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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
Darja Domenie
Aanmeldingen
Wijzigingen of annuleringen
06 20 36 06 81
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

Een mooie
zomer in het
verschiet

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

Al bijna anderhalf jaar wordt onze samenleving gedomineerd
door COVID 19. Zo worden ons elke dag bezettingscijfers op IC’s
en ziekenhuisafdelingen getoond, we zijn beperkt in het winkelen, de
horeca is grotendeels dicht en vakantie naar het buitenland is vooralsnog
niet mogelijk. Voorwaar een heftig beslag op datgene wat wij allemaal
willen doen.
Ook binnen de reumavereniging zijn wij hierdoor beperkt. De overheidsmaatregelen hebben ertoe geleid dat wij u slechts konden melden
dat nagenoeg alle activiteiten moesten worden gecanceld. Bestuursvergaderingen hebben wij alleen maar via een digitale Zoomverbinding
kunnen houden.

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl
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Maar, daar staat tegenover dat er vele ontwikkelingen zijn die licht aan
het eind van de tunnel lijken te veroorzaken: (als ik dit schrijf op 26 april)
lijkt het aantal besmettingen te stabiliseren. Ook hebben veel mensen
ervoor gekozen om zich te laten vaccineren; op 1 juli moeten de
gewenste groepen minimaal 1 injectie hebben gehad en er komen
meer vaccins op de markt. Dat biedt in ieder geval ruimte voor
versoepelingen.
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En wat dacht u overigens van de economische ontwikkelingen? Onze
economie is tot op heden minder hard gekrompen dan verwacht; het
aantal werklozen is minder hard gedaald. Sommige bedrijven maken
winst en er zijn vele nieuwe ondernemingen gestart. Dat toont ons
hoe groot de veerkracht is die wij bezitten.
Vanzelfsprekend wil iedereen liever vandaag dan morgen zo snel mogelijk
van de beperkende maatregelen af maar er kunnen tenminste alweer
plannen worden gemaakt! Ik hoop dat u, voor zover mogelijk weer
voorpret kunt hebben in het afspreken van een dagje uit of misschien
zelfs een vakantie later dit jaar. Dat u met een gerust hart naar buiten
kunt om te wandelen, te fietsen of te genieten van de natuur en dat u
meer ‘Contact’ mag hebben.
In het bestuur zijn wij in ieder geval al bezig om een realistische planning
te maken voor bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering, de lezing
Omgaan met chronische pijn, en de zomerfietstocht. Uitnodigingen daarvoor liggen al klaar. Let ook op onze Nieuwsbrief want wij
ontmoeten u graag.
Ik wens dat COVID naar de achtergrond zal gaan, dat u van een mooie
zomer kunt genieten en dat ik u daarna mag ontmoeten.
Veel leesplezier en vriendelijke groet
Hans Valkenburg
Voorzitter

Direct aanmelden (activiteiten onder voorbehoud)
Zat 28 aug:  Zomerfietstocht
Vrij 22 okt:  Algemene Ledenvergadering met gratis bingo
Vrij 19 nov: Lezing Omgaan met chronische pijn
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Van de redactie

Seizoen vol
verwachtingen

Heeft u ook zo uitgekeken naar de zomer? Niet alleen
vanwege het lekkere weer, maar alles daarom heen: minder
besmettingen, meer versoepelingen, plannen maken en hopelijk ook
beweeggroepen en activiteiten hervatten. Het virus gedijt immers
niet goed in de zomer.
Eerste aanspreekpunt
Jasmijn van Keulen maakte een prachtig interview met onze gastvrouw
Greet van Gessel. Mensen die net de diagnose reuma hebben gekregen,
en van de reumatoloog of reumaconsulent een Reumawijzer of Contact
hebben ontvangen, bellen bij thuiskomst vaak meteen naar Greet.
Zij heeft het talent en de ervaringsdeskundigheid om ze over hun
eerste onzekerheid heen te helpen en voorlichting te geven over de
reumavereniging. Daarnaast is zij degene die bijna alle leden kent.
Tenminste, de leden die zich aanmelden voor een activiteit, want die
registreert zij ook. Leer haar beter kennen op pagina 9.
Reuma en lotgenotencontact
Verderop in dit Contact leest u het doel van ReumaNederland voor 2040
en dat is niet niks! De aanpak van reuma met drie strategieën geeft
hoop, energie en het straalt vastberadenheid uit. Lees verder op
pagina 14.
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Een ander artikel om goede zin van te krijgen, staat op pagina 18.
PGOsupport heeft onderzoek gedaan naar de opbrengst van
lotgenotencontact. Nu weten patiëntenverenigingen allang hoe
waardevol ervaringskennis is, maar PGOsupport drukt het uit in cijfers.
Elke euro die geïnvesteerd wordt in lotgenotencontact levert tussen de
drie en zes euro op. Tip: lees ook het hele artikel op internet.
De toekomst komt steeds dichterbij
Niet alleen de volgende generatie profiteert van ontwikkelingen in de
wetenschap. Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven
en Radboudumc is het gelukt uit menselijke stamcellen een levensecht
stukje botweefsel te laten groeien. Hierdoor kunnen behandelingen heel
nauwkeurig op de patiënt worden afgestemd (pagina 32)
Nu al kan een hand-, of polsbrace worden gemaakt met een 3D printer
die perfect bij de patiënt aansluit. ReumaNederland investeert in
Manometric, een startup die software ontwikkelt waarmee een zeer
nauwkeurige scan van een hand wordt gemaakt en vervolgens de
brace 3D geprint wordt. De eerste patiënten dragen al een Manometric
hand- of polsbrace. Lees verder op pagina 38.
In dit Contact vindt u naast de technische snufjes, 10 huis-tuin-enkeukentips voor de dagelijkse obstakels. Net als een goede truc om
binnen 1 minuut in slaap te vallen. Gelooft u dit niet? Probeer het zelf!
Kijk op pagina 40.
Ik wens u een geweldige zomer.
Wilma Wijnen

