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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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Het bestuur aan het woord
drukwerk
printwerk
afwerking

We houden
contact!

K le u rrij k i n b e w e g i n g
Als in een vloeiend proces, beste leden, neem ik graag het stokje
over van Inge die de vereniging gepassioneerd heeft geleid.
De Run 8321  5504 EN Veldhoven
040 230 1988  info@jomadruk.nl  www.jomadruk.nl

De zekerheid van goede zorg

Ik heb het gevoel voldoende startbagage te hebben gekregen om dit
op een verantwoorde wijze te doen. Ik heb een gezonde vereniging
aangetroffen en zal er alles aan doen dit zo te houden, geholpen
door kundige en zeer betrokken bestuursleden. Op de Algemene
Ledenvergadering moet een en ander nog formeel worden bekrachtigd.
Het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat nagenoeg alle activiteiten
en dus ook de Algemene Ledenvergadering zijn uitgesteld. Het is niet
anders. Ook kan nog niet worden gezegd wanneer de diverse activiteiten
weer kunnen worden opgestart. In de tussentijd pogen wij contact
met u te houden via de ‘Nieuwsbrief’, en het ‘Contact’ en zullen u
onverwijld berichten als er weer mogelijkheden komen.

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl
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Ik gun u spoedige vaccinatie en immuniteit opdat u geleidelijk aan de
beperkingen achter u kunt laten.  
Veel leesplezier en tot later
Hans Valkenburg, Kandidaat-voorzitter
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Van de redactie

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Zolang het virus rondwaart en de corona maatregelen streng zijn,
kunnen we onze activiteiten en beweeggroepen niet door laten gaan.
Zodra het kan en mag, organiseren we weer bijeenkomsten en starten
we de beweeggroepen weer.
Het laatste nieuws over (de herstart van) de beweeggroepen en
activiteiten vindt u in onze digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan via
de website of door een mailtje te sturen naar onze secretaris Wim:
info@rveindhoven.nl
Op de website van onze vereniging: www.rveindhoven.nl vindt u ook
informatie over de beweeggroepen en activiteiten. Klik op Agenda om te
zien welke activiteiten wel of niet doorgaan.

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!

Seizoen
vol genietmomentjes
Hoe dan ook: het wordt lente. Geen enkel slecht bericht kan
het spektakel van ontluikende knoppen die zich elke dag een
beetje meer openvouwen, verpesten. Langer licht, klussen in de tuin
of op uw balkon, jonge eendjes, lammetjes, voorjaarsschoonmaak,
groen, zon (!), warm, terrasje (heel misschien), bloesem, zoete geuren,
bloemetjes en bijtjes, lezen in de tuin, de Boekenweek en vaarwel
wintertenen. Kortom: lentekriebels. En er is nog meer goed nieuws.
Vers bloed
We hebben een nieuwe voorzitter, en wat voor een. In het Contact van
december heeft hij zich al aan u voorgesteld. Hij is inmiddels al gepokt
en gemazeld door het bestuur en hij kan bijna niet wachten tot hij in
een Algemene Ledenvergadering met de rest van de leden, met u, kan
kennismaken. In dit Contact maakt u kennis met Jasmijn van Keulen,
nieuw redactielid, dat zich al voortvarend heeft ingelezen in het wel en
wee van onze vereniging en de perikelen in reumaland. We laten ons
graag door hen inspireren.
Brandjes blussen
Het is plezierig om samen te werken met deze twee mensen die zo
energiek van start zijn gegaan. En dat met een handicap in de vorm
van coronamaatregelen. Maar dat alles, was nooit zo soepel gegaan
zonder Inge Beekmans die de vereniging altijd met onvermoeibaar
7

enthousiasme heeft geleid, als voorzitter en als interim-voorzitter. We
danken haar van harte voor haar nooit aflatende inzet, animo en het op
rolletjes laten lopen van onze vereniging. Zelf noemt ze dat vaak met
een glimlach: brandjes blussen. Lees haar afscheid in dit Contact en u
zult, net als ik, een traantje wegpinken.
In het zonnetje
Toch kwamen er nog meer fijne verrassingen binnen op de redactie:
een sfeerverslag van Florian Schouten en een sfeerverslag van onze
gastvrouw Greet van Gessel. Zij vertellen u hoe zij de coronatijd beleven.
Blij verrast is de redactie ook van de bijdrage van Corry Huffenreuter.
Zij maakte een zeer gedegen en informatief interview met onze nieuwe
adverteerders: CIR revalidatie. De aangekondigde lezing ‘Omgaan
met chronische pijn’, door prof. dr. Rob Smeets, kan vanwege corona
niet doorgaan, maar Corry heeft hem en zijn organisatie, in het
zonnetje gezet!
Ik wens u een tsunami aan lentekriebels.
Wilma Wijnen

Afscheid Inge Beekmans

Afscheid

Als u het Contact openslaat is vaak het eerste wat u ziet
“Het bestuur aan het woord”.
Nieuw in 2021 is dat dit voortaan geschreven wordt door de
kandidaat-voorzitter Hans Valkenburg. In het Contact van december
heeft hij zich al aan u voorgesteld.
De laatste jaren ben ik uw interim-voorzitter geweest en heb samen
met de overige leden van het bestuur de kar getrokken. Nu ga ik het
stokje overgeven aan Hans. Ik zelf en ook het gehele bestuur hebben
er alle vertrouwen in dat de vereniging bij Hans in goede handen is.

Uitgesteld
Algemene Ledenvergadering
Lezing Omgaan met chronische pijn

Ik heb de vereniging met veel plezier en enthousiasme mee mogen
leiden en ik wens Hans en het bestuur veel succes in de toekomst.
Rest mij u allen te bedanken voor het vertrouwen dat u al die jaren in
mij heeft gehad en ik ben er trots op dat ik uw voorzitter heb mogen zijn.

In memoriam (bijgewerkt tot en met 31 januari)
Mevrouw Geven - Vogels

Ik wens u alle goeds en liefs voor de toekomst.
Inge Beekmans
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Artrose is een serieuze gewrichtsziekte
VOOR U GELEZEN In gesprek met professor Margreet Kloppenburg

Geen
slijtage

“Dat artrose slijtage is, daar moeten we vanaf. Artrose is een
serieuze gewrichtsziekte met grote gevolgen voor heel veel mensen.”
Dit zegt reumatoloog en artroseprofessor Margreet Kloppenburg van
het LUMC. Als behandelaar van mensen met artrose ziet Margreet
Kloppenburg wat artrose betekent. “Pijn, veel pijn en stijfheid waardoor
je niet goed beweegt. Artrose zorgt ervoor dat dagelijkse dingen heel
moeilijk worden.”

dat kan gaan ontsteken waardoor je gewricht dik en warm aanvoelt.
En doordat bewegen moeilijk en pijnlijk wordt, gaan mensen vaak ook
echt minder bewegen. Dan kom je echt snel in een negatieve spiraal
terecht, waarbij je spierkracht snel afneemt en je klachten alleen maar
erger worden.”
Een grotere kans
Waarom iemand artrose krijgt, is lang niet altijd duidelijk. “Dat is bij
artrose net zoals bij veel andere vormen van reuma”, zegt reumatoloog
Kloppenburg. “Uit onderzoek blijkt vooral dat er omstandigheden zijn
waardoor je een grotere kans op artrose hebt. Eén is ouder worden.
Naarmate we ouder worden, wordt de kans op artrose gewoon groter.
Overbelasting door werk of sport is een risicofactor. Of een trauma,
waardoor je een gewricht beschadigt. En wat we zeker niet moeten
vergeten, is overgewicht. Hoe je het ook wendt of keert, te veel kilo’s
kunnen ervoor zorgen dat je meer kans hebt op artrose.”

