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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

Kandidaat-penningmeester
René van der Linden
Informatie financiële zaken
Eigen bijdrage
beweegactiviteiten
Contributie
06 21 86 56 71
rene.van.der.linden@chello.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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Voorzittersfunctie opnieuw vacant
drukwerk
printwerk
afwerking

Pak jij de
hamer op?

K le u rrij k i n b e w e g i n g
De Run 8321  5504 EN Veldhoven
040 230 1988  info@jomadruk.nl  www.jomadruk.nl

De zekerheid van goede zorg

30 fysiotherapiepraktijken in de regio die staan voor
goede reumazorg

www.fysiovisie.nl
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In het Contact van december 2020 heeft Hans Valkenburg
zich als kandidaat-voorzitter gepresenteerd. En in het Contact van
januari heeft Inge Beekmans afscheid genomen als interim-voorzitter.
Ook in het laatste Contact staat nog een stuk van Hans onder “Het
bestuur aan het woord”. Voor ons als bestuur was het dan ook een
volslagen verrassing dat op zondag 6 juni ons een mail bereikte van
Hans, waarin hij aangaf zijn functie per direct weer neer te leggen.
Na een aantal maanden te hebben meegedraaid heeft hij de conclusie
getrokken dat het werk voor de Reumavereniging hem niet past. Hij
had gehoopt meer bestuurlijk aan de slag te kunnen, maar zag dit in
die paar maanden niet terug.
Dat betekent dat de voorzittersfunctie opnieuw vacant is.
Uiteraard hebben we hiervoor direct weer links en rechts advertenties
uitgezet, maar dit leidt vrijwel zeker niet direct naar een nieuwe
kandidaat-voorzitter. Door het overlijden van onze penningmeester
José van der Velden ontstond ook een vacature voor penningmeester.
Die is inmiddels opgevuld door René van der Linden, een lid van onze
vereniging.
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Bent u of kent u iemand die de vereniging een warm hart toedraagt en
interesse heeft in het voorzitterschap? Aarzel dan niet en neem contact
op voor een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek. Bel naar
Greet: 06 83 40 78 50 of mail naar Wim: info@rveindhoven.nl

Van de redactie

Namens het bestuur,
Wim Slot
Secretaris

We mogen
weer!

Direct aanmelden (activiteiten onder voorbehoud)

Wat kan er in korte tijd veel veranderen! Zo gebeurt er jaren
niets en kabbelt het rustig door, maar dan opeens begint alles
te schuiven. In de eerste plaats missen we José vreselijk. Toen ze ziek was
konden we haar nog bellen en bezoeken, maar nu is er niets meer. En
we missen (weer) een voorzitter. Hans had zich vergist in zijn takenpakket
en wil meer bestuurlijk en beleidsmatig aan de slag. Toch blijven wij
overeind. We hebben zelfs weer een kandidaat-penningmeester. Op
pagina 22 stelt hij zich aan u voor.

Vrij 22 oktober : Algemene Ledenvergadering met gratis bingo p. 29
Vrij 19 november : Lezing Omgaan met chronische pijn
p. 33

In memoriam (bijgewerkt tot en met 31 juli)
Mevrouw van der Velden
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Met de zon in de rug
Dan onze coördinatoren. Onmisbare steunpilaren van onze vereniging,
zij begeleiden de beweeggroepen en zorgen dat alles op rolletjes loopt.
Eén van die pilaren is Willy Klappe. Willy is coördinator van de
hydrotherapiegroep op de dinsdagavond, ze begeleidt twee nordic
walking groepen én is gastvrouw. Enthousiast, altijd goede zin, weet
overal een mouw aan te passen, draait haar hand niet om voor een
extra klusje en zet zich al jaren met hart en ziel in voor de vereniging.
Jasmijn maakte een prachtig interview met haar. Maak kennis met
Willy op pagina 15.
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Liever in levende lijve
Wat is het fijn elkaar weer te zien. Om tijdens bestuursvergaderingen
met elkaar om tafel te zitten in plaats van tegenover een
computerscherm met ZOOM. We horen van onze leden hoe fijn het
weer is dat de beweeggroepen weer zijn begonnen. Niet alleen
weldadig voor het lijf maar ook helend door de sociale contacten.
Dankzij alle vaccinaties hebben we ook weer activiteiten kunnen
plannen. De Algemene Ledenvergadering staat op stapel en de lezing
Omgaan met Chronische pijn. U komt toch ook? Voor de lezing hebben
leden een voorsprong met aanmelden. Blader door naar pagina 33 en
meldt u aan vóór 12 oktober.
Hoopgevend onderzoek in reumaland
Daarnaast vindt u in dit Contact volop veelbelovend reumanieuws,
dat inzicht geeft, een aanpak belooft en adviezen verstrekt hoe met
reuma om te gaan. Onderzocht en ontdekt wordt waarom RA ondanks
medicatie toch kan opvlammen; vroege opsporing van reuma met
hulp van een PET-scan; een betere beschrijving van bijwerkingen van
biologicals; hoe je je energie kunt doseren en hoe je weer een vuist
kunt maken met je reumahanden.
Na een kwakkelzomer belanden we vanzelf in de herfstbladeren. Het
ideale moment om weer met sporten te beginnen. Blader eens door
naar pagina 43 en 44 en bekijk wat uw vereniging te bieden heeft:
hydrotherapie, tai chi en nordic walking. Ik nodig u uit voor een gratis
proefles.
Ik wens u een bloeiende herfst. Tot gauw.
Wilma Wijnen
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In memoriam José van der Velden

