Contact

Verenigingsblad

4e uitgave 2020 nummer 192

Reumavereniging
Regio Eindhoven

1

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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Het bestuur aan het woord
drukwerk
printwerk
afwerking

Van harte
gegund

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

De zekerheid van goede zorg

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl
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Als u ’t Contact openslaat valt er een envelopje uit.
Even verder kijken en u ziet dat het een cadeaubon is. Wat is
dit en waarom?
Deze wordt u aangeboden door onze vereniging. Omdat wij dit jaar zo
weinig contact mochten hebben, willen wij u graag voor de feestdagen
wat aanbieden. Iets wat u zelf mag uitzoeken, een goede fles wijn voor
Kerstmis, een mooie bos bloemen, een heerlijke taart of wat u maar wilt.
Denk daarbij een keer aan de vereniging en laten we de hoop uitspreken
dat het leven spoedig weer wat soepeler en veiliger wordt.
Hoe jammer was het dat de Algemene Ledenvergadering niet mocht
doorgaan. Wij wilden u onze nieuwe kandidaat-voorzitter voorstellen.
Nu doet hij dat zelf, verderop in het verenigingsblad. Wij denken dat we
een goede keus hebben gemaakt. Het is en blijft moeilijk om de geschikte
persoon te vinden die samen met het bestuur de kar wil trekken. Bij de
eerst mogelijke gelegenheid dat we weer samen mogen komen, kunt u
persoonlijk kennis met hem maken.
Zelf hopen we, als ik dit zit te schrijven, dat het de Nieuwjaarsbijeenkomst mag zijn. Maar ja, dan moeten de restaurants weer open mogen
en de onderlinge afstand is natuurlijk ook een dingetje. Laten we maar
optimistisch blijven.
5

Rest mij u allen nog hele fijne feestdagen te wensen. Houd u aan de
richtlijnen, blijf gezond en heel heel graag snel tot ziens.

Van de redactie

Inge Beekmans, Interim-voorzitter

Liever
koekjes

Direct aanmelden:
Ma 11 januari: ReumaCafé
Vrij 12 maart: Algemene Ledenvergadering met gratis bingo
Vrij 19 maart: Lezing Omgaan met chronische pijn

pag. 37
pag. 27
pag. 31

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!

Dit was het dan. Het jaar 2020. Nooit gedacht dat een
pandemie zo ingrijpend kan zijn in het sociale leven. Terwijl er
voor sommige mensen ook goede kanten zitten aan een lockdown. Zo
zag ik een programma met mensen die van hun alcoholverslaving
afkwamen doordat de cafés werden gesloten. Er zijn buurten waar men
elkaar beter heeft leren kennen en waar mensen nu op elkaar passen.
Opa’s en oma’s die handiger worden met hun smartphone (WhatsApp,
FaceTime en Skype) en nieuwe computervaardigheden ontwikkelen.
En het zoeken naar creatieve oplossingen, stimuleert menig brein.
Honderd keer liever
Laten we het niet mooi maken: veel liever, honderd keer liever zien
we elkaar, en houden we elkaar vast in het echt, maar lieverkoekjes
worden niet gebakken. Hoe beleeft u deze coronatijd? Welke aanpassingen heeft u moeten doen? Wat is u opgevallen? We nodigen
u uit om uw gedachten op papier te zetten. Laat ons weten hoe u deze
tijd ervaart. Misschien heeft u een nieuwe hobby gevonden of andere
onvermoede talenten ontdekt. We horen het graag! Lees verderop het
verslag van Tineke, coördinator van de tai chi groep die doorgaat dankzij het computerprogramma ZOOM (pagina 16) en het verslag van onze
secretaris Wim die gelukkig wel de trouwerij van zijn zoon kon vieren,
maar zijn eigen 40-jarig bruiloftsfeest moest cancelen vanwege corona
maatregelen (pagina 22).
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Vooruitzichten
Die vervelende lockdown is een stukje gemakkelijker vol te houden
als er iets is om naar uit te kijken. Daarom hebben we toch een paar
activiteiten gepland. Allemaal onder voorbehoud, dat begrijpt u. Om
te beginnen start het ReumaCafé op 11 januari weer. De Algemene
Ledenvergadering met gratis bingo en de lezing Omgaan met chronische
pijn hebben we ook ingepland. Zie pagina 27 en 31. Voor de nieuwjaarsbijeenkomst is dat helaas nog niet gelukt, omdat de huidige tijden voor
restauranthouders nog te onzeker zijn. Zodra de nieuwjaarsbijeenkomst
kan doorgaan, kunt u dat lezen op onze website en in de digitale
nieuwsbrief. U mag natuurlijk altijd even bellen of mailen om te
informeren naar de stand van zaken.
Het wordt voor iedereen een saaie winter, in elk geval anders dan
anders. Houd vol, houd moed, houd afstand, zorg goed voor uzelf en
uw geliefden, dan zien we elkaar weer in het nieuwe jaar. Ik wens u
een hartverwarmende winter.
Wilma Wijnen

Even voorstellen

Kandidaat-voorzitter: Hans Valkenburg

Ik pak elke
klus aan

Mijn naam is Hans Valkenburg en ik stel mij graag aan u voor.
De coronacrisis maakt het onmogelijk om mijzelf live bij u te
introduceren maar u zult mij ongetwijfeld nog wel eens tegenkomen.
U zult mij sowieso niet over het hoofd zien met mijn 2.01 meter lengte,
ik ben overigens aan het krimpen........
Na mijn middelbare schooltijd ben ik beginnen te werken in de
gezondheidszorg en dat heb ik 46 jaar gedaan in verschillende settings
en functies. Ik werkte in twee GGZ-instellingen, in twee algemene
ziekenhuizen en bij een kwaliteitsinstituut. Mijn functies waren
achtereenvolgens verpleegkundige, afdelingshoofd, groepstherapeut,
functiegroepmanager, manager bedrijfsvoering, algemeen directeur,
transitiemanager en senior adviseur. Zoals u kunt lezen heeft de meeste
nadruk feitelijk gelegen op het leidinggeven. Naast diverse beroepsopleidingen heb ik dan ook een tweetal bestuurskundige studies
gevolgd om het leidinggeven beter te kunnen onderbouwen.

Het
bestuur
wenst
Niks
(meer)
u aan
gezegende
het kerstdagen,
een gezellig
handje!
oudejaarseinde en
een gelukkig en
gezond nieuwjaar!

Ik ben er trots op dat ik altijd integer heb kunnen blijven en met de
menselijke maat afdelingen en organisaties heb kunnen aansturen en
ook dat ik op basis van mijn kwaliteiten in diverse functies ben benoemd.
Kwaliteit in brede zin heeft sowieso mijn belangstelling.
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Door mijn studie ben ik in aanraking gekomen met zelfhulp en met de
toenmalige Stichting Zelfhulpnetwerk in Eindhoven en de Kempen. Ik
ben 5 jaar voorzitter geweest van het bestuur en zo’n 10 jaar lid van de
Raad van Advies. De Stichting is nu verregaand geprofessionaliseerd.
Het heeft mij veel geleerd over de perikelen rondom het verkrijgen van
ondersteuning om te kunnen blijven functioneren en ik heb in de keuken
van vele groepen mogen kijken.

