperken. Ga daarom
bij voorkeur alleen op pad en maximaal met één iemand anders.

Overdrijf niet
Voldoende beweging is heel belangrijk, maar overdrijf niet in je wandeltempo en afstand. Begin je net met wandelen, bouw de afstand dan
langzaam uit om blessures te voorkomen. Van een langere wandeling
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Neem voldoende eten en drinken mee
Misschien ben je bij langere wandelingen gewend om halverwege je
wandeling ergens iets te gaan eten en drinken. Dit is op dit moment
helaas niet mogelijk, want horecagelegenheden zijn gesloten. Zorg er
daarom voor, zeker als je een flinke wandeling gaat maken, dat je
voldoende eten en drinken meeneemt.
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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

In samenwerking met
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Bron: Wandel.nl
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Zorg goed voor jezelf
Zorg ervoor dat je zo gezond mogelijk blijft. Eet gezond (onder andere
voldoende groente en fruit) en zorg voor voldoende nachtrust. Ga dus
liever niet met een lege maag op pad en vul je energie na een lange
wandeling weer aan. Ga in deze periode niet streng lijnen, want hierdoor
ben je vatbaarder voor ziektes.
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Beweegtips in de Wandel.nl app #keepwalking
In de Wandel.nl App gaan we de komende weken tips geven om dagelijks
voldoende te bewegen en te wandelen. Nu heel veel mensen thuis
werken, sportscholen zijn gesloten en sportevenementen zijn afgelast,
is het lastiger om voldoende te bewegen. In de gratis app geven we je
drie keer per week een tip om in beweging te blijven.

Laat je inspireren
door de natuur

en

moet je lichaam bovendien herstellen. Het laatste wat je in deze periode
wilt, is oververmoeid raken en daardoor vatbaarder zijn voor virussen.
Zorg behalve voor voldoende beweging ook voor voldoende rust.
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5 effecten van planten en bloemen
VOOR U GELEZEN Verbeteren de algehele gezondheid

Er is nog een derde alternatief: de valeriaan. Hoewel de wortels van de
plant bekend staan om hun kalmerende werking, zou volgens onderzoek
juist het inademen van de zoete geur van de bloemen helpen om sneller
in slaap te vallen.
2. Nemen angstgevoelens en stress weg
Verschillende studies laten zien dat bloemen en planten een relaxerende
werking hebben, waardoor angst- en stressklachten mogelijk kunnen
afnemen. Uit een studie naar ziekenhuispatiënten werd duidelijk dat
de aanwezigheid van bloemen in de kamer ervoor zorgde dat patiënten
positievere gedachten hadden over hun behandeling. Ze bleken minder
angstig dan patiënten die geen bloemen/planten op de kamer hadden.

Word jij hier
ook blij van?

Planten en bloemen doen meer dan alleen een ruimte voorzien
van sfeer. Verschillende onderzoeken tonen aan dat de aanwezigheid
van groen zowel binnen als buitenshuis positieve effecten kan hebben
op je gezondheid. Vijf ervan lees je hieronder.
1. Helpen de slaapkwaliteit te verbeteren
Een plant die niet alleen een sieraad voor het oog is, maar ook een goede
werking op de slaap kan hebben is de gardenia. De plant heeft glanzende
diepgroene bladeren en roomwitte bloemen die heerlijk geuren. Het
bestandsdeel crocetine in gardenia’s zou de slaapkwaliteit verbeteren. In
2010 volgden onderzoekers twee weken lang een groep gezonde personen wiens slaap minder vaak onderbroken werd dan de groep die niet in
aanraking kwam met de plant. Een ander onderzoeksteam beweert zelfs
dat crocetine mogelijk even effectief is als farmaceutische kalmerende
middelen.
Als vrouw doe je er mogelijk goed aan lavendelplant in de slaapkamer te
plaatsen. In een onderzoek met 31 mannen en vrouwen bleken vrouwen
minder vaak wakker te worden na de inslaapfase. Daarnaast verbeterde
hun slaap in de lichte slaapfase en verliep hun slaap in de REM-slaapfase
rustiger.
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Specifiek de jasmijnplant bleek in twee andere onderzoeken een
kalmerend effect te hebben. In de ene studie werd een groep van 20
personen drie nachten blootgesteld aan jasmijngeur die door de kamer
werd rondgepompt. In de andere studie betrof het een groep van 40
personen. Beide groepen hadden minder angstgevoelens en stress aan
het eind van het onderzoek in vergelijking met personen in de controlegroepen.
3. Helpen de concentratie en cognitie te verbeteren
Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van planten kan de concentratie een sterke boost geven. De onderzoekers lieten twee groepen
deelnemers drie opdrachten uitvoeren die een mate van concentratie
vereisten. De eerste opdracht werd door iedereen in dezelfde ruimte
gedaan. Daarna werden de groepen verdeeld over een kamer met
planten en een zonder. Uiteindelijk bleken deelnemers die hun tweede
opdracht in de kamer met planten uitvoerden beter te presteren.
Hieruit concludeerde het team dat deze groep beter in staat waren zich
te concentreren in de ruimte met planten.
Een specifieke plant die zowel de concentratie als de cognitie lijkt te verbeteren is rozemarijn. Onderzoekers voerden een experiment uit waarin
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150 deelnemers van 65 jaar of ouder een geheugentest maakten. De
deelnemers werden verdeeld over drie verschillende kamers. Een kamer
rook naar rozemarijn, een naar lavendel en de andere had geen geur.
De groep in de kamer met rozemarijn scoorde het beste ten opzichte
van de andere twee groepen. Opvallend was de lage score van mensen
in de kamer met lavendel. Volgens het team had dit te maken met de
kalmerende werking van lavendel die deelnemers mogelijk slaperig
maakte. Nog meer bewijs dat lavendel invloed op slaap kan hebben.
4. Voorkomen droge huid, verkoudheid en keelpijn
Planten geven circa 97% vocht af als onderdeel van fotosynthese en
ademhaling. Dit verhoogt de luchtvochtigheid in de omgeving en leidt
hiermee tot een verbeterde ademhaling. Uit onderzoek van de Agricultural University of Norway kwam naar voren dat de verhoogde luchtvochtigheid op kantoren en scholen het aantal klachten van droge
huid, keelpijn en ook verkoudheid verminderde.
5. Verbeteren de algehele gezondheid
Tot slot laat een grootschalige studie naar 100.000 vrouwen zien dat
een groene omgeving de gezondheid in het algemeen verbetert. Voor
de vrouwen die het meeste planten, bloemen of ander groen in de
omgeving hadden, lag de kans op overlijden 12% lager in de onderzoeksperiode. In een vervolgstudie bleek meer specifiek:
• het risico op overlijden door nierziekten 41% lager
• de sterftekans door luchtwegaandoeningen 34% lager
• en overlijden door kanker 13% lager.
Bron: MijnGezondheidsgids

Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen
VOOR U GELEZEN Voorrang voor mensen tussen 73 en 79 jaar

Belangrijk
prikje

In het najaar 2020 krijgt iedereen die dit jaar 73 tot en met
79 jaar wordt, een vaccinatie tegen pneumokokken aangeboden.
Pneumokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden
veroorzaakt door een bacterie. Deze kan oor- en longontsteking
veroorzaken, maar ook bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking.
De ziekte komt het meest voor bij kleine kinderen en ouderen.
Advies Gezondheidsraad
Mensen van 70 jaar en ouder hebben zowel een grotere kans op een
ernstig beloop bij een pneumokokkeninfectie als bij COVID-19. Door
deze mensen vaccinatie tegen pneumokokken aan te bieden, wordt een
deel van de meest kwetsbare mensen ernstige ziekte door pneumokokken bespaard. Daarom adviseerde de Gezondheidsraad pneumokokkenvaccinatie te geven aan ouderen tussen de 70 en 79 jaar. Deze
pneumokokkenprik beschermt niet tegen COVID-19. Er bestaat al jaren
een pneumokokkenvaccinatie voor medische risicogroepen, zoals
mensen met sikkelcelziekte en asplenie. De mensen die COVID-19
hebben doorgemaakt en daardoor longschade hebben opgelopen
worden voorlopig ook gekenmerkt als een medische risicogroep.
Bron: RIVM
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9 geheimen voor een langer leven
VOOR U GELEZEN Hoe word je 100?

zien dat ouderen met een rijk sociaal leven een kleinere kans hebben
op overlijden in een tienjarig onderzoek dan leeftijdsgenoten met
weinig vrienden.

Ontspannen
en relativeren

Wel is het belangrijk om je vrienden verstandig te kiezen. De gewoonten
van je vrienden zijn vaak besmettelijk, dus ga vooral om met mensen
die gezond leven. Zeker roken en overgewicht lijk je ‘gemakkelijk’ van
mensen die je na staan over te nemen.

Aan ouderen – zeker mensen die de 100 jaar halen – wordt
nog wel eens de vraag gesteld: wat is je geheim? De antwoorden
zijn vaak grappig of aandoenlijk, maar natuurlijk weinig wetenschappelijk onderbouwd. Naar langer leven wordt echter wel degelijk
onderzoek gedaan. Met deze geheimen kun je je levensverwachting
wellicht een duwtje in de goede richting geven.

3. Treed in het huwelijksbootje
Getrouwde mensen leven langer, althans dat blijkt uit verschillende
onderzoeken. Het kan voor mannen wel vier jaar schelen. Bij vrouwen
verlengt het huwelijk het leven gemiddeld met twee jaar. Volgens
wetenschappers zijn het zowel de sociale als economische voordelen
die dit effect veroorzaken. Daarbij hebben ongehuwden vaker de neiging
tot ‘riskant’ gedrag. Onbewust stimuleren getrouwde stellen elkaars
gezonde gewoonten. Een slecht huwelijk heeft dit effect natuurlijk niet.
De stress die daarmee gepaard gaat, kan de levensverwachting juist
ongunstig beïnvloeden.