Altijd
goedgemutst

Met verdriet in ons hart hebben we afscheid genomen van
José van der Velden, onze penningmeester en vicevoorzitter.
Haar deskundigheid gecombineerd met haar nuchtere humor
maakte het heel plezierig met haar samen te werken.
Zorgvuldigheid stond voorop. Veel van onze leden hadden persoonlijk
contact met haar of hebben haar op z’n minst een keer aan de
telefoon gehad. Haar scherpe blik en frisse ideeën waren tijdens
bestuursvergaderingen zeer welkom.
Ze was goed in het kantelen van het perspectief waardoor de dingen in
een ander licht kwamen te staan. José heeft zich 7 jaar met hart en ziel
ingezet voor onze vereniging. We zullen haar missen en wensen haar
naasten veel sterkte met dit grote verlies.
Het bestuur,
Secretaris – Wim Slot
Gastvrouw en eerste aanspreekpunt – Greet van Gessel
Hoofdredacteur – Wilma Wijnen
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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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Waarom kan RA weer opvlammen?
VOOR U GELEZEN Dit heeft je afweersysteem ermee te maken

Tot voor kort was er nog geen duidelijke boosdoener aan te wijzen
voor dit soort opvlammingen, maar het blijkt dat meer dan de helft van
de mensen met RA weer een opvlamming krijgen na het afbouwen van
medicatie. Dit was een belangrijke aanleiding voor onderzoekers van het
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) om hier dieper in te duiken.
De boosdoener: afweercellen
We vertelden net al dat bij RA je eigen afweersysteem zich
tegen de gezonde cellen in je lichaam keert. Hierbij worden soms
autoantistoffen aangemaakt die een rol spelen bij de gewrichtsontsteking.
De onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
keken voor dit onderzoek specifiek naar de afweercellen die deze
autoantistoffen tegen het eigen lichaam aanmaken, de zogenoemde
B-cellen.