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!

Naast het genieten van onze 2 kinderen en 4 kleinkinderen en het
werken met mijn hoofd deed en doe ik ook erg veel met mijn handen.
Met behulp van het vele gereedschap dat ik in de loop der tijd heb
vergaard pak ik bijna elke klus aan. Werken met hout geeft mij nog eens
een extra kick: met plezier maak ik designmeubels. Een hobby die me
veel voldoening geeft. Maar dat geven kamperen, fietsen en schrijven
ook. Kortom: veel afwisseling.
Nu ik pensioengerechtigd (66 jaar) ben geworden heb ik ook de wens om
als vrijwilliger iets bij te dragen aan het wel en wee van andere mensen.
Via ‘Eindhoven Doet’, de vrijwilligersorganisatie van de gemeente, ben
ik attent gemaakt op de vacature voor een nieuwe voorzitter bij de
reumavereniging. Hoewel ik de ins en outs nog geenszins ken, heeft
het gesprek met de aanwezige bestuursleden mij verder over de streep
getrokken. Ik hoop dat we tot een vruchtbare samenwerking kunnen
komen waarbij de reumavereniging stevig gefundeerd blijft.
Ofschoon de coronacrisis continue aanpassingen van ons vraagt, hoop
ik u niettemin te mogen begroeten op de Algemene Ledenvergadering en
wellicht zie ik u bij een van de activiteiten die door de reumavereniging
worden aangeboden. Als dat volgend jaar wordt, wens ik u nu alvast hele
fijne feestdagen!

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!

Met reuma toch
een nieuwe
toekomst?

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.

Heeft u last van reuma en voelt u zich
daardoor beperkt in uw dagelijks leven?
Bekijk onze website voor meer informatie
over onze behandel programmaʼs.

Vrijhoeven Orthopedisch Centrum
feliciteert haar partner Reumavereniging
Regio Eindhoven met haar 40 jarig
jubileum.
Samen op naar een goedlopende
toekomst!

CIR revalidatie
zorg voor pĳn

Tot later
Hans Valkenburg

Contact

CIR revalidatie | Eindhoven
Anderlechtstraat 15
5628 WB Eindhoven
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T: 040 - 24 09 245
E: info@cir.nl
W: www.cir.nl

Met deze klachten moet je naar de huisarts
VOOR U GELEZEN 11 klachten die je ook in coronatijd niet mag negeren

Blijf er niet
mee lopen

Veel mensen mijden in coronatijd de zorg, omdat ze bang zijn
dat ze besmet raken met het virus, te bescheiden zijn over hun
klachten of de artsen niet onnodig willen belasten. Onverstandig,
vooral als je last hebt van een van deze klachten.
1. Pijn op de borst
Pijn op de borst kun je op verschillende plekken voelen: in je ribbenkast,
tussen de ribben, achter of onderaan het borstbeen. De pijn kan bovendien uitstralen naar je hals, kaak, armen, rug of schouders. Misschien
denk je meteen aan een hartaanval, maar het kan ook andere, meer
onschuldige oorzaken hebben. Bijvoorbeeld brandend maagzuur, spierpijn
of stress. Als je twijfelt of je pijnklachten met je hart te maken hebben,
overleg dan altijd met je huisarts of specialist. Houden de klachten ook in
rust langer dan 5 minuten aan, bel dan direct 112.
2. Darmklachten
Eén op de tien mensen heeft last van darmklachten, zoals pijn aan de
darmen, een opgeblazen buik en winderigheid. Heb je veel last van je
klachten? Dan kan er weleens meer aan de hand zijn. Je kunt bijvoorbeeld
het prikkelbare darmsyndroom (PDS) hebben of, nog erger, de ziekte van
Crohn. Daarom is het verstandig om bij aanhoudende klachten contact op
12

te nemen met je huisarts. Die kan je doorverwijzen naar een maag-darmleverarts voor meer onderzoek.
3. Aanhoudende blaasontsteking
Meer aandrang voelen, pijn of een branderig gevoel bij het plassen en
met kleinere beetjes plassen. Een blaasontsteking is vervelend, maar
gaat meestal vanzelf over. Blijf je maar last hebben van klachten of komen
ze steeds weer terug? Dan kun je toch het beste een afspraak maken met
je huisarts. Meestal krijg je antibiotica om de bacteriën te bestrijden.
Dan kan de ontsteking snel genezen. Ook is er dan minder kans dat de
ontsteking zich uitbreidt naar het nierbekken of bij mannen naar de
prostaat. Maak de kuur altijd af, ook al heb je geen klachten meer.
Anders kunnen bacteriën in de blaas achterblijven en opnieuw een
ontsteking veroorzaken.
4. Lichtflitsen zien
Zie je ineens lichtflitsen, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Er
kan iets mis zijn met je ogen, bijvoorbeeld door glasvochtloslating of een
scheur in het netvlies. Ook kan het komen door een hoge bloeddruk. Bij
migraine (met aura) kun je ook lichtflitsen of schitteringen zien. Bel direct
de huisarts als je lichtflitsen ziet. Het kan namelijk zo zijn dat je met spoed
naar de oogarts moet.
5. Prostaatklachten
Veel mannen hebben op latere leeftijd last van plasklachten, zoals pijn
bij het plassen en nadruppelen. Deze klachten kunnen wijzen op een
goedaardige vergroting van de prostaat. Je hoeft hier niet mee te blijven
lopen. Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar die de klachten
kunnen verlichten of genezen. Bovendien is het verstandig om prostaatkanker uit te sluiten, wat tegenwoordig een van de meest voorkomende
vormen van kanker onder mannen is.
6. Duizeligheid
Duizeligheid kan van alles betekenen. Zo kun je last hebben van een licht
13