Een gezellige gastvrouw aan de telefoon

Altijd in voor
een praatje

Altijd al willen weten wie je aan de telefoon krijgt als je de
reumavereniging belt? Dat is Greet van Gessel (70). Getrouwd,
moeder van drie zonen en grootmoeder van twee kleinkinderen en
al heel wat jaren een trouw lid van de vereniging.
De diagnose
“Op mijn 58e, nadat ik aan mijn schouder ben geopereerd, kreeg ik de
diagnose reuma. Reuma artritis en het syndroom van Sjögren. Het
syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte waarbij je last hebt
van ontstoken traan- en speekselklieren. Hoewel reuma aan mijn
moeders kant in de familie zit, ben ik in ons gezin de enige. Voor de
reuma artritis heb ik medicatie, maar de Sjögren is dat er helaas niet.
Het meest vervelende aan de Sjögren vind ik de vermoeidheidsklachten.”
Veel contacten zijn belangrijk
“Op dit moment is de invloed van de reuma niet zo sterk meer als
vroeger. Heb ik nu een slechte dag? Dan kan ik er zelf voor kiezen die dag
niet zo veel te doen. Waar ik wel om kan mopperen is als ik door
de reuma niet in de tuin kan werken, want dat is echt mijn hobby.
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Vroeger was de invloed duidelijk sterker. Uiteindelijk heb ik moeten
stoppen met werken wat ik best moeilijk vond. Door de reuma viel ik al
9

uit bij de gezinszorg. Mijn laatste werk was bij de slager in de buurt. Daar
moeten stoppen viel me erg zwaar. Ik miste enorm de gezelligheid. Het
was echt een gezellige buurtwinkel. Helaas moest ik stoppen door de kou
in de zaak die niet bevorderlijk is voor de reuma.”
Actief en creatief
“Ik heb altijd veel gefietst en als het lukt, doe ik dat nog steeds elke dag.
Wél inmiddels op een elektrische fiets. Daarnaast maak ik zelf kaarten
voor verjaardagen enzovoort. Dit kan ik gelukkig nog met mijn handen.
Haken en breien dat ik vroeger deed, lukt helaas niet meer. Ook het fijne
knipwerk lukt niet meer, maar gelukkig bestaan er inmiddels machientjes
om figuurtjes uit papier te laten snijden. Ook in de tuin probeer ik zo veel
mogelijk alles zelf te doen.”
De tijd van corona
“De coronatijd ervaar(de) ik vooral als heel stil. Ik mis iedereen heel erg.
Zeker in zware periodes is het moeilijk als je al je familie niet tegelijk
mag zien. Juist dan is de behoefte aan het contact sterk. Vooral met de
feestdagen was dit gemis ook duidelijk. Naast het contact wat ik mis, is
het ook voor mijn lichaam geen fijne periode. Al meer dan een jaar heb
ik geen hydrotherapie waardoor mijn lichaam stram wordt. Omdat het
zwembad helemaal dicht is, zijn er helaas geen andere oplossingen.
Ik probeer wel de oefeningen te doen die we normaal in het zwembad
doen en de oefeningen vanuit de nieuwsbrief van de reumavereniging,
maar daar moet ik heel voorzichtig mee zijn. Je mist dan toch het extra
verwarmde water waardoor je veel minder last van de pijn hebt. Het
was ook heel fijn dat we aan het einde van het afgelopen jaar weer even
mochten opstarten. We hebben de leden van de zwemgroepen allemaal
gebeld en de meesten waren zo blij dat we weer mochten beginnen.”
Vrijwilligerswerk bij de reumavereniging
“Ik werd gevraagd om reserve-coördinator te worden van de zwemgroep.
10

Daarna werd ik gevraagd om gastvrouw te worden. Eerst zaten we in het
ziekenhuis op de reumapoli om folders uit te delen aan patiënten.
Mensen konden op die manier ook direct hun vragen stellen. Naast
het feit dat het nu niet mag, kwam er ook minder belangstelling. Men
zoekt nu toch meer informatie op, op het internet. Vervolgens werd ik
gevraagd om de telefoon over te nemen. Wat betekent dat als mensen
de reumavereniging bellen, ze mij aan de telefoon krijgen.
De telefoon doen, vind ik heel gezellig. Op die manier ken ik veel van
de leden, omdat alle aanmeldingen voor activiteiten ook via mij gaan.
Ook weet ik vaak hoe het met mensen gaat, omdat je met de mensen
een praatje kunt maken. Er zijn mensen die direct bellen als ze van de
reumatoloog afkomen en daar de Reumawijzer hebben ontvangen. Ze
willen dan graag hun verhaal kwijt over wat ze allemaal te horen hebben
gekregen.
Veel mensen stellen ook vragen over medicijnen, maar die informatie
kan ik niet geven. Wel kan ik adviezen geven over beweging en wat de
mogelijkheden bij de reumavereniging zijn. Mensen vinden het prettig
om op die manier een luisterend oor te vinden. Soms kijken de mensen
een beetje negatief tegen de activiteiten aan, waardoor ik ze probeer
over te halen om gewoon eens een keer een gratis les te nemen. Het
gaat niet alleen om het bewegen, maar je zit allemaal in hetzelfde
schuitje. Het is gewoon gezellig. Na het zwemmen wordt bijvoorbeeld
altijd een kopje koffie gedronken om nog na te praten. Zo krijg ik ze
meestal dan wel over de streep. En als ze dan eenmaal die ene keer
zijn geweest, zijn ze toch positief.
Naast gastvrouw ben ik ook actief in het bestuur en zorg ik samen met
mijn man ervoor dat het verenigingsblad elke drie maanden netjes in de
envelop komt en van adressticker voorzien wordt. En dat is best een klus,
hoor.”
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Elkaar weer zien
“Mijn hoop voor dit jaar is dat we een andere jaar krijgen dan het afgelopen jaar. Dat alles weer een beetje los mag komen. Maar vooral dat we
elkaar gewoon weer kunnen zien.”
Jasmijn van Keulen

In memoriam (bijgewerkt tot en met 30 april)
Mevrouw Geven – Vogels
Mevrouw Kemp - de Ridder
Mevrouw van Ooyen - Haaksma

Comfortabel
van de
natuur
genieten.
Onze wandelspecialisten begrijpen je als reumapatiënt. Zij staan
voor je klaar met goed advies en een uitgebreide collectie wandelen comfortschoenen. Zo kan je met plezier naar buiten.

Voor informatie, vragen of een afspraak, neem gerust contact op.

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!