Margreet Kloppenburg mag zich met recht artroseprofessor noemen.
Zij behandelt niet alleen mensen, maar doet ook veel onderzoek naar
artrose. Dat er niets aan artrose te doen is, klopt niet volgens haar.
“Medicijnen die artrose genezen zijn er niet, maar wel behandelingen
die de klachten verminderen en ervoor zorgen dat je kan blijven leven
en werken.”

Ontstekingen spelen een rol
Volgens Margreet Kloppenburg wordt steeds duidelijker dat
ontstekingen een rol spelen bij het ontstaan van artrose. “Het
lichaam wil schade repareren. Denk aan een wondje dat heelt. Bij
het repareren komen er ontstekingsstoffen vrij. Alleen lukt repareren
niet zo goed in een gewricht. Kraakbeen dat alleen al met het ouder
worden iets in kwaliteit achteruitgaat, wordt niet gerepareerd. Maar
de ontstekingsstoffen zijn er wel en ze tasten het gewricht verder aan.
Wij wetenschappers denken dat artrose zo kan ontstaan en erger
worden.”

Negatieve spiraal
Margreet Kloppenburg benadrukt dat artrose meer is dan kraakbeen dat
slechter wordt. “Onze gewrichten, denk aan een knie, een enkel of een
schouder, zijn veel meer dan een paar botten met een laagje kraakbeen
erop. Bij artrose wordt je hele gewricht ziek. Het bot onder het kraakbeen
verandert, er kunnen uitsteeksels gaan groeien. Er is een slijmvlieslaagje

Er zijn behandelingen
Wat je vaak hoort over artrose is dat er niets aan te doen is. Daar is
Margreet Kloppenburg het hartgrondig mee oneens. “Er zijn wel
degelijk behandelingen. Nee, er is geen medicijn dat artrose remt.
Maar er zijn medicijnen tegen de pijn en echte behandelingen die
helpen bij de klachten van artrose. Denk aan fysiotherapie, en dan

10

11

met name het versterken van je spieren en pezen. Ergotherapie voor de
handen. Er zijn braces die je gewrichten ondersteunen. En als het nodig is,
zijn er operaties om een gewricht vast te zetten of te vervangen door een
kunstgewricht.”
Grote volksziekte als we niks doen
In Nederland worden nu al 1,5 miljoen mensen getroffen door artrose.
“En dat worden er alleen maar meer. Als we niets doen, wordt artrose
echt een volksziekte”, zegt Margreet. “Ik zie gelukkig heel veel gebeuren
in onderzoek: we begrijpen steeds meer over het ontstaan van artrose
en bijvoorbeeld over pijn. Er worden veel bestaande medicijnen onderzocht en nieuwe medicijnen, speciaal voor artrose. Daar zullen nieuwe
behandelingen uitkomen. Tot die tijd denk ik dat we mensen met artrose
zo goed mogelijk moeten helpen bij wat er nu aan te doen is. Begeleiding
bij bewegen, gezond gewicht. Want iedereen aan een kunstgewricht?
Nee, dat is niet de oplossing voor artrose.”
Bron: ReumaNederland

In samenwerking met

Even voorstellen
Jasmijn van Keulen

Al schrijvend
mensen
helpen

Laat ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Jasmijn van Keulen
en afgelopen jaar ben ik 30 jaar geworden. Oorspronkelijk kom
ik uit de omgeving Utrecht, maar sinds ruim drie jaar woon ik in
het zuiden van het land. Wie ben ik verder?
Leergierig
Eén woord wat absoluut op mij van toepassing is, is leergierig. Ik
ontdek graag het hoe en waarom van zaken. Ik doe graag kennis op
en probeer mezelf uit te dagen. Tijdens mijn studietijd heb ik dan
ook meerdere opleidingen gevolgd. Ook nu ik niet meer in de officiële
schoolbanken zit, blijf ik leren. Dit doe ik door het volgen van thuisstudies.
Kinderen
Naast zelf kennis opdoen, vind ik het ook een uitdaging om kennis
over te dragen. Het is dan waarschijnlijk ook niet verrassend dat één
van opleidingen de pabo was. Ik kan echt van kinderen genieten. Hun
eerlijkheid en hun nog onbevangen blik op de wereld. Dan kunnen wij
als volwassenen, nog veel van kinderen leren.
Muzikaal
Mijn lesgeven vindt niet alleen maar plaats op de basisschool, maar
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ook in de muzikale wereld. Opgegroeid in een muzikale familie leerde
ik al op jonge leeftijd verschillende instrumenten spelen. Ik heb hier altijd
ontzettend veel plezier in gehad. Na een aantal jaar les te hebben gehad,
leek het me leuk om kinderen het plezier van musiceren te laten ervaren.
Gewoon op de mijn zolderkamer bij mijn ouders. Inmiddels musiceer niet
meer alleen, maar ben ik lid van een orkest en geef ik daar mijn lessen.

(Medische) klachten die
u beperken in mobiliteit?
Wij staan voor u klaar!

Taal
Naast kinderen en muziek, is een andere grote passie van mij taal.
Een talenknobbel voor vreemde talen heb ik niet, maar het fenomeen
taal intrigeert mij. Van taalontwikkeling tot taalstoornissen, het heeft
allemaal mijn interesse. Ik ben dan ook afgestudeerd in de algemene
taalwetenschappen. Zelf bezig zijn met taal vind ik ook leuk. Al sinds
de middelbare school schrijf ik verhalen. Ik kan helemaal opgaan in
mijn eigen gecreëerde wereld. Mijn interesse voor taal is de reden dat
jullie mijn verhaal in het verenigingsblad zien. Wat ik precies ga doen,
is nog onbekend. Maar ik hoop met mijn schrijven een helpende
bijdrage te kunnen leveren aan de reumavereniging.
Jasmijn van Keulen

Voor meer informatie of vragen, neem gerust contact op.
040 - 244 88 36

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met 31 januari)

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

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevrouw Breman
Mevrouw Hollanders
Mevrouw Leune
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Hoe ziek worden mensen met reuma van het coronavirus?
VOOR U GELEZEN Casestudy in Màxima Medisch Centrum

Goed nieuws:
geen hoger
risico!