gevoel in je hoofd, doordat je bijvoorbeeld te snel bent opgestaan uit
een stoel of door spanning, angst of medicijnen. Heb je het gevoel dat
alles draait? Draaiduizeligheid komt door een storing in de buisjes van
het evenwicht in je oor. Neem in dit geval contact op met je huisarts,
vooral als je hier vaker last van hebt. Deze vorm van duizeligheid is
namelijk een verschijnsel dat bij meerdere aandoeningen en ziektes
voorkomt, zoals de ziekte van Ménière. Bel direct de huisarts als je
opeens duizelig wordt samen met andere klachten, zoals dubbelzien,
moeilijk praten of geen kracht in een arm of been.
7. Psychische klachten
Veel mensen hebben last van mentale klachten als piekeren, prikkelbaar
zijn, depressiviteit en paniekaanvallen. Tijdens de coronacrisis kampt maar
liefst 60 procent van de Nederlanders met zulke klachten. Blijf er niet in je
eentje mee lopen, maar zoek op tijd hulp. Praat erover met iemand die je
vertrouwt en als je er niet uitkomt, klop dan aan bij je huisarts. Die kan je
bijvoorbeeld doorverwijzen naar een praktijkondersteuner of psycholoog.
8. (Plotselinge) hoofdpijn
Vrijwel iedereen heeft weleens hoofdpijn. De oorzaak is meestal niet
ernstig. Je kunt last hebben van spanningshoofdpijn, migraine en clusterhoofdpijn. De oorzaak van hoofdpijn is niet altijd duidelijk. Verschillende
factoren kunnen een rol spelen, zoals stress, voeding, alcohol, te veel
gebruik van pijnstillers, hormonale schommelingen en vermoeidheid.
Heb je plotselinge hoofdpijn en vertrouw je het niet? Neem dan met
spoed contact op met de huisarts, vooral als je daarbij ook last hebt
van andere klachten als koorts, stijve of pijnlijke nek, overgeven, sufheid
en/of verlammingsverschijnselen, zoals een scheve mond.

kleur of structuur heeft of je borst of tepel die anders voelt of eruitziet.
Het hoeft niet altijd kanker te zijn, maar het is verstandig om voor de
zekerheid altijd naar je huisarts te gaan. Hoe vroeger je huid- of
borstkanker ontdekt, hoe groter de kans op genezing.
10. Bloedverlies
Bloedverlies is, behalve als je ongesteld bent, meestal geen goed teken.
Je kunt bloed bij de ontlasting of bloederige urine hebben, last hebben
van vaginaal bloedverlies of bloedverlies tijdens of na de seks. Soms is
de oorzaak onschuldig, maar het kan ook duiden op een vorm van kanker,
bijvoorbeeld darm-, prostaat- of baarmoederhalskanker. Je kunt het beste
zo snel mogelijk naar de huisarts gaan. Als je er op tijd bij bent, is de kans
op genezing het grootst.
11. Tintelingen in gezicht of lichaam
Heb je een verdoofd gevoel of tintelingen in het gezicht of lichaam, dan
kan dit verschillende oorzaken hebben: variërend van mild tot zeer
ernstig. Zo kan dit symptoom voorkomen bij migraine, zenuwpijn, een
bewegingsstoornis, multiple sclerose (MS) of een beroerte. Maak je je
zorgen over je klachten, neem dan contact op met je huisarts. Die kan
je indien nodig doorverwijzen naar de juiste specialist. Denk je aan een
beroerte, bel dan direct 112.
Andere klachten?
Heb je last van (vage) klachten of maak je je zorgen over je gezondheid?
Blijf ook daarmee niet onnodig lang doorlopen. Aarzel niet en neem
telefonisch contact op met je huisarts. Ook nu!
Bron(nen): Thuisarts Oogenoorzorg, Gezondheidsnet

9. Veranderingen in of op je huid
Naarmate je ouder wordt, verandert de structuur van je huid. Dat is
normaal. Zie of voel je ineens dat er iets in of op je lichaam veranderd
is dat niet met ouderdom te maken heeft, trek dan meteen aan de bel.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een moedervlek die ineens een andere
14
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Alweer die corona

leiding. Die haalt ons dan één voor één binnen. De gastvrouw. Zij heeft
zich het meest in deze materie verdiept. Bij ons is dat Wendy.

SFEERVERSLAG

Jo staat in zijn huiskamer en geeft les zoals altijd. Wij staan in onze
eigen woning  en kunnen de les volgen. Het is even wennen. De ruimte
is anders. Ik kwam een beetje ruimte te kort met het lopen van de
vorm. Ik stond nl in de hal. Kwam mij het beste uit, want mijn man was
ook thuis en kon zodoende zijn gang gaan, zonder te storen. Maar ik
stond wel af en toe met mijn neus tegen de muur. Improviseren dan
maar. Alleen ik had daar last van. Volgende week misschien iets anders
bedenken.

Tai chi
dankzij
ZOOM!

We waren net weer goed en wel bezig met de tai chi lessen
in de Mortel. Er waren zelfs een paar dames voor een proefles
geweest. Van wie er één wel graag wilde gaan starten. In de grote
zaal liep het op rolletjes. Iedereen kwam binnen met een mondkapje
voor en de stoelen stonden in de grootst mogelijke kring, ruim op
wel 2 meter afstand. Het is toch elke week weer zo fijn om naar de
tai chi les te gaan.
MAAR JA, toen besloot Mark Rutte het weer te moeten veranderen.
Helaas houdt niet iedereen zich aan de regels en dat gaan we weer
zien in nieuwe maatregelen. Dus nu zitten we weer thuis. En nu zijn
de omstandigheden niet zo zonnig en warm. De tuin kunnen we
vergeten. Door het wisselvallige weer en de temperatuur gaan we
ook niet zo snel meer afstanden fietsen of wandelen.
Dus... moet je vindingrijk zijn. In onze groep waren een paar dames
dat en kwamen met de vraag: zullen we gaan proberen om net als
het in onderwijs, iets met de computer op te starten om thuis te
bewegen? Dat is met vereende krachten gelukt. Er is een link op de
e-mail gezet die verwijst naar ZOOM. De iPad heeft de app ZOOM
nodig De computer heeft het programma van ZOOM ook nodig. Als
dat klaar is, klik je de link in de mail aan en één persoon heeft de
16

Wij moeten ook stil zijn, anders komt de “ prater “ in beeld en valt Jo
weg. Maar het gaat en dat is zo fijn. We kunnen nu tenminste weer
verder en dat is waar het om gaat. Hopelijk voor iedereen keert het
corona tij weer en kunnen we weer gezellig samen oefenen. Voor
iedereen: HOU VOL en tot ziens bij één van de gezellige bijeenkomsten
van onze reumavereniging.
Groetjes Tineke den Hoed

Digitale nieuwsbrief
Iedere maand maken we een digitale nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes van uw reumavereniging, medische informatie, oefenfilmpjes, tips
en ander vermaak.  
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
17

Groot onderzoek naar relatie reuma en COVID-19
VOOR U GELEZEN Mensen met reuma extra kwetsbaar?