040 - 244 88 36

Doctor Cuyperslaan 86
5623 BB Eindhoven
Openingstijden winkel
ma. t/m vr. 08.30 - 17.30
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Het doel van ReumaNederland voor 2040
VOOR U GELEZEN Samen de route uitstippelen

Samen op
weg naar
een betere
toekomst

Meer dan 2 miljoen mensen leven met de rem van reuma.
Als we niets doen, komen daar in 2040 nog eens 1,3 miljoen
mensen met artrose bij. Zoveel mensen met chronische pijn, vermoeidheid of fysieke beperkingen. Zoveel mensen die niet kunnen leven zoals
ze willen. Zoveel mensen die wel willen, maar niet kunnen meedoen. Dat
heeft een impact op de hele maatschappij. Voor al die mensen staat ReumaNederland klaar. Wij doorbreken taboes, komen op voor patiënten en
strijden voor hun belangen. Wij staan in de frontlinie. Als voorvechter van
een leven zonder de rem van reuma.
Reuma in al zijn vormen zet nog een veel te grote rem op het leven van
mensen en op de gehele maatschappij. ReumaNederland kiest voor
drie grote speerpunten om maximale impact te hebben op het leven
van mensen met reuma. De horizon ligt in 2040; dan moeten de nu nog
onvervulde patiëntbehoeften in diagnose en behandeling, en daarnaast
de zichtbaarheid van reumatische aandoeningen wezenlijk verbeterd zijn.
Dan moeten mensen met reuma hun behandeltraject en hun leven
kunnen vormgeven zoals bij hen past. Dan moet preventie van reuma
geen utopie, maar haalbaar zijn.
Daarvoor zijn revolutionaire doorbraken nodig waar mensen met reuma,
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behandelaren en wetenschappers samen aan werken. Waar
ReumaNederland voor vecht en verbindt.
DE AMBITIE VAN REUMANEDERLAND IN DRIE SPEERPUNTEN
1: We maken van reuma een niet-chronische aandoening
Met dit speerpunt streven we naar een wereld in 2040 waarin genezing
van reuma werkelijkheid is of waarin een leven met reuma een leven
zonder beperkingen betekent. Het vertegenwoordigt onze visie op de
volgende stap in behandelen: zorgen dat reuma een omkeerbare aandoening wordt. Het speerpunt richt zich op het stimuleren, faciliteren,
verbinden, financieren en beschikbaar maken van de inzichten van
wetenschappelijk onderzoek.
ReumaNederland zal onder meer experts betrekken om kansrijke
onderzoeksgebieden en samenwerkingen te identificeren die nodig zijn
voor het inzichtelijk maken van de oorzaken en werkingsmechanismen
van reumatische aandoeningen. Verder wil ReumaNederland samenwerkingen stimuleren en de keten van fundamenteel en toegepast
onderzoek verbinden, zodat nieuwe inzichten versneld worden omgezet
in concrete oplossingen.
2: We realiseren precisiegeneeskunde voor mensen met reuma
Met dit speerpunt stimuleert ReumaNederland veranderingen op vier
terreinen: preventie, predictie, personalisatie en participatie. Voor
mensen met reuma en de maatschappij betekent dit dat ingrijpen
voordat mensen reumatische klachten hebben ontwikkeld mogelijk
wordt (preventie). Dat we goed kunnen voorspellen hoe individuele
mensen reageren op specifieke behandelingen (predictie) en dat we op
maat (unieke) medicatie en behandeltrajecten kunnen bieden die
aansluiten bij de behoeften van mensen met reuma (personalisatie).
Tenslotte betekent het dat mensen met reuma mede-eigenaar worden
van hun eigen diagnose- en behandeltraject (participatie). Het speerpunt
vertegenwoordigt daarmee een expliciete visie op de relatie tussen
gezondheid en zorg in 2040.
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3: We zijn hét platform in Nederland voor transparante communicatieen maatschappelijke bewustwording over de impact van reuma
Om dit doel te bereiken zal ReumaNederland betrouwbare en actuele
kennis delen over de verschillende reumatische aandoeningen, behandelopties en gevolgen van reuma. Wij willen patiënten daarnaast hulp
en ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door inzicht te geven in de beste
reumazorg, passend bij ieders individuele situatie en behoeften. Maar
ook door een platform te bieden voor uitwisseling van ervaringskennis
door mensen met reuma.
Als maatschappelijke organisatie willen we ook het platform zijn dat
bewustwording over reuma creëert, bijvoorbeeld door campagne te
voeren over de omvang en impact van reuma op het dagelijks leven
van miljoenen Nederlanders en op de hele maatschappij.

Het doel is helder, de weg er naartoe leggen we samen af.
Bron: ReumaNederland

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met 30 april)

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Meneer Gooijer
Mevrouw Helmans - de Vries
Mevrouw van der Linden - Lode

Strategische speerpunten die worden gedragen door mensen met
reuma, wetenschap, overheid en industrie.
De drie speerpunten van ReumaNederland zijn tot stand gekomen in
een participatief onderzoek met bijna 200 patiënten en mensen uit hun
omgeving, onderzoekers, artsen, professionals in de zorg, technologie
en de overheid. De uitdagingen, de behoeften en de mogelijkheden in
het leven met en behandelen van reuma stonden in dit onderzoek
centraal. Nadat ruim 3.000 respondenten de kwalitatieve gegevens
hadden gevalideerd en geprioriteerd, zijn de uitkomsten vertaald in
drie strategische speerpunten.
Samen de route uitstippelen
ReumaNederland is dankbaar voor de betrokkenheid bij het traject om
te komen tot de speerpunten. We herkennen bij iedereen de energie
en de strijdvaardigheid die we zelf ook hebben om volgende stappen
te gaan zetten. Samen moeten we de essentiële doorbraken en
innovaties realiseren die nodig zijn om reuma in 2040 een omkeerbare
ziekte te maken.
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Lotgenotencontact meer dan de moeite waard
VOOR U GELEZEN Minder zorggebruik, hogere arbeidsproductiviteit

vrijwilligers en een sporadische subsidie”, zegt Hettinga. “Nu duidelijk
is wie ervan profiteert en hoeveel kunnen PGO’s het gesprek met
werkgevers, gemeenten en zorgverzekeraars aangaan over
ondersteuning van lotgenotencontact.”
Bronnen: PGOsupport, FES
Lees het hele artikel op:
pgosupport.nl/lotgenotencontact-meer-dan-de-moeite-waard

Zeer
waardevol

Elke euro die geïnvesteerd wordt in lotgenotencontact levert
tussen de drie en zes euro op. Dat berekende PGOsupport door middel
van een maatschappelijke kosten-baten analyse. De baten komen niet
alleen bij de patiënten, maar ook bij de zorgverzekeraars, gemeenten
werkgevers van de patiënten.
PGOsupport berekende hoeveel kosten er in geld en tijd patiënten- en
gehandicaptenorganisaties en patiënten investeren in lotgenotencontact
en hoe zich dat uitbetaald in minder zorggebruik, hogere arbeidsproductiviteit en verbeterde kwaliteit van leven.
“Lotgenotencontact kan het verschil maken tussen dag en nacht”, vertelt
Dries Hettinga, directeur van PGOsupport aan Zorgvisie. “Patiënten
hebben er zoveel baat bij dat het doorwerkt in andere domeinen. De
werkgevers hebben dankzij lotgenotencontact bijvoorbeeld een lager
ziekteverzuim. Ook zorgverzekeraars hoeven minder zorg te vergoedden
dankzij lotgenotencontact.”
Structurele ondersteuning
“Tot dusver wordt lotgenotencontact in de lucht gehouden door PGO’s,
18

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.
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GEWRICHTSKLACHTEN?