Een aantal Brabantse ziekenhuizen is een gezamenlijke studie
gestart om te onderzoeken hoe ziek mensen met reuma van
COVID-19 worden. De gegevens van 100 reumapatiënten die met
ernstige COVID-verschijnselen in het ziekenhuis opgenomen zijn
geweest, worden vergeleken met de gegevens van 400 reumapatiënten
die niet in het ziekenhuis hebben gelegen. De Nationale Vereniging
ReumaZorg Nederland heeft toestemming gekregen tot het plaatsen
van het onderstaande artikel uit Reuma Magazine van november.
Vragen reumapatiënten aanleiding voor onderzoek
“Wij kregen tijdens de eerste coronagolf, van begin maart tot eind april,
heel veel vragen van reumapatiënten, bijvoorbeeld over wat ze met
hun medicatie moesten doen. Omdat we niet terug konden vallen op
onderzoeksgegevens zijn we zelf begonnen met het verzamelen van
informatie. Er hebben bij ons 22 reumapatiënten met ernstige COVID-19
in het ziekenhuis gelegen over wie wij een uitgebreid medisch dossier
hebben samengesteld. Maar het Màxima Medisch Centrum is geen
onderzoekscentrum. Daarom heb ik contact opgenomen met de Sint
Maartenskliniek, die gespecialiseerd is in reumazorg en de expertise in
huis heeft om een goed wetenschappelijk onderzoek op te zetten. Een
belangrijke vraag die we willen ophelderen, is of afweeronderdrukkende
medicijnen invloed hebben op hoe ziek reumapatiënten worden
16

van het coronavirus”, vertelt Jasper Broen, reumatoloog en klinisch
farmacoloog bij het Màxima Medisch Centrum en initiatiefnemer
van de studie.
Een mooie samenwerking
Alfons den Broeder, reumatoloog en epidemioloog bij de Sint
Maartenskliniek, aarzelde geen moment. “Jasper heeft in een vroege
fase van de coronagolf interessante gegevens verzameld over de
manier waarop een ernstige COVID-besmetting bij reumapatiënten
verloopt. Voor een kliniek als de onze, zonder verpleegafdelingen, is
het veel lastiger om dit soort informatie te verkrijgen, omdat wij minder
goed zicht hebben op welke reumapatiënten er met corona besmet
zijn geweest.” Jasper Broen en Alfons den Broeder hebben andere
ziekenhuizen in Brabant verzocht om deel te nemen in de studie.
Behalve het Màxima Medisch Centrum en de Sint Maartenskliniek
doen Bernhoven, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en Amphia
Ziekenhuis mee.
Welke gegevens worden verzameld?
De onderzoekers kijken naar gegevens die in de patiëntendossiers zijn
vastgelegd, zoals gewicht, lengte, leeftijd, medicijngebruik en of de
betreffende persoon naast reuma nog andere aandoeningen heeft.
Daarnaast kijken ze naar leefstijl, het naleven van de RIVM-richtlijnen,
vaccinaties en het gebruik van vitamine D.
Alfons Den Broeder: “Internationaal wordt er ontzettend veel
onderzoek gedaan naar corona. Dat leidt tot interessante inzichten.
Zo zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat vitamine D mogelijk een
beschermende werking heeft tegen het coronavirus. Hetzelfde geldt
voor vaccinaties, waaronder de vaccinatie tegen TBC. Daarom nemen
we deze aspecten ook mee in onze studie.” (Begin september startten
22 Nederlandse ziekenhuizen een onderzoek naar de vraag of het
TBC-vaccin bescherming biedt tegen de gevolgen van een infectie met
het coronavaccin bij kwetsbare ouderen).
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De eerste resultaten van het onderzoek met de patiënten uit het
Màxima Medisch Centrum zijn eind september gepresenteerd tijdens
de Najaarsdagen van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie,
de vakvereniging van reumatologen. Eind dit jaar hopen de onderzoekers
alle resultaten naar buiten te kunnen brengen. ReumaMagazine zal hier
aandacht aan besteden.
Casestudy naar gevolgen COVID-19 voor reumapatiënten
In Màxima Medisch Centrum werd een casestudy gedaan naar
de gevolgen van COVID-19 onder reumapatiënten met afweeronderdrukkende medicatie. Reumatoloog Jasper Broen en collega’s
van het Màxima Medisch Centrum verzamelden gegevens over
mensen met reuma die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest
met COVID-19. Zij wilden onder andere vaststellen of reumapatiënten
die afweeronderdrukkende medicatie gebruiken, een hoger risico lopen
op ernstige complicaties bij een COVID-19-besmetting. In de periode
van 1 maart tot 25 april 2020 hebben zij de gegevens geregistreerd
van reumapatiënten die zich bij het ziekenhuis hebben gemeld met
een positieve PCR-test.

ziekenhuis opgenomen is geweest, wijkt niet veel af van het percentage
mensen zonder reuma dat in het ziekenhuis heeft gelegen met ernstige
COVID-19. Hetzelfde geldt voor het percentage sterfgevallen.
Jasper Broen en zijn collega’s publiceerden hun bevindingen in een
wetenschappelijk tijdschrift. Ze benadrukken hierin dat de resultaten
met veel voorbehoud moeten worden geïnterpreteerd.  In de
beginperiode van corona zijn er namelijk weinig betrouwbare
onderzoeksgegevens over de verspreiding van het virus verzameld
waarmee zij hun resultaten konden vergelijken Ze pleiten voor het
oprichten van een internationale database waarin de gegevens van
reumapatiënten uit alle Europese landen met betrekking tot COVID-19
kunnen worden verzameld, zodat breed kan worden onderzocht wat
de impact is van COVID-19 op mensen met reuma.
Bron: ReumaZorg Nederland

Van de 7.600 reumapatiënten die onder behandeling zijn bij het Màxima
Medisch Centrum, identificeerde het ziekenhuis in totaal 27 personen
met COVID-19. Van hen werden veertien mensen opgenomen in het
ziekenhuis. Zes personen met reuma overleden aan de gevolgen van
COVID-19. Deze sterfgevallen betroffen allemaal mannen met reumatoïde
artritis die behandeld werden met methotrexaat. Drie van hen werden op
eigen verzoek niet behandeld, de andere drie hadden een onderliggende
aandoening.
Het Màxima Medisch Centrum heeft geen aanwijzingen gevonden dat
reumapatiënten die afweeronderdrukkende medicatie gebruiken een
hoger risico lopen op ernstige complicaties tijdens een COVID-19-infectie
dan anderen. Ook niet als ze een hogere leeftijd hebben. Het percentage
reumapatiënten dat met een ernstige COVID-19-besmetting in het
18
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Praten over vermoeidheid in de spreekkamer
VOOR U GELEZEN Wensen besproken in workshops