Op zoek naar
antwoorden

Worden mensen met reuma, die hiervoor medicatie gebruiken,
ernstiger ziek door COVID-19 dan reumapatiënten die geen
medicatie gebruiken? En zijn reumapatiënten kwetsbaarder voor deze
infectie dan mensen zonder reuma? Reade,  centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam, is in maart een onderzoek
gestart naar de antwoorden. “Een bijzonder onderzoek, in meerdere
opzichten”, legt Gert-Jan Wolbink, reumatoloog en onderzoeker bij Reade,
uit.
Onze taak
“Toen COVID-19 in Nederland de kop opstak, was voor iedereen al snel
duidelijk dat dit een heel bijzondere situatie was”, begint Gert-Jan zijn
verhaal. “Wij zagen het meteen als onze taak om de relatie tussen reuma
en COVID-19 te onderzoeken. Omdat het aantal besmettingen zo rap
steeg, was snelheid geboden. Er werd toen nog vanuit gegaan dat
iedereen geïnfecteerd zou raken. Daar wilden wij uiteraard niet op
wachten. We zijn dan ook meteen aan de slag gegaan.”
Vierduizend deelnemers
“Circa tweeduizend reumapatiënten zijn benaderd om hieraan mee te
werken”, vervolgt Gert-Jan. “Bijna iedereen heeft toegezegd. Zij hebben
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allemaal een vragenlijst ontvangen. Elke patiënt heeft zelf een
zogenoemde controlepatiënt gezocht. Dit is iemand van hetzelfde geslacht
en ongeveer dezelfde leeftijd, die geen reuma heeft. Op deze manier is
ook een controlegroep van tweeduizend mensen zonder reuma bij dit
onderzoek betrokken. Dat is noodzakelijk om goede vergelijkingen te
kunnen maken. Er zijn momenteel dus in totaal vierduizend mensen die
onze vragenlijst invullen. Zij beantwoorden vragen over reuma, COVID-19
en medicatie. Gedurende zes maanden vullen zij dezelfde lijst drie keer in.
Bij de derde keer, na ongeveer een half jaar, wordt naast de vragenlijst ook
een antistoffentest toegestuurd. Hiermee kan door middel van een
vingerprik worden vastgesteld of antistoffen in het bloed aanwezig zijn.
Zo komen we te weten wie wel of geen COVID-19 heeft gehad.”
Krachtenbundeling
“Belangrijk om te vermelden is dat we dit onderzoek niet alleen
uitvoeren”, benadrukt Gert-Jan. “Dit is een gezamenlijke inspanning. Met
de technologische ondersteuning van ICT-bedrijf Brightfish kunnen we in
een kort tijdsbestek onderzoek doen onder een grote groep deelnemers.
Iedereen doet mee vanuit thuis, zodat niemand  onnodige risico’s loopt.
Samen met Sanquin is een goede test ontwikkeld om antistoffen te
meten. De vragenlijsten zijn samen met de VU en UMC (locatie AMC)
opgesteld. Hierin is er niet alleen aandacht voor de medische kant, maar
ook voor de maatschappelijke gevolgen. Blijven reumapatiënten de
medicatie innemen? En hoe voorzichtig is men? De eerste indruk is dat
reumapatiënten toch wat voorzichtiger zijn dan de controlegroep. En het
grootste deel van de patiënten blijft de medicatie volgens voorschrift
innemen.”
Onderzoeksgeld
Wat de uiteindelijke uitkomsten zijn, is nu nog een vraag. “We gaan
ons de komende maanden samen hierover buigen”, vervolgt Gert-Jan.
“Daarnaast zijn we nu ook bezig met de financiering. Normaal gesproken
gebeurt dit op voorhand door middel van een onderzoeksaanvraag.
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Door de snelle opstart was dit nu niet mogelijk. De Reade Foundation
heeft ons in de opstartfase ondersteund.”
Nut en noodzaak
“Het is en blijft bijzonder hoe in zo’n korte tijd zo’n groot onderzoek is
opgezet”, besluit hij. “Dat geeft aan hoe groot de betrokkenheid is en
zegt veel over de noodzaak. Dit onderwerp leeft, reumapatiënten zijn
op zoek naar antwoorden. Want zolang het virus onder ons is en een
vaccin ontbreekt, is er een gerede kans dat veel mensen geïnfecteerd
zullen raken. Het is erg belangrijk om meer inzicht te krijgen op het
effect van COVID-19 bij reumapatiënten. Ook als er in de tussentijd
een vaccin gevonden wordt, blijft dit relevant. Want dan krijgen we
door dit onderzoek antwoord op de vraag hoe immuniteit zich
ontwikkelt bij mensen met en mensen zonder reuma.”
Wie is betrokken bij dit onderzoek?
Gert-Jan Wolbink en collega’s van Reade, van de Vrije Universiteit
Amsterdam (VU) en van de afdeling Klinische immunologie en reumatologie, Universitair Medische Centra (UMC) / locatie Academisch
Medisch Centrum (AMC). Ondersteuning door ICT-bedrijf Brightfish
en Sanquin, de ‘not-for-profit’ organisatie die de bloedvoorziening in
Nederland verzorgt.

Een najaar
vol comfort,
warmte en
energie!

Ontdek onze nieuwe comfortabele najaarscollectie!

Bron: ReumaZorg Nederland
Inleveren kopij vóór 1 februari
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.

Doctor Cuyperslaan 86
5623 BB Eindhoven
Openingstijden winkel
ma. t/m vr. 08.30 - 17.30

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

Reumavereniging
Regio Eindhoven
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Een secretaris met gezin in coronatijd
SFEERVERSLAG

Buitenceremonie
van de
trouwerij

In de afgelopen 8 maanden zag de wereld er compleet anders
uit. Zo ook voor ons. Wij (Riet en ik) hebben 4 zonen, allen
met een partner en we hebben 2 kleinkinderen. In de eerste
maanden was er nog weinig bekend over de wijze van besmetting
en de rol van kinderen daarbij. Dat betekende dat onze kinderen en
kleinkinderen niet meer op bezoek kwamen. Ze kwamen wel langs,
maar bleven in hun auto, zodat wij door het open raam konden
zwaaien naar onze (klein)kinderen. Later werden ze iets losser en
konden we zittend op een bankje bij de speeltuin zien hoe de
kleindochters speelden. Gelukkig was er wel de mogelijkheid om
filmpjes via WhatsApp te bekijken en konden we facetimen. In deze
tijd toch ook een fijne manier van communiceren. De paasbrunch
met z’n allen werd een digitale paasbrunch, op zich ook apart om
mee te maken.
Onze oudste zoon had zijn huwelijk gepland op 11 juli. Tot 2 weken
voor die datum was het de vraag of het door kon gaan, of het
binnen of buiten kon en met hoeveel gasten. Dus best spannend.  
Uiteindelijk is het gelukkig doorgegaan met 100 gasten, buiten,
staand en met een silent disco.
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Wat we helaas wel hebben moeten cancelen was onze eigen
40-jarige bruiloft. Enerzijds mochten we maar een beperkt aantal
gasten uitnodigen en anderzijds vonden we zelf het risico in relatie
tot de toenemende aantallen besmettingen niet verantwoord.
Tenslotte valt een groot deel van de uit te nodigen gasten in de
risicogroep.
Voor de reumavereniging betekende het virus dat we eigenlijk alles
wat we gepland hadden ook hebben moeten afgelasten. Na de eerste
keer afgelasten hebben we bijna alles weer opnieuw gepland, zalen
besproken, de sprekers van de lezingen opnieuw vastgelegd etc.
Daarna helaas weer alles af moeten gelasten. Per saldo meer dan
dubbel werk, maar als je vanwege het virus de deur weinig uitgaat
heb je zo dan toch ook nog iets om handen.
We hopen dat het vinden van een vaccin niet te lang gaat duren, want
dat is denken we uiteindelijk de enige echte manier om weer door te
kunnen naar normaal. Dat zal zeker niet voor de Kerst en Oud en Nieuw
gebeuren. En ook al is het even een lastige tijd, toch hopen en wensen
wij jullie fijne Kerstdagen en een goed Oud en Nieuw toe en wensen
we iedereen alvast een voorspoedig en uiteindelijk virusvrij 2021 toe,
zodat we elkaar weer in het ECHT kunnen ontmoeten.
Wim en Riet Slot