Uitnodiging

Uitnodiging onder voorbehoud!

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!

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.
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

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 22 oktober
Programma:
19:00 – 19:30 uur: Ontvangst met koffie of thee
19:30 – 20:45 uur: Algemene Ledenvergadering
20:45 – 22:30 uur: Gratis bingo met loterij en verloting
2 levensmiddelenpakketten
Aanmelden verplicht ivm corona maatregelen: vóór donderdag 14 oktober
bij Greet: 06 83 40 78 50.
Locatie: Wijkgebouw Gestel, Boccherinilaan 6, Eindhoven
Jaarverslag: de digitale jaarverslagen van 2019 en 2020 zijn vanaf 1 oktober
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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Reumatoloog dr. de Jong over Leef! met Reuma
VOOR U GELEZEN Baat bij leefstijlprogramma

Lekker en
gezond

behalve eten en drinken ook drie andere pijlers van belang zijn, namelijk
beweging, ontspanning en slaap. Het programma is ontwikkeld door
Voeding Leeft. Deze organisatie maakt leefstijlprogramma’s voor mensen
met een chronische ziekte. Na goede resultaten bij onder meer
patiënten met diabetes mellitus sloeg Voeding Leeft de handen ineen
met ReumaNederland. De Jong: “In de eerste drie maanden worden de
reumapatiënten intensief begeleid en voorgelicht door een diëtist, coach,
programmacoördinator en voedingsdeskundige.”
Online platform
In januari begon het programma dat is bedoeld voor drie patiëntengroepen: mensen met een inflammatoire artritis, artrose of fibromyalgie.

Opvallend: in het door Voeding Leeft ontwikkelde en door het
Erasmus MC gemonitorde leefstijlprogramma Leef! met Reuma
voor onder meer mensen met reumatoïde artritis is ook een belangrijke
plek voor slaap en ontspanning. Reumatoloog dr. Pascal de Jong: “We
hopen dat bij deelnemers de kwaliteit van leven verbetert en dat
daardoor ook de ziekteactiviteit afneemt.”
“Dokter, wat kan ik zelf tegen mijn ziekte doen?” Die vraag krijgt dr. Pascal
de Jong van bijna iedere patiënt in zijn spreekkamer. Vaak gevolgd door:
“Kan ik kurkuma, groenlipmossel of groene thee nemen?” Het maakt
volgens de reumatoloog uit het Erasmus MC in elk geval twee dingen
duidelijk: “Ten eerste dat de meeste patiënten graag zelf iets willen
bijdragen, dat ze hopen iets te kunnen toevoegen aan wat ik als medicus
doe. En ten tweede: men richt zich bij de eigen inbreng vaak op één ding,
zoals groene thee, de specerij kurkuma of een supplement van de
groenlipmossel. De patiënt vergeet dan dat méérdere factoren van
belang zijn.”
Volledig spectrum
Het Erasmus MC is sinds kort betrokken bij een leefstijlprogramma dat
aandacht heeft voor iemands volledige ‘ik’. Een programma waarin
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Binnen enkele weken na de oproep op de site van ReumaNederland
was het maximum aantal deelnemers bereikt: drie groepen van honderd.
In de eerste drie maanden worden zij intensief begeleid en voorgelicht
door een diëtist, coach, programmacoördinator en voedingsdeskundige
Anne-Marie Ernst. Dit gebeurt tijdens negen online bijeenkomsten en
via een online platform, waar deelnemers vragen stellen aan de
professionals, tips en ervaringen delen met elkaar en informatie putten
uit blogs en podcasts. In de 21 maanden erna is er voor de deelnemers
een nazorgprogramma en ‘inspiratietraject’ en komen ze nog regelmatig
online bij elkaar.
Bewijskracht
De Jong: “Het beoogde effect is allereerst dat mensen zich beter gaan
voelen door de leefstijlinterventie. Denk aan minder pijn, minder
vermoeidheid, betere functionaliteit, betere kwaliteit van leven, minder
medicatie, beter slapen en makkelijker werken. Binnen het Erasmus MC
meten we dit op baseline – de ‘nulmeting’ – en na drie maanden, zes
maanden en vervolgens halfjaarlijks tot twee jaar. Aan de hand van een
vragenlijst, de RAPID3, registreren we verder de zelf-gerapporteerde
ziekteactiviteit.
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We hopen bewijskracht te vinden dat de interventie de kwaliteit van
leven, het dagelijks functioneren en de ziekteactiviteit positief beïnvloedt.
Als hier bewijskracht voor is, zou kunnen worden besloten veel grotere
groepen er hun voordeel mee te laten doen.” Voedingsdeskundige
Annemarie Ernst: “Er is niet één heilige graal. Voeding, beweging,
ontspanning en slaap zijn nauw met elkaar verbonden.”

de productie van stresshormonen kan aanjagen, waardoor ze eventueel
minder goed slapen.”

Vicieuze cirkel
De positieve invloed van gezonde leefstijl op bijvoorbeeld reumatoïde
artritis is bekend. Waarom hebben ook ontspanning en slaap een plek
in het programma? Omdat alle leefstijlelementen in elkaar grijpen, zegt
voedingsdeskundige Annemarie Ernst van Voeding Leeft. “Er is niet één
heilige graal. Voeding, beweging, ontspanning en slaap zijn nauw met
elkaar verbonden.

Minder medicatie
In de komende twee jaar legt De Jong de nadruk op het onderzoek
naar de gevolgen van de leefstijlinterventie voor het functioneren, de
autonomie van de patiënt en de kwaliteit van leven. “De volgende stap
zou kunnen zijn dat je de ziekteactiviteit nog nauwgezetter en intensiever
volgt dan we nu gaan doen met de RAPID3-vragenlijst”, zegt hij. “Toch is
het mogelijk dat we in de komende twee jaar al verbetering zien op dit
vlak, dat mensen bijvoorbeeld minder medicatie nodig hebben. Als je
gewicht verliest, is misschien minder medicatie nodig om hetzelfde effect
te bereiken in het lichaam. En ook als je je beter ontspant en beter slaapt,
volstaat wellicht een lagere dosis. Hierbij denk ik niet alleen aan
de (klassieke) reumamedicijnen, maar bijvoorbeeld ook het minder
frequent gebruiken van extra pijnstillers, wat ook al een winst is.”