Een goed
gesprek

Mensen met reuma hebben de behoefte om hun vermoeidheidsklachten te bespreken met hun zorgverleners. Daarnaast willen
zij graag samen met hen beslissen over andere dan reguliere
behandelvormen, niet alleen bij vermoeidheid maar ook bij andere
klachten. Zorgverleners kunnen vaak niet voldoende ingaan op deze
wensen, vanwege onwetendheid over het bestaan van het probleem,
tijdtekort en/of handelingsverlegenheid.
Dit blijkt uit twee workshops gehouden door de Nationale Vereniging
ReumaZorg Nederland (RZN) en het Nivel, waarover in december
2020 een artikel is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor
Reumatologie.
Wensen bespreken in workshops
Wat vinden mensen met reuma belangrijk? Die vraag staat centraal
bij alles wat de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN)
doet. Onderzoeksinstituut Nivel hielp bij het beantwoorden van die
vraag door in 2018 de ‘Kennisagenda van mensen met reuma’ te
ontwikkelen. Samen organiseerden we, dankzij financiering van ZonMw,
eind 2019 twee workshops speciaal voor patiënten en professionals,
om onderwerpen uit die Kennisagenda verder te verdiepen. Met veel
enthousiaste deelnemers bespraken we onderzoeks- en ontwikkelings20

wensen rondom ‘vermoeidheid bij reuma’ en rondom ‘andere dan
reguliere behandelvormen bij reuma’. Uit de workshops kwamen
3 belangrijke wensen naar voren:
1. Maak vermoeidheid bij reuma bespreekbaar
In de spreekkamer ligt volgens mensen met reuma een uitdaging bij
het bespreken en aanpakken van vermoeidheid bij reuma. “Je bent
toch bang om niet serieus genomen te worden wanneer je zegt dat
je steeds zo moe bent. We zijn allemaal weleens moe. Wanneer je arts
er niet naar vraagt, ben je geneigd er zelf ook niet over te beginnen.
Maar je blijft ondertussen wel met het probleem zitten”, aldus een
deelnemer aan de workshop. Uit de workshops blijkt dat het afhankelijk
is van de zorgverlener of en hoe vermoeidheid besproken wordt.
Onwetendheid over het bestaan van het probleem, tijdtekort en
handelingsverlegenheid kunnen er volgens deelnemers van de
workshops voor zorgen dat zorgverleners niet voldoende ingaan op
vermoeidheid. Het zoeken naar ondersteuning wordt dan aan de
patiënt zelf overgelaten.
Een deelnemende zorgverlener aan de workshops reageerde hierop
als volgt: “Waarom sturen we mensen met reuma die zo moe zijn dat
zij hun werk niet meer kunnen doen zo de arbeidsmarkt weer op? Met
alle problemen van dien, want dit kost ook veel geld door bijvoorbeeld
uitval, ziekmelden, et cetera. We zijn bereid om duizenden euro’s te
vergoeden voor medicatie bij reuma, maar niet voor een goede
begeleiding bij vermoeidheid. Op dit vlak moet meer waardegerichte
zorg verleend worden.” Patiënten willen graag samen met zorgverleners
op een systematische manier bespreken hoe vermoeidheid zich uit,
in hoeverre vermoeidheid invloed heeft op hun dagelijks leven,
welke zorg of ondersteuningsbehoeften de patiënt heeft en welke
behandelvormen zouden kunnen aansluiten bij deze behoeften.
2. Maak andere behandelvormen onderdeel van samen beslissen
Een tweede onderwerp waarnaar mensen met reuma meer onderzoek
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en ontwikkeling willen, is ‘andere dan reguliere behandelvormen
voor reuma’. Hiermee worden alle andere behandelvormen dan
de reguliere bedoeld, waaronder complementaire behandelingen,
maar ook voeding en leefstijlcoaching, psychologische methodieken,
e-health-applicaties en nieuwe technieken, zoals gentherapie of
regeneratieve geneeskunde. Uit de workshops blijkt dat het voor
patiënten het belangrijkst is dat zij met hun zorgverleners uit de eerste
en tweede lijn over andere behandelvormen kunnen spreken. Ook
wensen zij gezamenlijk met hun arts een keuze voor een alternatieve
behandelvorm te kunnen nemen. “Vaak moet je als patiënt wel op
zoek naar andere behandelvormen als de reguliere behandelopties niet
voldoende hun werk doen”, reageerde een deelnemer aan de workshop.
“Het is logisch dat je gaat zoeken. Accepteer dit als zorgverlener en maak
alternatieve behandelvormen bespreekbaar. Zolang artsen hierin niet
meedenken, zullen mensen zelf blijven rommelen”.
Zeker bij complementaire behandelmethoden is het op dit moment zo
dat veel patiënten wel andere behandelingen ondergaan, maar dit niet
met hun arts bespreken. Eerder onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat 86%
van een gemengde groep mensen met chronische gewrichtsklachten
complementaire behandelmethoden gebruikt en dat slechts 30% deze
met hun huisarts bespreekt. Van de mensen die hun complementaire
behandelingen niet met hun arts bespreken, zou 92% dit wel graag doen.
3. Gebruik bestaande kennis en big data
Ook hebben mensen met reuma behoefte aan meer onderzoek naar
de effecten van specifieke behandelvormen bij symptomen van reuma,
zoals onderzoek naar de effecten van voeding en leefstijl op vermoeidheid
en pijn. Ze willen ook meer medisch biologisch en psychologisch onderzoek naar de werkingsmechanismen hiervan. Hierbij vinden patiënten en
professionals het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van bestaande
kennis en (big) data. Er is volgens hen namelijk al veel informatie waar
gebruik van moet worden gemaakt.
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Bron: ReumaZorgNederland

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!

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
en 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
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

Sfeerverslag coronatijd Florian Schouten
SFEERVERSLAG

Ondertussen heb ik al aardig wat werkstukken gemaakt en eenmaal
per week kan ik terecht in een wijkhuis, tenminste als het mag om
met een klein groepje samen op 1,5 meter afstand te mozaïeken. Er
is hulp aanwezig en je kunt je werkstuk voegen.
Zo kom ik deze verwarrende tijd met al zijn beperkingen goed door
en probeer ik te kijken wat de mogelijkheden zijn. En ook om zo gezond
mogelijk te blijven. We houden de moed erin. Op naar 2021!

Van kapot
naar mooi

In het contactblad las ik jullie oproep en na lang nadenken
trek ik de stoute schoenen aan. Ja, en toen was er corona, veel
ging niet door en nog steeds niet dus ook veel vrije tijd. Wat doen
we nu daarmee? Na het doorheen gaan van allerlei emoties,
begonnen we eerst met een rigoureuze opruiming in huis. Wat
kan een mens toch veel verzamelen.
Daarna was het zoeken naar een manier om aan beweging te
komen en dat is elke dag een stukje te gaan wandelen met in acht
nemen van de 1,5 meter maatregel en dus alleen.
Weinig tot geen bezoek en contacten verlopen via de computer
en de telefoon. Geen verjaardagen en andere heugelijke dagen
kunnen gevierd worden wat soms tot een dip kan leiden maar
daar heb ik een oplossing voor namelijk mooie muziek op zetten
en voor je het weet zing ik luidkeels mee of dans ik erbij. Dip of
somberheid meteen kwijt.
Maar wat ik in deze tijd vooral doe is MOZAIEKEN. Ik verzamel
allerlei materialen hiervoor, zoals kapot serviesgoed, (geeft meteen
een lekker gevoel, het stuk slaan van het serviesgoed, kan je
agressie in kwijt). Verder kun je met veel materialen mozaïeken.
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Florian Schouten
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Combinatie van geneesmiddelen werkt bij Sjögren
VOOR U GELEZEN 40% minder pijn en vermoeidheid