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met 31 oktober)

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevr. de Turck
Mevr. van Weele
Mevr. Zijlstra

Dhr. van de Dries
Dhr. Theunissen
Dhr. Valkenburg
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Pijn door handartrose verminderen
VOOR U GELEZEN Van je polsen buigen tot masseren met ijs

Denk handig
en doe dingen
anders

Van de 1,4 miljoen Nederlanders met artrose, heeft bijna één
op de vier mensen handartrose. Deze vorm van artrose begint
meestal met stijfheid en pijn in de pols, vingers of duim. Wat zijn
manieren om deze pijn te verminderen? We zochten het voor je uit.
Handartrose is een pijnlijke aandoening, waar veel Nederlanders mee
te maken krijgen. Omdat je je handen eigenlijk overal voor gebruikt,
van het poetsen van je tanden tot het openen van een pot groenten,
kan dit voor veel beperkingen zorgen in je dagelijks leven. Hoe meer je
je handen op een verkeerde manier belast, hoe erger de pijn. Wat kun
je zelf doen om de pijn te verminderen? Dit zijn vijf manieren.
1. Doe handoefeningen
Je doet er goed aan om elke dag een half uur oefeningen te doen om je
pols- en handspieren sterker te maken. Zo worden ze soepeler en neemt
de pijn af. Simpele oefeningen als het buigen en strekken van je pols, een
vuist maken en je vingers strekken en spreiden, hebben al effect. Als je
hier je nieuwe gewoonte van maakt, zul je merken dat je handen
minder snel stijf worden. Let op: in het begin kan een oefening pijnlijk
zijn. Je hand in warm water houden of in iets zachts knijpen, kan dan
helpen. Vind je het moeilijk om oefeningen te doen? Een oefentherapeut
kan hierbij helpen.
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2. Zorg voor een goede balans tussen rust en bewegen
Als je te veel en te vaak je handen gebruikt op een dag, zal de pijn alleen
maar toenemen. Sommige mensen hebben vaker pijn op een specifiek
moment, zoals in de ochtend of avond. Gebruik deze momenten dan
ook om rustig aan te doen. Zorg verder dat je verspreid over de dag
voldoende rust hebt. Dat betekent de huishoudelijke taken verspreiden
over de week en hobby’s als tuinieren, haken en knutselen afwisselen
met activiteiten waarbij je je handen niet gebruikt, zoals wandelen en
tv kijken. Zorg dat je handen in rust ook echt ontspannen zijn en dat je
er niet op steunt.
3. Denk handig en doe dingen anders
Boodschappen doen en vervolgens twee zware tassen sjouwen, is
geen pretje voor je handen. Maak het jezelf makkelijk door bijvoorbeeld
een rugzak of trolley te gebruiken. Er zijn talloze handige manieren om
dingen anders te doen. Zo voorkom je dat je handen te veel kracht
moeten gebruiken. Scherpe messen zijn een must in de keuken, zodat
snijden bijna vanzelf gaat. En gaat de sleutel stroef in het slot? Zorg dan
dat je het slot goed smeert. En wees niet bang om om hulp te vragen,
daar heb je uiteindelijk alleen maar baat bij.
4. Masseer met ijs en warmte
Zijn je handen iets overbelast? Een ijsmassage kan wonderen doen.
Pak een ijsblokje (of icepack) en maak cirkelvormige bewegingen over
de pijnlijke plek. Doe dit niet langer dan vijf minuten per keer, want dan
gaat je huid irriteren. Laat je handen vervolgens rusten in een badje met
warm - niet te heet! - water. Veel mensen met handartrose vinden het
gevoel van warm water prettig en een pijnstillende werking hebben.
5. Gebruik andere spieren
We zijn gewend om zoveel mogelijk onze vingers te gebruiken, maar dat
hoeft niet. De uitdaging is om altijd de grootste en sterkste spieren te
gebruiken. Doe bijvoorbeeld de deur dicht met je heup en houd een
tas vast door hem tegen je borst te dragen. Je handen worden dan
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nauwelijks aan het werk gezet en dat scheelt pijn. Het is een goed idee om
alle handelingen die je doet, zo dicht mogelijk bij en tegen je lichaam uit
te voeren. Of het nu om koken gaat of het tillen van een kind.

Aankondiging

Aankondiging onder voorbehoud!

Bron: A. Vogel

Als de corona maatregelen het toelaten, willen we de uitgestelde
Algemene Ledenvergadering van 2019 en die van 2020 tegelijk houden.
Graag stellen we dan ook de kandidaat-voorzitter aan u voor.

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 2019 en 2020
vrijdag 12 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
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Aanmelden verplicht ivm corona maatregelen: vóór 5 maart bij Greet:
06 83 40 78 50. Locatie: Wijkgebouw Gestel, Boccherinilaan 6, Eindhoven
Jaarverslag: het digitaal jaarverslag is op te vragen bij  secretaris Wim Slot:
info@rveindhoven.nl. Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven
neemt u Hermes bus 319 (richting Reusel) uitstappen bij bushalte Grieglaan.
Looproute: (5 min): loop op de Karel de Grotelaan richting Grieglaan en sla
rechtsaf naar Brucknerplein, sla linksaf naar de Schubertlaan, sla rechtsaf
richting Boccherinilaan, sla rechtsaf naar de Boccherinilaan. U vindt
Wijkgebouw Gestel aan uw rechterhand. Parkeren: in de buurt
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6 tips om je immuunsysteem te versterken
VOOR U GELEZEN Een goede weerstand beschermt je tegen virussen

Ontspan
regelmatig!

Een gezonde leefstijl zorgt voor een sterker immuunsysteem.
Een goede weerstand is altijd belangrijk, maar nu in ‘coronatijd’
nog belangrijker. Deze leefregels helpen je hierbij.