Neem het westerse eetpatroon. Dat kan ontstekingsverhogend werken,
en dat wil je vermijden bij mensen met reumatoïde artritis. En een
eetpatroon zoals in dit programma, met zoveel mogelijk onbewerkt en
gevarieerd eten en met een hoofdrol voor groenten, kan ook een positief
effect hebben op slaap en ontspanning. Kom je ontspanning en slaap
tekort, dan kan dat bijvoorbeeld ten koste gaan van je immuunsysteem
of kun je extra stress krijgen; zaken die kunnen bijdragen aan de
ziekteactiviteit. Zo ontstaat een vicieuze cirkel naar beneden.” De Jong:
“Zeker bij mensen met chronische aandoeningen wil je dat ze ’s nachts
weer kunnen bijtanken.”
Ernst: “Reumapatiënten slapen gemiddeld genomen minder goed dan
mensen uit de algemene populatie. Wetenschappelijk onderzoek laat
ook zien dat mensen met bijvoorbeeld reumatoïde artritis vaker een
magnesiumtekort hebben dan mensen zonder deze aandoening.
Daarom wijzen we ze onder meer op de rol van magnesium en andere
voedingsstoffen uit onbewerkte en gevarieerde voeding bij het in slaap
komen. Net zoals we deelnemers vertellen dat het westerse eetpatroon
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“Als je gewicht verliest, is misschien minder medicatie nodig om hetzelfde
effect te bereiken in het lichaam. En ook als je je beter ontspant en beter
slaapt, volstaat wellicht een lagere dosis”

Bron: Gerben Stolk, DOQaanhetwoord.nl
Inleveren kopij vóór 1 augustus
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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Wordt artrose door de jaren heen altijd erger?
VOOR U GELEZEN Artrose kent meerdere gezichten

artrose kent vele gezichten. We kunnen drie groepen onderscheiden:
• artrose blijft door de jaren heen stabiel
• artrose ontwikkelt zich in een langzaam tempo
• artrose heeft een zeer snel verloop
De tweede groep komt het meest voor: het merendeel van de mensen
met artrose geeft aan dat er over een periode van twee jaar een
toename is van pijnklachten. Artrose wordt niet voor niets een langzaam
progressieve ziekte genoemd.; dat wil zeggen dat het niet over gaat en
langzaam erger wordt. Veel mensen raken dan ook, vroeg of laat, min
of meer beperkt in hun bewegingsmogelijkheden.

Fysio kan
helpen

In Nederland hebben bijna 1,4 miljoen mensen artrose, waarbij het
kraakbeen in gewrichten verslechtert of zelfs helemaal verdwijnt.
Maar hoe zit het ook alweer: wordt artrose altijd erger door de jaren
heen? Hoe ziet het verloop eruit?
Als je net de diagnose artrose hebt gekregen, vraag je je vast af hoe
het verloop zal zijn. En heb je al een paar jaar artrose en merk je dat de
pijn toeneemt, dan ben je ook benieuwd of je elk jaar opnieuw moet
inleveren. Hoe zit dat? Wordt artrose slechter en slechter, of niet?
We zetten de feiten op een rij.
Artrose: pijn en stijfheid
Artrose is een chronische aandoening van het kraakbeen in een gewricht,
die niet kan worden genezen. Het kraakbeen van het gewricht in de nek,
onderrug, knieën en handen verslechtert. Klachten kunnen heel
verschillend zijn; de meest voorkomende zijn stijfheid en pijn. Ze kunnen
apart of in combinatie met elkaar optreden en in fases komen en gaan.
Wordt het erger?
Wordt artrose ernstiger door de jaren heen? Een lastige vraag, want
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Grootste groep mensen heeft milde gewrichtsschade
Toch is de groep mensen met ernstige kraakbeenschade heel beperkt.
De grootste groep heeft milde gewrichtsschade en wordt niet tot
nauwelijks beperkt in het dagelijks leven. Dit komt omdat bij artrose
het gewricht zichzelf probeert te herstellen en dat herstelproces beperkt
vaak de schade. Toch is het moeilijk te voorspellen of iemand tot de
minderheid behoort waarbij artrose steeds erger wordt, of tot de
meerderheid waarbij dit niet het geval is.
Periodes van pijn
Vaak zijn er enkele periodes van pijn per jaar: periodes met meer klachten
wisselen zich af met rustigere periodes. Dat kan samenhangen met een
drukke periode, stress, weersinvloeden of een verkeerde beweging, maar
kan ook zonder duidelijke oorzaak ontstaan. Klachten zijn vaak het hevigst
na een periode van rust - bijvoorbeeld bij het opstaan.
Pijn versus schade
De hoeveelheid kraakbeenschade hoeft, gek genoeg, niets te zeggen
over de mate van pijn. Sommige mensen met weinig zichtbare
kraakbeenschade hebben veel pijn aan het gewricht, terwijl andere
mensen met veel zichtbare kraakbeenschade nauwelijks pijn hebben.
De wetenschap is er nog niet achter hoe dat komt.
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Eén of meerdere gewrichten
Als er een duidelijke oorzaak is van artrose in een bepaald gewricht, is de
kans groot dat het bij één gewricht blijft. Heb je bijvoorbeeld artrose in
één kniegewricht door een beschadiging aan de meniscus, dan zorgt dat
niet automatisch voor artrose in het andere kniegewricht. Is er geen
mogelijke oorzaak voor artrose aan te wijzen, dan is de kans groter dat
door de jaren heen in meerdere gewrichten artrose ontstaat
Artrose in de toekomst genezen
Over reuma en artrose horen we steeds vaker dat het niet meer
onmogelijk is om het in de toekomst te genezen. De rolstoelen zijn anno
2019 gelukkig wel nagenoeg verdwenen uit de wachtkamer van de
reumatoloog. Vooral de afgelopen twintig jaar is enorme vooruitgang
geboekt. Maar de oplossing is er helaas nog niet.
Kun je artrose vertragen?
Door artrose tijdig te herkennen en tijdig maatregelen te nemen, kan de
ontwikkeling van artrose worden vertraagd. Dit kun je zelf doen:
• bewegen: klachten kunnen verminderen door het pijnlijke gewricht te
bewegen en de spieren eromheen te trainen
• afvallen kan helpen om klachten te verminderen als er sprake is van
overgewicht. Maar ook hier geldt: als je eenmaal artrose hebt, is het
niet terug te draaien door af te vallen
• voeding kan invloed uitoefenen of de kwaliteit van het kraakbeen en de
mate van klachten. Zo is de zuur-base balans belangrijk, net als goede
vetten eten en specerijen als gember en kurkuma gebruiken
• fysiotherapie: Een fysiotherapeut kan je leren om op een verantwoorde
manier te bewegen. Met speciale oefentherapie worden spieren ver
sterkt en het uithoudingsvermogen verbeterd.
Bron: A. Vogel
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Uitnodiging