Effectieve
behandeling

Ernstig droge ogen en mond zijn de meest voorkomende
klachten bij het syndroom van Sjögren. Ongeveer een half procent
van de Nederlanders heeft deze auto-immuunziekte die soms ernstige
gevolgen kan hebben. Tot nu toe was er geen behandeling tegen. UMC
Utrecht onderzoeker Eefje van der Heijden ontdekte dat een combinatie
van geneesmiddelen wel werkt tegen Sjögren.
Het syndroom van Sjögren is een chronische auto-immuunziekte waarbij
verschillende afweercellen (lymfocyten) zweetklieren, speekselklieren,
borstklieren en alvleesklier beschadigen. Patiënten kunnen naast ernstig
droge ogen en mond ook klachten krijgen als gevolg van een ontsteking
van bijvoorbeeld de huid, longen of nieren. Bovendien lopen zij een
verhoogd risico op het ontwikkelen van non-hodgkinlymfoom.
Verschillende afweercellen
Er is voor patiënten met het syndroom van Sjögren nog geen effectieve
behandeling beschikbaar. Dit heeft er mee te maken dat verschillende
typen afweercellen betrokken zijn bij de mechanismen die deze
chronische ontstekingsziekte veroorzaken. Eerder onderzoek was
gericht op antireumamiddelen die slechts op één type afweercel zijn
gericht, met over het algemeen teleurstellende resultaten.
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Eefje van der Heijden onderzocht of een combinatie van reeds
bestaande geneesmiddelen, gericht op meerdere typen afweercellen,
zou kunnen werken. In haar promotieonderzoek onderzocht ze of een
medicijncombinatie met complementaire eigenschappen - leflunomide
(LEF) en hydroxychloroquine (HCQ) - aan deze eis zou kunnen voldoen.
Combinatiebehandeling effectief
In een placebogecontroleerde, gerandomiseerde, dubbelblinde
klinische studie uitgevoerd in het UMC Utrecht en onlangs gepubliceerd
in Lancet Rheumatology, toonden Eefje en collega’s inderdaad aan
dat de LEF+HCQ-combinatie de ziekteactiviteit bij patiënten met het
syndroom van Sjögren aanzienlijk verminderde, zonder dat er ernstige
bijwerkingen optraden. Na 24 weken waren hun klachten (zoals pijn
en vermoeidheid) met ongeveer veertig procent verminderd.
De combinatie van leflunomide plus hydroxychloroquine was veilig
en resulteerde in een goede klinische respons bij patiënten met
het syndroom van Sjögren. “De indrukwekkende resultaten van deze
goed-gecontroleerde studie - de eerste ooit waarin een combinatie
van bestaande geneesmiddelen bij deze ziekte is onderzocht rechtvaardigt verdere evaluatie in grotere klinische studies”,
concludeert Eefje in haar proefschrift.
Eefje van der Heijden (1985, Vlijmen) promoveerde op 27 oktober
2020 aan de Universiteit Utrecht. De titel van haar proefschrift was
“Repurposing established drugs for new indications: leflunomide
and hydroxychloroquine combination therapy for Sjögren’s syndrome”.
Bron: UMC Utrecht
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Ook andere ziekten zoals reuma en hormoonaandoeningen geven
een grotere kans op osteoporose.

Osteoporose
VOOR U GELEZEN Zo bouw je aan je botten

Eenmaal
daags een
half uur
naar buiten
Steeds meer Nederlanders krijgen te maken met de botziekte
osteoporose. Hun kans om iets te breken is stukken groter.
De impact daarvan is soms enorm.
Risico’s
“Osteoporose kan leiden tot een inzakking van de wervelkolom, en
een flinke aantasting van iemands autonomie. De botaandoening
veroorzaakt daarnaast ook andere breuken die de kwaliteit van leven
kunnen beïnvloeden. Heupbreuken dragen bij een deel van de patiënten
zelfs bij aan een vroegtijdiger overlijden”, zegt Hennie Raterman,
reumatoloog bij de Noordwest Ziekenhuisgroep.
Mensen met osteoporose hebben te maken met een versnelde
botafbraak of een verminderde botkwaliteit waardoor de botten
poreuzer worden. Inmiddels heeft één op de drie Nederlandse vrouwen
boven de 50 jaar osteoporose tegenover één op de acht mannen in
die leeftijdscategorie. Vaak wordt de ziekte beschouwd als een kwaal
waarmee iedereen die oud genoeg wordt nu eenmaal te maken kan
krijgen.
Toch is het een serieuze medische aandoening waarop 50-plussers
weliswaar een groter risico hebben, maar die ook jongere mensen treft.
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Diagnose
Bij een vermoeden van osteoporose wordt met een zogenoemde
Dexascan via röntgenstralen de botdichtheid gemeten. Deze wijst uit
of er sprake is van een versnelde botafbraak oftewel osteoporose.
De scan wordt vaak gecombineerd met een wervelkolomopname die
inzicht geeft in de situatie in de wervels.
Met een bloedonderzoek achterhaalt de arts of de oorzaak van
osteoporose ligt in een andere ziekte. Daarnaast wordt het valrisico
van de patiënt in kaart gebracht op basis van factoren zoals een
slechter zicht en eventuele duizeligheid.
Zo voorkom je verergering
Gelukkig is er wel iets tegen osteoporose te doen. Een deel heeft de
patiënt zelf in de hand. “Beweging draagt bij aan het optimaliseren
van de botvorming omdat het de druk op de botcellen vergroot en
de opbouw daardoor wordt gestimuleerd. Je kweekt er bovendien
spierconditie mee. Hierdoor wordt de kans op vallen, en dus op het
oplopen van breuken, kleiner.
Door dagelijks een half uur te bewegen in de buitenlucht neemt het
lichaam ook de voor de botten belangrijke vitamine D op”, zegt
Raterman. Calciumrijke voeding kan daarnaast een positieve bijdrage
leveren aan de botten. Afhankelijk van de mate van botafbraak, is
een dagelijkse hoeveelheid van 1000 tot 1500 milligram aan te raden.
Patiënten worden daarom aangeraden om calciumrijke voeding te
nemen zoals melk, yoghurt en kwark.
Medicatie en therapietrouw
Afgezien van deze stimulering van de botopbouw, bestaat de aanpak
van osteoporose uit het bestrijden van de botafbraak. Dit laatste is
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tot nu toe alleen mogelijk met medicatie. Veel patiënten krijgen
geneesmiddelen in de vorm van (meer traditionele of een nieuwe
generatie) tabletten die de afbraak moeten remmen. Vaak wordt na
een periode van vijf jaar de botdichtheid weer gemeten.
Toch vindt een deel van de mensen met osteoporose het moeilijk
om de medicijnen gedurende langere tijd te blijven nemen, weet
Raterman. Zeker als zij relatief weinig klachten ondervinden van hun
ziekte. “Het medicijngebruik staken is meestal onverstandig.
Osteoporose is een chronische ziekte. Stoppen met medicatie kan
betekenen dat de botafbraak meteen terugkeert en dat de behaalde
winst weer verloren gaat. De arts heeft ook een rol om patiënten te
wijzen op het belang van therapietrouw, en om toezicht te houden.”
Osteoporose is niet te genezen. Wel kan er door gedrag en
behandeling stabilisatie in de botdichtheid ontstaan. “Bij veel
patiënten treedt er absoluut verbetering op en dat leidt ook tot
een kleinere kans op nieuwe fracturen.”
Bron: Planet Health