3. Vermijd stress
Zorg voor voldoende ontspanning en rust, want stress verslechtert
je immuunsysteem en zorgt er dus voor dat je vatbaarder bent. Lichaamsbeweging zorgt voor ontspanning, maar als je niet van wandelen of yoga
houdt en het met tegenzin doet, heeft het weinig zin. Zoek dus iets waar
jij ontspannen van wordt. Luister naar je favoriete muziek, lees een boek
of neem een warm bad.
4. Sport en beweeg
We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: beweeg voldoende en sport.
Daar word je fit van en het helpt je immuunsysteem. Iedereen weet
het wel, maar toch bewegen veel Nederlanders veel en veel te weinig.
Helemaal nu een groot deel thuiswerkt door de coronacrisis. Zorg voor
dagelijkse beweging! Daarvoor hoef je echt niet zes keer per week naar
de sportschool. Doe bijvoorbeeld boodschappen op de fiets, breng je
kinderen iedere dag lopend naar school of loop de trap tien keer op en af.
Overdrijf het niet en put jezelf niet uit. Dat werkt averechts en verhoogt
de kans op het oplopen van een infectie.

1. Ga naar buiten
In de herfst en winter worden de dagen korter en ben je misschien
sneller geneigd binnen te blijven. Ga zoveel mogelijk naar buiten en
voorkom dat je een vitamine D-tekort krijgt. Wandel, fiets of ga als de
zon schijnt lekker in de tuin of op je balkon zitten. Probeer elke dag
tussen elf uur ‘s ochtends en drie uur ‘s middags een kwartier tot een
half uur buiten te zijn, met een onbedekt gezicht en onbedekte handen.
Je lichaam maakt vitamine D zelf aan onder invloed van zonlicht.

5. Goede nachtrust
Zorg dat je voldoende slaapt, zo’n acht uur per nacht. Ga op vaste tijden
naar bed en sta op dezelfde tijd op. Slaap in het weekend niet te lang uit
en ga niet te laat naar bed. Dat verstoort je ritme. Ga alleen naar bed als
je slaap hebt en voorkom dat je te vroeg of halverwege de avond op de
bank in slaap valt.

2. Eet vezelrijk
De laatste jaren is steeds meer duidelijk geworden hoe belangrijk de rol
van de darmen is voor een goede gezondheid. Zorg dus goed voor je
microbioom. Eet vezelrijke volkorenproducten, veel groente, fruit en
peulvruchten. Je darmen worden ook ‘blij’ van gefermenteerde voeding.
Zet dus ook regelmatig producten als zuurkool, olijven, kefir en yoghurt
op je menu.

6. Koud afdouchen
Na het douchen nog even koud afdouchen geeft je immuunsysteem een
boost. Het immuunsysteem van mensen kan je vergelijken met een
leger dat indringers zoveel mogelijk buiten houdt of - als ze toch zijn
binnengedrongen - een kopje kleiner maakt. Er zijn allerlei redenen
waarom het immuunsysteem zijn werk minder goed kan doen, zoals
stress en ernstig overgewicht. Als je langdurig veel stress hebt, stijgt het
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stresshormoon cortisol in het bloed. Cortisol dempt je immuunsysteem
waardoor je vatbaarder bent voor infecties. Lichaamsvet beïnvloedt je
immuunsysteem. In geval van overgewicht en obesitas raakt je lichaamsvet
(en met name het vet in je buik) ontstoken. Je immuunsysteem is dan zo
druk bezig met de ontsteking in je vet dat je vatbaarder bent voor indringers
vanuit elders. Kou zorgt ervoor dat verschillende onderdelen van je immuunsysteem op actief komen te staan. En dit is gunstig voor het bestrijden
van sommige soorten infecties. Ook is uit een grote Nederlandse studie
gebleken dat 30 dagen koud afdouchen (tot 90 sec) leidt tot 30 procent
minder ziekmelding.

Aankondiging

Aankondiging onder voorbehoud!

Als de corona maatregelen het toelaten, willen we de uitgestelde
lezing organiseren. Heeft u altijd pijn en vraagt u zich af of er misschien
manieren zijn die u kunnen helpen hiermee beter te leren omgaan?

Bron: Gezondheidsnet
Kom dan naar onze lezing over integrale revalidatie en nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van chronische pijn.

Omgaan met chronische pijn
vrijdag 19 maart

Het laatste nieuws
Zolang het virus rondwaart en de corona maatregelen streng zijn,
kunnen we onze activiteiten niet door laten gaan. Zodra het kan en
mag, organiseren we weer bijeenkomsten zoals het ReumaCafé,
lezingen, de Algemene Ledenvergadering, de nieuwjaarsbijeenkomst,
de voorjaarsfietstocht enzovoorts. Daarbij nemen we een gok op de
toekomst. Afgelasten kan immers altijd nog.
Het Contact verschijnt viermaal per jaar en bevat daardoor niet de
nieuwste informatie. Voor actuele informatie over komende activiteiten
kijkt u op de website van onze vereniging: www.rveindhoven.nl.
Klik op Agenda om te zien welke activiteiten wel of niet doorgaan.
Het laatste nieuws en meer informatie leest u in onze digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan via de website of door een mailtje te sturen naar
onze secretaris Wim: info@rveindhoven.nl
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Spreker: Prof. Dr. Rob J.E.M. Smeets, revalidatiearts CIR Eindhoven en hoogleraar
Revalidatiegeneeskunde aan de universiteit Maastricht
Programma:
14.00 uur: ontvangst met koffie of thee
14.30 uur: eerste deel lezing
15.15 uur: pauze en bezoek aan informatiestand
15.45 uur: tweede deel en gelegenheid tot het stellen van vragen
16.30 uur: afsluiting
Aanmelden verplicht ivm corona maatregelen: vóór 11 maart bij Greet:
06 83 40 78 50. Locatie: Wijkgebouw Gestel, Boccherinilaan 6, Eindhoven
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes bus 319
(richting Reusel) uitstappen bij bushalte Grieglaan. Looproute: (5 min): loop op
de Karel de Grotelaan richting Grieglaan en sla rechtsaf naar Brucknerplein, sla
linksaf naar de Schubertlaan, sla rechtsaf richting Boccherinilaan, sla rechtsaf
naar de Boccherinilaan. U vindt Wijkgebouw Gestel aan uw rechterhand.
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Parkeren: in de buurt

Hoe belangrijk is daglicht voor je gezondheid
VOOR U GELEZEN Dagelijks minimaal tien minuten naar buiten

Houd je
biologische
klok op peil

Daglicht intenser dan kunstlicht
Heb jij vaak moeite om ‘s ochtends uit je bed te komen? Probeer om
overdag meer naar buiten te gaan. Daglicht is namelijk vele malen
intenser dan kunstlicht. In de zomer heeft daglicht bij volle zon een
sterkte van meer dan 100.000 lux (eenheid voor verlichtingssterkte).
Bij indirect zonlicht is dat 10 tot 20.000 lux en op een bewolkte dag
1000 lux. Thuis zal je niet veel verder komen dan 150 lux en op kantoor
300 tot 500.
Op een bewolkte dag is de lichtsterkte (1000 tot 2000 lux) zo ongeveer
het minimale wat je lichaam nodig heeft om je biologische klok optimaal
te laten werken. Het licht binnen is dus veel te zwak.