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

Omgaan met chronische pijn
vrijdag 19 november
Spreker: Prof. Dr. Rob J.E.M. Smeets, revalidatiearts CIR Eindhoven en hoogleraar
Revalidatiegeneeskunde aan de universiteit Maastricht
Programma:
19:00 uur: ontvangst met koffie of thee
19:30 uur: eerste deel lezing
20:15 uur: pauze en bezoek aan informatiestand
20:45 uur: tweede deel en gelegenheid tot het stellen van vragen
21:30 uur: afsluiting
De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn van harte
welkom. Aanmelden verplicht ivm corona maatregelen: vóór donderdag
11 november bij Greet: 06 83 40 78 50. LET OP: leden krijgen voorrang bij het
aanmelden, meldt u zich als lid aan vóór 12 oktober en u bent verzekerd van
een plekje in de zaal. 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.
Parkeren: in de buurt
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Mini-orgaantje kan in het lab zelf nieuw botweefsel maken
VOOR U GELEZEN Levensecht bot biedt behandelplan op maat

Maatwerk
voor iedere
patiënt

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
en Radboudumc zijn erin geslaagd uit menselijke stamcellen een
levensecht stukje botweefsel laten groeien. Het gaat hierbij om de eerste
‘organoïde’ van bot, een versimpelde versie van het origineel. Het
onderzoek is deze week gepubliceerd in het blad Advanced Functional
Materials. Het gekweekte bot blijkt bijzonder geschikt voor het testen
en ontwerpen van nieuwe behandelingen voor botaandoeningen zoals
osteoporose of osteogenesis imperfecta.
De wetenschappers verweefden diverse botcellen met elkaar tot een
zogenoemd ‘organoïde’. Dit mini-orgaantje kan zelfstandig nieuw, hard
botweefsel maken. In de toekomst wordt het daardoor mogelijk om
behandelingen heel nauwkeurig op de patiënt af te stemmen.

Bij botvorming spelen drie soorten cellen de hoofdrol: osteoblasten (die
botweefsel opbouwen), osteoclasten (die bot afbreken) en osteocyten
(die de opbouw en afbraak van bot reguleren). “De meeste onderzoeken
tot nu toe richtten zich op één van deze typen cellen. Maar dat is geen
goede weergave van echt weefsel”, zegt Hofmann. “We presenteren
hier een stukje gegroeid bot dat twee van deze typen cellen bevat:
osteoblasten en osteocyten. We zien nu dat we uitsluitend met deze
twee celtypen levensecht bot kunnen maken.”
Versimpelde weergave
Dat er nu een versimpelde weergave mogelijk is van de vorming van bot
op moleculair niveau, biedt volgens de onderzoekers ongekende
mogelijkheden. “Een bot bestaat voor 99 procent uit collageen en
mineralen, en de rest is eiwit”, legt professor Nico Sommerdijk van
Radboudumc uit. “Wat is de rol van die eiwitten? Hoe ondersteunen ze
de botvorming? Nooit eerder konden we op moleculair niveau de
mijlpalen van dit proces bekijken.”
Daarmee hebben ze direct een goede ingang om van pijnlijke botproblemen als ‘broze botten ziekte’ en de mogelijke behandelingen te
onderzoeken. “Bedenk dat de oorsprong van veel aandoeningen op
moleculair niveau zit – en de behandeling dus ook”, zegt Akiva. “Feitelijk
hebben we nu een simpel systeem in een betrouwbare omgeving waarin
we kunnen porren en kijken hoe de botcellen reageren op de stimuli die
we geven.”
Bron: Health

Met stamcellen afkomstig uit het beenmerg van een patiënt kan in een
laboratorium een stukje botweefsel worden gekweekt. Vervolgens kijken
artsen welke medicijnen op die botten het gewenste effect hebben. Op
die manier zou voor iedereen een behandelplan op maat gemaakt
worden.
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10 huis-tuin-en-keuken-tips bij reuma
VOOR U GELEZEN Creatieve ideeën voor de dagelijkse dingen

5. Vlees bevroren snijden
Vlees snijden kost veel kracht. Laat het vlees daarom voorsnijden bij de
slager of vries het in. Half ontdooid vlees snijdt namelijk makkelijker.
6. Hulp in de keuken
Gebruik een keukenmachine om groente en fruit klein te maken. En
een eiersnijder? Die kunnen we ook prima gebruiken voor bijvoorbeeld
champignons. Nog zo’n handig hulpmiddel: de kaasschaaf. Voor kaas én
komkommers, courgettes, aubergines, asperges etc. Appels en aardappels
ontdoen we van hun jasje met de dunschiller, die er ook is met een dik
handvat. Net als ander keukengerei overigens.

Hangen
zonder
knijpen

1. Krantenstandaard/boekensteun
Bent u dol op lezen, maar kunt u uw boek of tijdschrift maar
moeilijk vasthouden? Gebruik dan een krantenstandaard of boekensteun.
Zet deze op tafel neer en het enige wat u hoeft te doen, is de volgende
bladzijde omslaan.
2. Brievenvanger
Heeft u een brievenbus in de deur? Hang er dan een brievenvanger aan,
zo hoeft u niet meer te bukken voor uw post.
3. Wasknijpers zonder veer en de wringemmer
Gebruik wasknijpers zonder veer en hang kleding zoveel mogelijk aan
kleerhangers om te drogen. Ook handig: de wringemmer, voor al die
vaatdoekjes en natte lappen die u anders met pijn en moeite met de hand
uitwringt.
4. The helping hand bij het schoonmaken
Als bukken lastig is, biedt de ‘helping hand’ uitkomst: een handige verlengde grijptang, waarmee u dingen op de grond kunt oppakken. Kies
verder voor schoonmaakgereedschap met een verlengde stok. Is het
handvat te dun? Er zijn speciale handvatverdikkers te koop. Werkt goed bij
een stoffer of dweilstok.
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7. De toiletverhoger
Een te laag toilet is een ware worsteling. Plaats een toiletverhoger om
makkelijker te kunnen zitten en opstaan.
8. De tubeknijper
Met een speciale houder voor tubes kunt u zonder veel kracht te zetten
de inhoud uit een tube knijpen. Handig voor tandpasta, spier- en
gewrichtsgel of een tube crème.
9. Klittenband
Is schoenen strikken een worsteling? Kies dan voor schoenen met
klittenband. Moeite met de bh-sluiting? Vervang de sluiting door
klittenband. Lastige knopen in de broek? Klittenband.
10. Tabletuitdrukkers en medicijndoseerdozen
Medicijnverpakkingen kunnen behoorlijk lastig zijn. Helemaal als de fijne
motoriek en kracht in de handen te wensen overlaat. Gelukkig zijn er
speciale tabletuitdrukkers, tablettenflacons met speciale dop,
tablettensplijters of medicijn-doseerdozen te koop.
Staat hét hulpmiddel wat u zoekt er niet tussen? Klop dan eens aan bij de
apotheek of thuiszorgwinkel. Zij hebben voor elke vraag – hoe gek u hem
zelf ook vind – vaak een passende oplossing.
Bron: A. Vogel
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Zo zorgt u voor weerstand
VOOR U GELEZEN Leef regelmatig, vrolijk en verstandig

Bewegen
helpt!