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

Reumavereniging
Regio Eindhoven
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Aan de telefoon met CIR revalidatie

Op donderdag 13 januari 2021 had ik een telefonisch interview
met Professor dr. Rob Smeets. Hij werkt 3 dagen per week bij
CIR revalidatie in Eindhoven als revalidatiearts en is daarnaast
2 dagen per week verbonden als onderzoeker en hoogleraar aan
het Medisch Universitair Centrum Maastricht.
Bezoek CIR revalidatie
Het is jammer, dat ik de kliniek van CIR revalidatie in Eindhoven niet
fysiek kon bezoeken i.v.m. de lockdown. Want het is altijd fijn om de
sfeer te proeven, maar d.m.v. het telefonische interview heb ik CIR
revalidatie toch in het zonnetje gezet.
CIR revalidatie
CIR revalidatie levert trajecten die er op gericht zijn dat mensen
met chronische pijnklachten of chronische vermoeidheidsklachten
hun leven weer op kunnen pakken. Je wordt niet 100% ‘de oude’,
wel ‘100% de nieuwe’.  CIR revalidatie is opgericht in 1988 te Zwolle
(Service kantoor en behandel vestiging) daarna zijn er vestigingen
geopend in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en Utrecht.
Rob vertelt dat de expertise en innovatie die we bij CIR revalidatie
gebruiken ook voortvloeit vanuit het werk dat hij doet op de UM.
Deze inzichten kunnen wij meteen inzetten in onze revalidatietrajecten. Waardoor we altijd een vooruitstrevend revalidatietraject
kunnen aanbieden aan onze cliënten.
Sinds 31 maart 2016 heeft CIR revalidatie het HKZ certificaat
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector) in de Medisch
Specialistische Revalidatiezorg. Een organisatie met dit keurmerk
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heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt
voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.
Op Zorgkaart Nederland, een initiatief van de Nederlandse
Patiënten Consumenten Federatie (NCPF) wordt CIR revalidatie
met gewaardeerd met een 8,9.

strip Lucky Luck. De 4 broers zijn als gevangen aan elkaar getekend
met ieder een zware kogelbal aan hun voeten. Dat is erg zwaar en
moeilijk bij het lopen. Maar als alle broers de kogelbal optillen en
gaan dragen, wordt het een stuk lichter en makkelijker om vooruit
te komen.

Interdisciplinaire teams
Bij CIR revalidatie wordt er gewerkt in interdisciplinaire teams.
Deze bestaan uit: revalidatiearts, locatiemanager, psycholoog,
fysiotherapeut en trajectcoördinatoren.

Rob geeft aan dat cliënten bij CIR revalidatie bijvoorbeeld leren om
niet te lange en niet te grote stappen te nemen. Net niet over de
grens gaan en goed naar je lichaam en niet naar je pijn te luisteren.
Leren waar de grens ligt en wat je kunt bereiken, daar begeleiden
wij je in bij CIR revalidatie.

Rob vertelt dat de cliënten met chronische pijn naar CIR revalidatie
worden doorverwezen door huisartsen, medisch specialisten
en bedrijfsartsen. Bij een  screening zijn de revalidatiearts, de
psycholoog en fysiotherapeut aanwezig. Rob stelt als revalidatiearts
een indicatie vast en zal met het team bekijken of de cliënt geschikt
is voor een revalidatie traject bij CIR revalidatie. De cliënt krijgt altijd
een advies mee naar huis, ook als het advies is om geen behandeltraject bij CIR revalidatie te starten. Op deze manier krijgt de cliënt
de zorg die bij hem of haar past.  
Behandelmethodes
Rob spreekt zeer enthousiast over wat CIR revalidatie kan betekenen
voor haar cliënten met chronische pijn. Hij is er van overtuigd dat de
chronische pijn op de achtergrond kan worden verdreven doordat de
cliënt niet meer met de pijn in gevecht is.
Een van de behandelmethodes die we gebruiken bij CIR revalidatie
is ACT Acceptatie Commitment(inzet) Therapie. Door middel van deze
methode leren cliënten te handelen naar de waarden die je hebt en
de pijn als het ware te omarmen en er zeker niet van weglopen.

Reuma en chronische pijn
Rob verwijst mij naar de Website Nationale Vereniging ReumaZorg
Nederland, waar hij onlangs een webinar heeft gegeven over reuma
en chronische pijn. Ik heb deze inmiddels gezien en vond het zeer
interessant en leerzaam. Het webinar kan je bekijken via:
www.reumazorgnederland.nl/webinars
Ik heb met Rob afgesproken om CIR revalidatie in Eindhoven zeker
een keer te bezoeken en samen met mijn man Donald (hij heeft RA)
een informatiebijeenkomst bij te wonen als het weer kan en deze
vervelende coronaperiode voorbij is.
Rob, mijn hartelijke dank voor het aangename gesprek dat ik met je
mocht hebben.

Corry Huffenreuter

Als metafoor geeft Rob een voorbeeld van de Daltonbende uit de
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Wanneer kan je terecht bij CIR revalidatie?
Een afspraak voor een screening kan op korte termijn en de wachttijd
voor een behandeling is redelijk kort (bekijk de actuele wachttijden op
onze site). Voor deze afspraak heb je een doorverwijzing nodig van een
huisarts, medisch specialist of een bedrijfsarts. De vergoeding van de
behandelingen vallen onder de basisverzekering. CIR revalidatie heeft
afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars.
Meer informatie
Regelmatig worden er informatie bijeenkomsten gegeven (door het
coronavirus nu helaas niet mogelijk). Iedereen (zonder verwijzing) kan
zich daarvoor inschrijven en je kunt je partner, vriend, familielid of buur
meenemen.
Inschrijven kan middels het contactformulier op de website www.cir.nl
Eindhoven of telefonisch 040 240 9245.
Contactgegevens
Website: www.cir.nl
E-mail: info@cir.nl
Telefoonnummer: 088 – 9900 200

				
CIR revalidatie | Eindhoven
				
Anderlechtstraat 15,
5628 WB, Eindhoven
				
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
08.30uur tot 17.00uur.
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Thuiswerken is stille sloper
VOOR U GELEZEN We zijn niet gebouwd om lang te zitten