In de winter zijn de dagen kort en als je een baan hebt waarbij
je dagelijks van 9 tot 5 op kantoor zit, krijg je maar weinig
daglicht. Waarschijnlijk is het donker als je naar je werk gaat en
ook als je weer naar huis gaat. Dit terwijl daglicht essentieel is voor
je gezondheid. Want daglicht heb je nodig om ervoor te zorgen dat je
biologische klok goed functioneert. Daarnaast heb je daglicht nodig
om vitamine D aan te maken en een depressie te voorkomen. Hup
naar buiten dus!
Je biologische klok zorgt ervoor dat allerlei processen in het lichaam - de
temperatuur, bloeddruk, stofwisseling - goed op het moment van de dag
zijn afgestemd. Zo zijn je bloeddruk en lichaamstemperatuur ‘s nachts
laag en worden ze voor je opstaat weer op peil gebracht. Op andere
momenten van de dag zorgt je klok er bijvoorbeeld voor dat je alert bent
en voedsel kunt verteren.
Ook als je geen of weinig daglicht krijgt, functioneert je biologische klok,
maar je ritme verschuift. Licht zorgt ervoor dat je lichaam wakker blijft,
dat je alert bent en dat je overdag actief kunt zijn. Een belangrijke rol
spelen de hormonen cortisol en adrenaline hierbij. Deze worden dan ook
wel onze waakhormonen genoemd.
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Zo’n 10 minuten buiten is al genoeg om je klok weer ‘gelijk’ te zetten. Heb
je moeite bij het in slaap vallen? Ga dan bij voorkeur ‘s ochtends of aan
het begin van de middag naar buiten. Word je altijd vroeg wakker, dan
kun je beter later op de dag naar buiten gaan.
Bron: Gezondheidsnet

In samenwerking met
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Het ReumaCafé maakt een doorstart in 2021
U bent weer van harte welkom!

Schrijf over uw ervaringen met corona
Hoe beleeft u deze tijd?

Nieuwe
activiteiten
in het
nieuwe jaar

Wat voor
jaar was
dit?

Het ReumaCafé, een plek waar gezelligheid voorop staat en de
handen bezig zijn met een knutselwerkje of een spelletje.
Een plaats waar je elkaar ongedwongen kunt ontmoeten, een praatje
kunt maken maar ook stil kunt genieten van een kopje koffie of thee.
Startdatum: maandag 11 januari 2021, daarna elke eerste maandag
van de maand.
Tijdstip: vanaf 14.00 uur
Voor wie? Voor leden, niet leden en belangstellenden
Aanmelden is verplicht ivm coronamaatregelen: 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 stadbus 16 (richting Veldhoven MMC).Uitstappen bij bushalte
Kastelenplein Oost. Looproute: (3 min): loop naar de Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar de Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar het
Kastelenplein, u vindt uw bestemming aan uw rechterhand.
Parkeren:  gratis en ruime parkeergelegenheid
Contactpersonen: Lillian Korremans (Lillian@korremans.nl) en Corry
Huffenreuter (06 48 69 18 61)
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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 in het breien van een warme sjaal, bent
u creatief aan de slag gegaan of bakt u zalige kerstkoekjes? Bent u
aan het opruimen en schoonmaken geslagen en heeft u praktische
tips? Misschien heeft u ontdekt dat u uw gevoelens heel goed onder
woorden kunt brengen in een gedicht?
Wellicht heeft u goede ideeën voor activiteiten die de reumavereniging kan oppakken. Laat het ons weten!
Wat is u opgevallen? Wat heeft u meegemaakt? Welke creatieve
oplossingen verdienen bewondering? Wat voor activiteiten onderneemt u op anderhalve meter afstand? Heeft u adviezen?
Hoe beleeft u deze coronatijd? Welke aanpassingen heeft u moeten
doen? Welke initiatieven verdienen bewondering? We nodigen u uit
om uw gedachten op papier te zetten. Laat ons weten hoe u deze
tijd ervaart. We horen het graag!
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Zo voorkom je een corona-winterdip
VOOR U GELEZEN 6 tips tegen een winterdip tijdens de coronacrisis

Haal
regelmatig
een frisse
neus

Stress, slaapproblemen, somberheid en eenzaamheid. Inmiddels
heeft 60 procent van de Nederlanders door de coronacrisis
meer last van mentale klachten. Nu de dagen ook nog eens korter en
donkerder worden, neemt dit aantal waarschijnlijk flink toe. Gelukkig
zijn er wél dingen die je kunt doen om een corona-winterdip te voorkomen of verlichten.
1. Ga naar buiten
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: buitenlucht is ontzettend goed
voor je. Helemaal als je ernaast ook nog beweegt. Na een wandeling voel
je je vaak al een stuk vrolijker en kalmer. Dit komt vooral door frisse lucht
en daglicht. Heerlijk als de zon schijnt, maar dit is niet eens echt nodig.
Daglicht alleen al is voldoende om het vitamine D-gehalte in je lichaam op
te krikken. Je lichaam maakt vitamine D namelijk zelf aan onder invloed
van zonlicht, ook als het bewolkt is. Door vitamine D voel je je energieker,
fitter en bouw je ook nog eens aan je weerstand. Bovendien stimuleert
daglicht ook nog eens de aanmaak van gelukshormonen serotonine en
dopamine. Reden genoeg om even een frisse neus te halen!
2. Blijf sporten
De coronamaatregelen maken het minder makkelijk om je sportroutine
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vast te houden. Probeer (tijdelijk) een nieuwe routine te vinden, waardoor
je nog steeds lekker actief bezig bent. Doe bijvoorbeeld elke ochtend een
korte workout thuis, ga op vaste dagen naar de sportschool of maak van je
hardlooprondje in het weekend een nieuwe gewoonte. Ben je je motivatie
even verloren? Dat is niet erg, neem rust en pak het later weer op. Wees
niet te streng voor jezelf.
3. Doe (eventueel) aan lichttherapie
Ben je gevoelig voor winterdips of -depressies en merk je dat daglicht niet
voldoende is voor je, dan kun je eens lichttherapie proberen. Hierbij is het
de bedoeling dat je een aantal dagen tot weken elke ochtend een aantal
minuten voor een speciale lamp (zonder uv-licht) zit. De lamp bootst
zonlicht na, waardoor je een dip of depressie kan verminderen of voorkomen. (Vaak kunnen de kosten van zo’n lamp gedekt worden vanuit
een aanvullende zorgverzekering. Vraag de voorwaarden na bij je zorgverzekeraar).
4. Slaap voldoende
Voor veel mensen is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Jammer, want
een goede nachtrust is erg belangrijk voor je gezondheid. Sterker nog: het
is een eerste levensbehoefte. Volgens slaapexpert Floris Wouterson begint
slecht én dus ook goed slapen allemaal met het stresshormoon cortisol.
In stressvolle tijden, zoals nu, maak je meer aan van dit hormoon. Er zijn
een aantal dingen die je kunt doen om je cortisolniveaus weer in balans
te krijgen, zoals suikers en snelle koolhydraten vermijden en niet te veel
nieuws kijken.
5. Zorg voor ontspanning
In deze tijd kun je er minder op uit dan je misschien gewend was, maar
het voordeel van de donkere maanden is dat je het thuis gezellig kunt
maken. Haal bijvoorbeeld wat eerder de kerstverlichting van zolder, ruim
spullen op of verf je muren eens in een andere kleur. Ook kun je je oude
hobby weer eens oppakken of juist een nieuwe ontdekken. Doe vooral
iets wat je leuk vindt en je een ontspannen gevoel geeft, zoals lezen,
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schilderen, puzzelen of yoga. Er is genoeg te bedenken.
6. Blijf in contact
Mis je het contact met andere mensen, maar ben je het videobellen
inmiddels zat? Je mag op dit moment nog maximaal drie mensen thuis
ontvangen die niet bij je eigen huishouden horen. Uiteraard wel op
anderhalve meter afstand. Als je dat toch geen fijn idee vindt, dan kun je
bijvoorbeeld ook samen buiten een wandeling maken. Zo kun je toch nog
even bijkletsen op een veilige manier. Heb je toch meer hulp nodig? Er zijn
nu zorgaanbieders die online GGZ-behandelingen aanbieden. In tegenstelling tot de reguliere zorg, is het vaak mogelijk om hiermee direct te
starten. Ook wordt de behandeling (met verwijzing van je huisarts)
vergoed vanuit de basisverzekering. Vraag de mogelijkheden en
voorwaarden na bij je zorgverzekeraar.
Let op: check voor alle actuele adviezen de website van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): rivm.nl/coronavirus-covid-19
Bron(nen): Plusonline, EénVandaag