1. Leef bewust
Mensen die bewust leven, leven langer. Meerdere onderzoeken wijzen
in die richting. Het gaat dan onder andere om aandacht besteden aan
wat je doet, goed nadenken over dingen en proberen te doen wat
‘goed’ is. Bewustzijn levert vaak gezondere keuzes: je beschermt daarmee je gezondheid en versterkt relaties. Daarbij verlengt het ook de
subjectieve levensduur, want zonder het je te beseffen leef je regelmatig
op de automatische piloot en vergeet je om je heen te kijken.
2. Maak vrienden
Koester de mensen die je om je heen verzameld hebt, want verschillende
onderzoeken hebben een positief verband aangetoond tussen sociale
banden en een lang leven. Een Australische onderzoek laat bijvoorbeeld
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4. Maak van slaap een prioriteit
Een goede nachtrust kan het risico op obesitas, diabetes, hart- en
vaatziekten en stemmingsproblemen verlagen. Het zorgt er ook voor
dat je sneller herstelt van ziekten. Een nachtje doorhalen is echter
minder goed voor de gezondheid. Er zijn aanwijzingen dat je als je
minder dan vijf uur per nacht slaapt de kans op vroegtijdig overlijden
vergroot.
Een dagelijks middagdutje lijkt ook een manier om langer te leven. Een
onderzoek met meer dan 24.000 mensen suggereerde bijvoorbeeld dat
mensen die ’s middags regelmatig een powernap nemen een lagere kans
hebben op overlijden aan hartziekten. Onderzoekers denken dat een
dutje goed is voor je hart, omdat het de stresshormonen laag houdt.
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5. Zoek een doel
Hobby’s en activiteiten die een betekenis voor je hebben, hebben
mogelijk ook een positief effect op de levensverwachting. Japanse
onderzoekers vonden dat mannen die een sterk gevoel van zingeving
hadden, minder snel overleden aan de gevolgen van onder andere een
beroerte of hartziekten in een onderzoeksperiode van 13 jaar. Er zijn
ook aanwijzingen dat als je weet wat je doet en waarom je iets doet,
dit de kans op de ziekte van Alzheimer kan verkleinen.
6. Houd stress onder controle
Stress kun je natuurlijk nooit helemaal vermijden, maar je hebt wel
invloed op hoe je er mee omgaat. Probeer rust te bewaren en stresssituaties onder controle te houden. Yoga, meditatie, mindfulness,
ademhalen, afstand nemen, wandelen. Het gaat er vooral ook om
dat je kunt ontspannen en relativeren: kijk wat bij jou past.
7. Gebruik bescherming
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ongevallen staan in de top tien
van doodsoorzaken van Nederland. In de leeftijdscategorie 15 tot 24
jaar en 25 tot 44 jaar zijn verkeersongevallen zelfs een van de drie belangrijkste doodsoorzaken. Het is dus belangrijk om aan je veiligheid te
denken. Zo verkleint een veiligheidsgordel de kans op overlijden of
ernstig letsel bij een auto-ongeval met 50 procent. Overlijdens bij een
fietsongeval worden voornamelijk veroorzaakt door hoofdletsel. Een
helm is dus geen overbodige luxe.

Dankzij grote hoeveelheden aan fruit, groente, volkoren granen, olijfolie
en vis is deze eetwijze positief voor zowel hart als bloedvaten.
Minder bekend is het voedingspatroon in Okinawa, Japan. Vroeger
leefden deze mensen ook beduidend langer dan elders op de aarde
door het traditionele dieet dat rijk is aan groene en gele groenten en
weinig calorieën bevat. De jongere generaties hebben nieuwe eetgewoonten ontwikkeld en leven niet meer zo lang als hun voorvaderen.
9. Beweeg!
Deze laatste is natuurlijk al lang geen geheim meer. Het bewijs is duidelijk:
mensen die regelmatig bewegen, leven gemiddeld langer dan onsportieve
leeftijdsgenoten. Er zijn allerlei onderzoeken die het positieve effect van
bewegen laten zien: zo verkleint het de kans op onder andere hartziekten,
beroerte, diabetes, sommige vormen van kanker en depressie. Ook je
cognitie en geheugen zijn er bij gebaat.
Bron: Gezondheidsnet

8. Weet wat je eet
Overgewicht is een risicofactor voor heel wat aandoeningen. Door
gewicht te verliezen, kun je de kans op ziekten als diabetes en harten vaatziekten heel wat kleiner maken. Vooral buikvet is ongezond.
Je voedingspatroon zelf kan echter ook een positief effect hebben op de
lengte van je leven. Een bekend voorbeeld is het Mediterrane dieet.
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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

46

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