Wel
gezellig

Uit onderzoek blijkt dat wie nu thuis werkt langer achter de
computer zit, meer uren per dag gebogen zit over een toetsenbord
én daarnaast ook nog eens minder beweegt. Dat leidt tot een explosie
van vooral nek- en rugklachten.
In eerste instantie vallen die lichamelijke klachten nauwelijks op. Je voelt
je iets stijver en merkt dat de schouder- en nekspieren wat verkrampen.
Om dat te verhelpen, rek je je wat vaker uit, rol je met je schouders en
draai je je nek van links naar rechts. Als je opstaat, strek je je rug. Vaak
voelt het dan al wat beter. De meeste mensen gaan ervan uit dat het
erbij hoort als je wat langer achter je computer werkt.
Signalen herkennen
Dat is echter niet zo. “Je lichaam is aan het compenseren”, waarschuwt
Tanja Valk-Mulder, chiropractor en bestuurslid bij de Nederlandse
Chiropractoren Associatie. Als je die signalen niet tijdig onderkent, kan
uiteindelijk schade ontstaan aan het bewegingsapparaat. Vaak gaat het
om kleine problemen die met een bezoek aan bijvoorbeeld een
chiropractor eenvoudig te verhelpen zijn.
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Als je de signalen negeert ontstaan er vaak ernstiger klachten zoals
een hernia of raakt het lichaam langdurig uit balans. “Dat kan leiden
tot chronische bewegingsproblemen.” Het is dan ook belangrijk om
problemen tijdig te onderkennen en actie te ondernemen.
Gebouwd om te bewegen
“Wij zeggen niet voor niets ‘zitten is het nieuwe roken’”, meldt
Valk-Mulder. “Wij zijn niet gebouwd om lang te zitten. Wij zijn gemaakt
om te bewegen.” Minder lang achter elkaar zittend werken en vaker
bewegen is de enige manier om klachten te voorkomen. Een paar keer
per dag een kwartiertje wandelen is een prima manier om meer te gaan
bewegen.
Oorzaak aanpakken
Ieder lichaam is uniek en oefeningen doen om klachten te verminderen
of verhelpen, is maatwerk. Pijnklachten en bewegingsbeperkingen heb
je bovendien vaak niet op de plek waar het probleem is ontstaan. “Laat
je checken door een chiropractor”, adviseert Valk-Mulder. “Die kan
achterhalen wat de oorzaak is van je klachten en een juiste behandeling
en adviezen geven. Dat kan tot snelle verlichting leiden en voorkomen
dat klachten onnodig chronisch worden.”
Veiligheid voorop
Soms aarzelen mensen, uit angst voor besmetting met het coronavirus,
om naar de chiropractor te gaan. Dat is niet nodig. Iedere praktijk heeft
vergaande maatregelen getroffen om de mogelijkheid op besmetting
met het virus zoveel als mogelijk te beperken. “Veiligheid staat uiteraard
voorop”, stelt Valk-Mulder. Binnen de praktijk worden alle protocollen
voor de gezondheidszorg nauwgezet opgevolgd. Neem beginnende
klachten aan het bewegingsapparaat serieus en onderneem actie.”
Bron: Planet Health
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Sfeerverslag coronatijd Greet van Gessel
SFEERVERSLAG

Tot ziens in
het voorjaar!

We kunnen nog even niets, het is niet anders. Ons geduld
wordt nog even op de proef gesteld. Maar we genieten ook
van de dingen die wel kunnen. Een stukje wandelen of fietsen kan
nog steeds. De contacten die wel kunnen, zijn heel fijn doordat je
alle aandacht kan geven.
Verder maken we toch alweer plannen voor de tijd die komen
gaat. Dan worden de leuke dingen en de beweeggroepen weer
opgestart. Wij kijken er naar uit en mijn lijf is er hard aan toe!
Gelukkig kunnen we elkaar ook bellen, en weet ik inmiddels hoe
Face Time werkt. Dus als de muren op je afkomen en je hebt zin
in een praatje, bel gerust dat is altijd gezellig!
Pas goed op jezelf en samen komen we er doorheen.
Hopelijk zien we elkaar weer in de lente.
Groetjes van gastvrouw Greet
06 83 40 78 50
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6 tips om zadelpijn te voorkomen
VOOR U GELEZEN Hoe zit je goed?

ervaart je brein dat als recht. Vraag daarom aan iemand die achter je
fietst of je wel recht zit. Scheef zitten kan komen door beenlengteverschil
of een bekkenscheefstand. Het eerste los je op met een verhoging op
je pedaal of onder je voet of met een steunzool. Een bekkenscheefstand
heeft veel mogelijke oorzaken – raadpleeg daarvoor een (sport)arts.
4. Het juiste zadel
Is je zadel te smal, dan pas je er niet met beide zitbotten op. Is het te
breed, dan schuif je naar voren. Vrouwen hebben meestal een wat
breder zadel nodig dan mannen. Hoe sportiever je zit, des te smaller
je zadeltype moet zijn: voor een stadsfiets dus een breed zadel, voor
een racefiets een smaller type. Een harder zadel geeft meer steun: op
een zacht exemplaar zak je weg en schuif je ook eerder naar voren.

Zorgeloos
genieten

Zadelpijn kan je fietsplezier flink vergallen. Gooi niet meteen je
zadel weg, want meestal is dat niet de (enige) oorzaak van zadelpijn.
1. Past de fiets bij je lijf?
Elke fiets moet afgesteld worden op jouw lichaam om comfortabel te
kunnen fietsen en zadelpijn te voorkomen. Is je fiets te groot, dan staat
het stuur te ver van je af en kun je naar voren schuiven op je zadel – au!
Is je fiets te klein, dan staat je zadel te laag en trap je niet efficiënt.
2. Stel je zadel af
Kun je met gestrekt been je hiel op je pedaal zetten, dan is de zadelhoogte
goed. Kun je al zittend met de voet op de grond staan, dan staat het zadel
te laag. Moet je te ver voor op je zadel zitten, dan staat het te hoog.
3. Zo zit je goed
Zitten doe je op de brede achterkant van het zadel, met beide zitbotten
erop. Zit je te ver naar voren, dan rust een gevoeliger deel van je
bekken op het zadel. Zit liever iets voorovergebogen dan kaarsrecht.
Zo is je lichaamsgewicht beter verdeeld over zadel en stuur.

5. Je voeten doen ook mee
Plaats je voorvoet op de pedalen, níet je middenvoet of hiel. Met de
leeftijd verzwakken de voetgewrichten en wordt stevig trappen
moeilijker. Met een steunzool kun je dat oplossen. Draag je al steunzolen
om te lopen, probeer ze dan ook bij het fietsen. Werkt dat niet, laat
dan steunzolen voor in je fietsschoen maken. Draag schoenen met
een stevige zool en in de juiste maat. Voor lange fietstochten zijn
trekkingschoenen geen overbodige luxe.
6. Minder ondersteuning bij een e-bike
Rijd je op een e-bike, gebruik dan de ondersteuning met mate. Hoe
minder hard je trapt, hoe sneller je naar voor op je zadel schuift.
En ten slotte: een goede fietsbroek met een kwaliteitszeem zonder
naden voorkomt irritaties tijdens lange ritten.
Met medewerking van Jean Luc De Meyer, Bike Experience, Wuustwezel,
België.