Ons lichaam reageert op indringers, zoals virussen, die onze
gezondheid bedreigen. Hoe brengt u uw lichaam in optimale
conditie om met volle kracht de strijd met ziekteverwekkers aan te
kunnen gaan? Kortom: hoe zorgt u voor voldoende weerstand?
Eet gezond en gevarieerd
Gezonde en verantwoorde voeding is belangrijk voor ons afweersysteem.
Eet regelmatig, gevarieerd, niet te vet en niet te zout. Zorg voor de nodige
vezels en voldoende fruit (minstens twee stuks per dag) en verse groenten
(dagelijks twee ons). Vitaminen en mineralen zijn onmisbaar voor een
goede weerstand. Wie gevarieerd eet, krijgt er in principe voldoende van
binnen en houdt daarmee zijn weerstand op peil.
Het kan gebeuren dat het niet altijd lukt om dagelijks de juiste
hoeveelheid vitaminen en mineralen binnen te krijgen. Het aanvullen
van de voeding met een voedingssupplement is dan een goed idee.
Zeker voor bepaalde groepen zoals (zwangere) vrouwen, ouderen en
kleine kinderen. Er zijn verschillende uitgebalanceerde formules die
alle belangrijke vitaminen en mineralen bevatten. Regelmatig en
gezond eten is bovendien goed voor de darmflora. Niet onbelangrijk,
want het darmkanaal vormt een belangrijk deel van ons immuunsysteem.
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Drink het juiste vocht
Een juiste vochtbalans is essentieel voor een goede weerstand. Drinkt
u te weinig, dan worden afvalstoffen niet afgevoerd en kan uitdroging
optreden. Probeer iedere dag in ieder geval anderhalf tot twee liter water
te drinken. Thee, vruchtensappen of sportdrankjes mag ook. En ook al
vindt u het nog zo lekker, beperk uw alcoholgebruik. Het afbreken van
alcohol kost uw lichaam namelijk behoorlijk wat tijd en moeite. Hoe meer
glazen wijn, bier of sterke drank u drinkt, des te minder aandacht kan uw
lichaam daarom stoppen in het bestrijden van ziekteverwekkers. Drink
maximaal twee à drie glazen per dag en drink niet elke dag alcohol.
Leef regelmatig, vrolijk en verstandig
Kies een verstandig leefpatroon. Regelmaat in uw leven helpt namelijk
enorm om uw weerstand op peil te houden. Af en toe een avondje uit
kan natuurlijk best, maar probeer altijd voldoende slaap te pakken.
Zo’n acht uur per nacht wordt aangeraden. Wanneer uw ogen dicht zijn,
krijgt uw lichaam namelijk de tijd om zich herstellen en weer op krachten
te komen. Ook stress heeft een negatieve invloed op uw immuunsysteem.
Hetzelfde geldt voor depressies. En, ook belangrijk: laat de sigaretten
links liggen. Roken kan namelijk niet alleen op de lange termijn uw
gezondheid schaden, maar tast ook uw weerstand aan. Leef dus
regelmatig, verstandig en glimlach veel.
Beweeg en zoek de buitenlucht op
Ook voldoende lichaamsbeweging geeft uw weerstand een duwtje in de
rug. Helaas voldoet maar liefst zestig procent van de Nederlandse
bevolking niet aan de Norm Gezond Bewegen die door het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is vastgesteld. Mensen tussen
de 18 en 55 jaar wordt geadviseerd om een half uur matig intensief
te bewegen, liefst iedere dag maar in ieder geval vijf dagen per week.
Bij ‘matig intensief’ kunt u bijvoorbeeld denken aan wandelen, fietsen,
zwemmen of joggen. Sowieso is het goed om af en toe de frisse
buitenlucht op te zoeken, omdat het uw kans op ziek worden vermindert.
U zit dan namelijk meestal minder dicht op andere mensen en virussen
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blijven in de koelte minder lang leven. In warme binnenruimtes is
bovendien de luchtvochtigheid vaak te laag. Hierdoor droogt het slijmvlies
in de neus-keelholte sneller uit, wat uw weerstand vermindert. Zorg er
daarom voor dat u uw huis regelmatig lucht en niet te warm stookt.
Houd uw lichaam schoon
Ook een goede persoonlijke hygiëne helpt uw weerstand te vergroten. U
komt dan bijvoorbeeld minder gauw in aanraking met ziekteverwekkers
die zich schuil houden in het vuil. Was uw handen regelmatig en geef
uzelf dagelijks een goede wasbeurt. Neem een lekkere douche of een
ontspannen bad. Houd uw nagels kort en schoon, en vergeet uw
gebitsverzorging en toiletgang niet. Het zorgt er niet alleen voor dat u
zich lekker fris voelt en verzorgd voor de dag komt, maar het is nog
goed voor u ook.
Bron: Gezondheidsnet

Uitnodiging

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

Zomerfietstocht
zaterdag 28 augustus
Programma:
13:00 uur: Vertrek vanaf paviljoen Genneper Parken*  
14:00 uur: Pauze met broodje, koffie of thee bij Café Restaurant De Doelen*
14:45 uur: Start tweede helft van de fietsroute
16:00 uur: Verwachte aankomst bij het vertrekpunt

In samenwerking met

Aanmelden: vóór vrijdag 20 augustus bij Greet van Gessel: 06 83 40 78 50
* Paviljoen Genneper Parken
Antoon Coolenlaan 2a
Eindhoven
040 252 46 32
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* Café Restaurant De Doelen
Markt 18
Waalre
040 22 125 79
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ReumaNederland investeert in 3D geprinte braces
VOOR U GELEZEN Snelle en nauwkeurige scan van hand en pols