Vacature Redacteur / PR medewerker

Help jij
een handje
mee

Zin om samen te werken aan het blad van de reumavereniging?
Samen te bedenken wat er in het blad moet komen en daar de mooiste
foto’s bij zoeken? Misschien wil je een interview maken met één van je
collega leden?
Bedenken wat leden willen lezen op de website? Informatie zoeken
die interessant is voor onze leden? Vind je het leuk om de twee
Facebookpagina’s bij te houden en misschien een Instagram account
toe te voegen? Artikelen en filmpjes zoeken voor de digitale nieuwsbrief?
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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Stappenplan overstappen zorgverzekering
VOOR U GELEZEN Beslis stap voor stap

met elkaar te vergelijken. Vink aan wat voor jou belangrijk is in de
zorgverzekering. In de resultaten van de vergelijkingssite zie je welke
zorgpolissen in 2020 het beste bij je passen. Is dat de polis die je huidige
zorgverzekeraar aanbiedt of een andere polis?

Alle beetjes
helpen

4. Beslis of je wilt overstappen
Wissel je niet van zorgverzekering? Dan ben je nu klaar. Je nieuwe polis
gaat automatisch op 1 januari 2020 in. Stap je wel over? Ga dan verder
met stap 5.

1. Bepaal welke zorg je nodig hebt
Om erachter te komen welke zorgverzekering het beste bij je
past, is het belangrijk om eerst een goed beeld te krijgen van je behoefte
aan zorg in 2020:
• Welke reumazorg verwacht je nodig te hebben?
• Wie zijn je vertrouwde behandelaars?
• Wil je aanvullende behandelingen volgen, zoals een kuurbehandeling?
• Wat is het bedrag dat je kunt besteden aan je zorgverzekering?

5. De overstap regelen
Wil je overstappen? De volgende tips kunnen je helpen:
• Wees op tijd. Uiterlijk 31 december 2019 moet je je huidige zorgverzekering opzeggen. Je hebt dan tot 31 januari 2020 de tijd om een
nieuwe zorgverzekering af te sluiten.
• Let op medische selectie bij de aanvullende verzekering. Zeg je oude
zorgverzekering pas op als je bent geaccepteerd bij je nieuwe zorg
verzekeraar.
• Biedt de nieuwe zorgverzekeraar een overstapservice? Dan hoef je niet
zelf je oude zorgverzekering op te zeggen.
• Bekijk of je kunt aansluiten bij een collectieve zorgverzekering. Vaak
krijg je dan korting.
• Laat alles schriftelijk bevestigen.

2. Neem je huidige zorgverzekering onder de loep
In november krijg je van je zorgverzekeraar de polisvoorwaarden voor
2020. Sluit je verzekering nog aan bij de zorg die je in 2020 nodig hebt?
Neem je huidige zorgverzekering onder de loep. Let ook op:
• De nieuwe premie. Past die in jouw budget?
• De aanvullende verzekering. Zijn de vergoedingen veranderd?
• Het type polis. Is het een naturapolis of een restitutiepolis?
• De lijst met zorgverleners. Kun je nog steeds terecht bij je vertrouwde
behandelaars?

Bron: ReumaNederland

3. Vergelijk zorgverzekeringen met elkaar
Gebruik een vergelijkingssite voor zorgverzekeringen om zorgpolissen
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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: Darja Domenie
06 20 36 06 81
• Vrijdag van 13.00 - 14.00 uur
Groepsleidster: Greet van Gessel
06 83 40 78 50
• Zaterdag van 11.45 - 12.45 uur
Groepsleidster: Ellen van Steenis
040 211 65 58

• Woensdag van 11.00 - 12.00

Groepsleidster: Eline Merk
040 242 59 21
• Donderdag van 11.00 - 12.00
Groepsleider: Harald Ihle
hydrotherapie@rveindhoven.nl
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.
• Woensdag: 11:00 - 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 11.45 tot 12.45 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
 donderdag 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. Deelname aan
een beweeggroep is op eigen risico.

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

10:30 - 11:30 uur
10:30 - 11:30 uur
Woensdag van 11.00 -12.30 uur

Tai Chi
ingangsdatum:
Wijkcentrum de Mortel, Savoiepad 14, Eindhoven
 woensdag van 11.00 tot 12.30 uur

Dinsdag van 13.30 -15.00 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 : ............................................................................

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

Interim-voorzitter
Inge Beekmans
0492 330 627

d.huffenreuter@upcmail.nl

cjbeekmansrpv@gmail.com

Coördinator Hydrotherapie
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

Coördinatoren
Ellen van Steenis 040 211 65 58
Willy Klappe 06 18 22 52 56
Eline Merk 040 242 59 21
Darja Domenie 06 20 36 06 81
Harald Ihle hydrotherapie@rveindhoven.nl

Ledenadministratie
Joost Korremans

j.korremans@gmail.com

Redactie
Wilma Wijnen
040 244 73 33

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

wwijnenrpv@gmail.com

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

Gastvrouw
Greet van Gessel
06 83 40 78 50

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

Contactpersoon advertenties
Corry Huffenreuter

Coördinatoren Tai Chi
Mary Brands
040 221 80 26
info@rveindhoven.nl

Tineke den Hoed
040 242 42 08

info@rveindhoven.nl

tinekeenkees@hotmail.com

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