Zit je scheef, dan rust maar één zitknobbel op het zadel. Op den duur
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Bron: PlusOnline
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Naaldangst bij coronavaccinatie
VOOR U GELEZEN AINAR komt met app

De game-app gebruikt de selfiecamera om het gezicht te analyseren.
Deze beelden worden vertaald naar kleuren in een puzzel. Wanneer
je signalen van angst, stress of flauwvallen laat zien is dit rood, bij rust
blauw. De gebruiker doet deze puzzel om de gevoelens voorafgaand
aan de injectie te beheersen.

Nooit meer
bang dankzij
app

De game
AINAR is al beschikbaar, de downloadinstructies zijn te vinden op de
website van AINAR: www.ainar.io/nl. De app wordt nog doorontwikkeld
met feedback van gebruikers. Huis in ’t Veld hoopt dat de app voor
iedereen voor de zomer beschikbaar is.

Twintig procent van de Nederlanders wil het coronavaccin niet
nemen uit angst voor naalden. AINAR komt met een oplossing
in de vorm van een game-app.

FAINT
Huis in ’t Veld kreeg in 2018 een Veni grant (NWO) voor haar FAINT
(FAcial INfrared Thermal) onderzoek. Dit onderzoek had als doel om een
Artificial Intelligence algoritme te ontwikkelen dat gezichtssignalen kan
lezen en zo flauwvallen aan kan zien komen. In 2019 ontving ze een
Take-Off grant (NWO) om het prototype van de game te ontwikkelen.

Nederland is gestart met het vaccineren tegen het coronavirus.
Mensen met een angst voor naalden kunnen zich door deze angst
laten weerhouden om de vaccinatie te halen. Tilburg University
ontwikkelde een hulp-app om mensen te helpen hun prikangst
onder controle te houden.
Naaldenangst
Mensen met een naaldenfobie kunnen last krijgen van paniek en
huilbuien, waardoor injecties erg lastig worden. Ook krijgen sommigen
last van hartkloppingen en vallen flauw. Dit zijn reacties van het
autonoom zenuwstelstel, waardoor deze moeilijk te controleren zijn.
Infraroodcamera’s
Elisabeth Huis in ’t Veld, assistent professor kunstmatige intelligentie,
richtte de start-up AINAR op om de app te ontwikkelen. Ze onderzocht
bij bloedbank Sanquin met behulp van infraroodcamera’s de
veranderingen in het gezicht van bloeddonoren wanneer zij onwel
werden. Deze beelden zijn verwerkt in een algoritme voor de app.
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Bron: Fontys
Naaldangst
Naaldangst is een officieel erkende fobie, net als angst voor spinnen
en pleinvrees. Naaldangst is in 1994 opgenomen in het diagnostisch
handboek voor psychiatrische aandoeningen, de DSM-IV. Afkeer voor
vaccinatie of bloedafname is pas een fobie wanneer aan de volgende
criteria wordt voldaan: Duidelijke en aanhoudende angst die overdreven
of onredelijk is. Blootstelling aan de situatie veroorzaakt bijna zonder
uitzondering een onmiddellijke angstreactie, die de vorm kan krijgen
van een paniekaanval. Betrokkene is zich er van bewust dat de angst
overdreven of onredelijk is. De fobische situatie(s) worden vermeden
of anders doorstaan met intense angst of lijden. De angst is niet toe
te schrijven aan een andere psychische stoornis.
Bron: Hulpprikken.nl
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Afwezigheid bij beweeggroepen

Beweegactiviteiten

Voor alle beweeggroepen geldt: als u één of meerdere keren niet mee
kunt doen, meldt u zich dan af bij uw coördinator of groepsleidster. U
kunt deze gemiste lessen eventueel inhalen in een andere groep. Overleg eerst met de coördinator van die betreffende groep. De betalingen
gaan dan gewoon door. Als u niet aanwezig bent, kunt u niet rekenen op
restitutie van de eigen bijdrage. Als u weet dat u langdurig afwezig zult
zijn door bijvoorbeeld een operatie of langdurige ziekte, meldt u zich dan
af bij de coördinator of groepleidster én bij de ledenadministratie: Joost
Korremans, liefst per e-mail: j.korremans@gmail.com.

Eigen bijdrage:
€ 47,- per
kwartaal

MEDISCH PEDICURE / ONCOLOGISCH VOETZORG VERLENER
LILLIAN KORREMANS
Gespecialiseerd in voetproblemen o.a.:
- Reumatische aandoeningen;
- Diabetisch mellitus;
- Voeten van ouderen;
- Spastische verlammingen;
- Oncologische voeten.
Gotthardpas 16 • 5624 NE • Eindhoven
040 248 88 28 • www.korremans.nl
Praktijk op de begane grond
Behandeling op afspraak • Mogelijke vergoeding door uw zorgverzekeraar.
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HYDROTHERAPIE De gemiddelde temperatuur van het water is 32° C

Zwemtijden De Tongelreep
te Eindhoven:

Zwemtijd Ir. Ottenbad
te Eindhoven:

• Dinsdag van 20.00 - 21.00 uur
Groepsleidster:  Willy Klappe
06 18 22 52 56
• 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:
 Man  Vrouw
Straat:
Huisnummer:
Woonplaats:
Postcode:
Geboortedatum:
Telefoon:
IBANnummer:
E-mailadres:
 Ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief

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.

Stuur het inschrijfformulier in een gefrankeerde enveloppe naar:
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222,
5600 CE Eindhoven

• Zaterdag: 10:30 - 11:30 uur
   Coördinator: Willy Klappe
06 18 22 52 56
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• Donderdag 10:30-11:30 uur
   Coördinator: Willy Klappe
06 18 22 52 56

Handtekening:

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
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Stuur het inschrijfformulier in een gefrankeerde enveloppe naar:
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222,
5600 CE Eindhoven. E-mailadres:43info@rveindhoven.nl
49

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

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

Kandidaat-voorzitter
Hans Valkenburg
06 42 39 11 33

hydrotherapie@rveindhoven.nl

hvalkenburgrpv@gmail.com

Contactpersonen ReumaCafé
Lillian Korremans

Secretaris
Wim Slot
040 242 70 58

Lillian@korremans.nl

Corry Huffenreuter 06 48 69 18 61

info@rveindhoven.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

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

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

Ledenadministratie
Joost Korremans

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

j.korremans@gmail.com

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

Redactie
Wilma Wijnen
040 244 73 33

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

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

Tineke den Hoed
040 242 42 08

wwijnenrpv@gmail.com

tinekeenkees@hotmail.com

Jasmijn van Keulen
06 10 74 14 93

Coördinator Nordic Walking
Willy Klappe
06 18 22 52 56

keulenvanjasmijn@gmail.com

Gastvrouw
Greet van Gessel
06 83 40 78 50

willklappe@live.nl

info@rveindhoven.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