Voor een
perfect
passende
brace

ReumaNederland investeert in Manometric. De startup uit Delft
ontwikkelt software die een zeer nauwkeurige scan van een hand omzet
in een file waarmee gepersonaliseerde braces  3D geprint worden.
De eerste patiënten dragen al een Manometric hand- of polsbrace. De
investering geeft het bedrijf de kans op te schalen.
In Nederland worden elk jaar zo’n 250.000 hand- en polsbraces
aangemeten. Een groot deel daarvan is bestemd voor patiënten met
reumatische aandoeningen. Door de beperkte functionaliteit en
onvoldoende draagcomfort, worden deze braces echter onvoldoende
gedragen. Precies daar heeft Manometric een oplossing voor
ontwikkeld. Manometric ontwikkelt 3D scantechnologie en software
voor snelle nauwkeurige scan van hand.
De software zorgt ervoor dat op basis van een nauwkeurige scan een
precies passende brace 3D geprint kan worden. Om een goede scan te
kunnen maken is in Delft de ManoX scanner ontwikkeld. Deze haalt een
zeer hoge scansnelheid met een maximale foutmarge van 1%
(nauwkeurigheid over 100 mm).
Dit is belangrijk omdat voor een scan patiënten hun hand stil moeten
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houden, wat juist bij een reumatische aandoening moeilijk is. Op deze
scantechnologie zijn de oprichters aan de TU Delft afgestudeerd.
Ondertussen hebben ze met Manometric Studio de software klaar om
de scandata eenvoudig aan te passen en om te zetten naar een file om
de braces te 3D printen.
Manometric kreeg eerder al een investering van UNIOQ, het investeringsfonds in de regio Zuid-Holland dat investeert in ontwikkeling van proof of
concepts. “In de afgelopen anderhalf jaar heeft het bedrijf een enorme
progressie geboekt. Het scannen van de hand om vervolgens een exact
passende hand- of polsbrace te 3D printen is nu mogelijk”, zegt Hans
Dreijklufft, fondsmanager. Nu is het moment aangebroken om op te
schalen. Daar gaat de investering van ReumaNederland voor zorgen.
Robin Jones, een van de oprichters van Manometric: “Met de steun van
ReumaNederland kunnen we grote stappen zetten.”
De samenwerking tussen beide partijen gaat verder dan een financiële
injectie, waardoor het Delftse bedrijf meer scanners en 3D printers kan
bouwen. “De enige manier om een goed product te maken, is in nauwe
samenwerking met patiënten en artsen. Vanaf de eerste schets, tot de
materiaalkeuze en detaillering is de voorkeur van de patiënt bepalend.
De samenwerking met ReumaNederland geeft ons de mogelijkheid om
nog een stap dichter bij hen te komen en voor meer mensen met reuma
tot een heel goede brace te komen, die echt een groot verschil maakt in
het dagelijks leven.”
Mee blijven doen ondanks reuma
Jan Willem Förch, algemeen directeur ReumaNederland wil met deze
investering mensen sneller toegang geven tot een gepersonaliseerde
brace. “Een goede hand- of polsbrace zorgt ervoor dat je je handen beter
kunt blijven gebruiken ondanks je reumatische aandoening en dat je mee
kunt blijven doen. Daarom zijn wij zo enthousiast over deze innovatie.”
Bron: 3DPRINTMagazine, Manometric
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Zó val je binnen 1 minuut in slaap
VOOR U GELEZEN De 4-7-8 slaaptruc helpt snel ontspannen

In 60
seconden
naar
dromenland
Lig je voor je gevoel uren te woelen en te draaien voor je in slaap
valt? Daar is een trucje voor! Veel mensen zweren bij de 4-7-8
methode, een techniek die je direct kunt toepassen en waar je
niets voor nodig hebt. Waarschijnlijk val je door deze specifieke
ademhalingstechniek zelfs binnen 1 minuut in slaap.
De 4-7-8 methode is een effectieve manier van ontspannen door het
bewust aansturen van je ademhaling. Het werkt eigenlijk als een soort
kalmeringsmiddel en wordt door Indiase yogi al eeuwenlang toegepast.
Omdat je expres je ademhaling naar beneden haalt, dwing je je hart
langzamer te gaan kloppen en word je snel rustig en ontspannen. Ook je
geest wordt rustig, want omdat je je concentreert op je ademhaling kun
je niet piekeren of malen over andere dingen. De 4-7-8 slaaptruc is heel
makkelijk en werkt als volgt:
De 4-7-8 slaaptruc
• Neem een comfortabele positie aan
• Plaats het puntje van je tong tegen de achterkant van je voortanden
tijdens deze oefening
• Adem 4 seconden in door je neus met je mond dicht
• Houd je adem 7 seconden vast
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• Adem in 8 seconden volledig uit door je mond met een ‘sssshhh-geluid’.
Je mag ook door je neus uitademen
• Herhaal deze cyclus 4 keer
Zo werkt de 4-7-8 methode nog beter
• Houd je tong ook tijdens het uitademen tegen de achterkant van je
voortanden
• Adem in richting je navel, in plaats van alleen je longen vol te zuigen;
deze buikademhaling optimaliseert de zuurstofopname te
optimaliseren.
• Doe deze oefening 2-3 keer per dag en je zult merken dat het steeds
makkelijker wordt snel te ontspannen. Dat werkt overigens ook als je
bijvoorbeeld een presentatie moet geven of een beetje gestrest bent
voor een andere belangrijke gebeurtenis.
Bron: Gezondheidsnet

Digitale nieuwsbrief
Regelmatig maken we een digitale nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes
van uw reumavereniging, medische informatie, oefenfilmpjes, tips en
ander vermaak. Hierin leest u ook het laatste nieuws over de activiteiten
van uw reumavereniging en corona maatregelen.  
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
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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: Marloet de Vries
hydrotherapie@rveindhoven.nl
• 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 Darja Domenie.
 06 20 36 06 81
 hydrotherapie@rveindhoven.nl

Voor elke activiteit bieden wij u een gratis proefles aan.
Beëindiging van uw deelname aan een beweeggroep 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
47

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
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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:

Voorzitter
Hans Valkenburg
06 42 39 11 33

Coördinator Hydrotherapie
Darja Domenie
06 20 36 06 81

Secretaris
Wim Slot
040 242 70 58

Coördinatoren De Tongelreep
Di:  Willy Klappe 06 18 22 52 56
Wo: Darja Domenie 06 20 36 06 81
Vrij: Greet van Gessel 06 83 40 78 50
Zat: Ellen van Steenis 040 211 65 58

hvalkenburgrpv@gmail.com

info@rveindhoven.nl

Penningmeester – Vicevoorzitter
José van der Velden
040 226 49 05

Coördinatoren Ir. Ottenbad
Wo:  Marloet de Vries
Do: Harald Ihle
hydrotherapie@rveindhoven.nl of
06 20 36 06 81

j.vandervelden@hslnet.nl

Ledenadministratie
Joost Korremans

Coördinatoren Tai Chi
Mary Brands
040 221 80 26

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

Jasmijn van Keulen
06 10 74 14 93

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

hydrotherapie@rveindhoven.nl

info@rveindhoven.nl

Tineke den Hoed
040 242 42 08

tinekeenkees@hotmail.com

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

Contactpersonen ReumaCafé
Lillian Korremans

info@rveindhoven.nl

Contactpersoon advertenties
Corry Huffenreuter

Lillian@korremans.nl

Corry Huffenreuter 06 48 69 18 61

d.huffenreuter@upcmail.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