B-cellen de
boosdoener

Wie bekend is met reumatoïde artritis (RA), weet dat deze ziekte
nogal wisselend verloopt. Soms lijken de klachten dankzij medicatie
onder controle, maar kan RA toch weer opvlammen. Hoe komt het
dat RA zo wispelturig kan verlopen?
Reumatoïde artritis is een auto-immuunziekte, wat betekent dat je
afweersysteem zich tegen je eigen lichaam keert. In het geval van RA
ontstaan er gewrichtsontstekingen die plotseling of geleidelijk kunnen
ontstaan. Naar schatting hebben ruim 250 duizend mensen de diagnose
RA, van wie het merendeel vrouw is.
Opvlammingen zijn niet zeldzaam
Veel mensen met RA hebben last van gevoelige, warme of
opgezwollen gewrichten, stijfheid en vermoeidheid. In het begin
zijn het veelal de kleinere gewrichten, zoals die van de vingers. De
ziekte is chronisch en verloopt erg wisselend; soms zijn er zelfs
periodes waarin de klachten verdwenen lijken. Het gebruik van
medicatie kan daar een positieve rol in spelen, maar toch kan ook
dan de ziekte uit het niets weer opvlammen.
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Wat bleek? Deze cellen, de ‘slechte’ afweercellen, zijn heel actief in
het begin van de ziekte en blijven dat ook, ondanks de medicijnen.
Dat verklaart waarom veel mensen met RA snel weer last krijgen van
ontstekingen zodra ze stoppen met medicijnen. Medicijnen zijn er
namelijk op gericht om ontstekingen te remmen en ondanks dat dat
ook gebeurt, geldt dat niet voor de B-cellen. Die worden niet tot rust
gebracht en kunnen de ziekte dus weer laten opvlammen.
Verder onderzoek is nodig
Er is op dit moment nog geen medicijn of manier om de B-cellen tot
bedaren te brengen. Sowieso is de ziekte tot op de dag vandaag nog niet
te genezen. Er zijn geen manieren om het onderliggende probleem aan
te pakken, waardoor medicijnen voor veel mensen met reumatoïde
artritis nodig blijven maar niet zaligmakend zijn. Er is maar een klein
deel van de mensen met RA dat volledig kan stoppen met medicijnen.
Op basis van dit onderzoek wordt wel verder onderzoek gedaan naar de
eigenschappen van de B-cellen en of deze een basis kunnen vormen voor
nieuwe behandelingen naar RA.
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Wat kun je zelf doen bij RA?
Gelukkig kun je zelf ook iets doen om klachten te verminderen.
Bewegen blijft het allerbelangrijkste. Bewegen kan namelijk helpen
om de stijfheid van gewrichten te verminderen of zelfs te voorkomen.
Het advies is dan ook om het liefst elke dag een half uur te bewegen.
Alle vormen van beweging zijn gezond: kijk vooral wat jij leuk vindt en kan.
Ga bijvoorbeeld fietsen, wandelen of zwemmen. Omdat je spieren
er sterker van worden, gaan ze je gewrichten ondersteunen. De pijn
wordt dan uiteindelijk minder. Wees niet bang om te bewegen als een
gewricht dik, warm of rood is, óók dan is het veilig en goed om te
bewegen. Een tip: het helpt ook om een gezwollen of warm gewricht
te koelen, bijvoorbeeld met een natte doek of wat ijs.

Bron: A. Vogel

Openingstijden ReumaCafé

Reumavereniging
Regio Eindhoven

Datum: Iedere eerste maandag van de maand: 4 okt, 1 nov, 6 dec.
Tijd: Vanaf 14:00 uur
Locatie: Wijkcentrum ’t Slotje, Kastelenplein, Eindhoven
Voor wie? Voor leden, niet leden en belangstellenden
Contactpersonen: Lillian Korremans (Lillian@korremans.nl) en
Corry Huffenreuter (06 48 69 18 61)
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Herkenning en lekker bewegen

Heerlijk dat
warme water

Voormalig ziekenverzorgster, moeder van drie kinderen en oma
van drie kleinkinderen, Willy Klappe is inmiddels alweer een jaar
of vijftien actief bij de reumavereniging. Wat begon met alleen
maar zwemmen is intussen uitgebreid met het zijn van coördinator
voor het zwemmen en nordic walking, en gastvrouw.
Diagnose
“Ik heb artrose en fibromyalgie. Fibromyalgie heb ik al heel wat jaren,
maar werd door de huisarts niet erkend. Het zou tussen m’n oren zitten.
Fybromyalgie betekent dat ik altijd last heb van chronische pijn in mijn
spieren en het bindweefsel. Deze pijn gaat gepaard met vermoeidheid,
slaapstoornissen, stemmingswisselingen en krachtverlies. De klachten
wisselen vaak af. De ene dag kan ik meer klachten hebben dan de andere
dag.
De artrose zit eigenlijk overal in mijn lichaam: nek, vingers, handen en
knieën. Er werden verschillende adviezen gegeven om te doen, zelfs tot
aan het voorschrijven van kalmeringstabletten. Die ben ik overigens niet
gaan slikken. Na eindelijk naar de reumatoloog doorgestuurd te zijn, heb
ik medicatie voor de artrose gekregen, meloxicam. Toen de drukpunten
gecontroleerd werden, kwam er fibromyalgie uit. Helaas kunnen ze je
daar niet verder mee helpen. Het lastige is dat ik naast de artrose en
fibromyalgie ook last heb van astma en bronchiëctasieën wat ook
15

vermoeidheid en benauwdheid kan geven. Daarnaast heb ik ook
migraine, maar gelukkig niet meer zoveel als in het verleden.”
Invloed dagelijks leven
“Aangezien ik in de AOW zit, hoef ik nu niet te werken. Ook merk ik dat
ik ouder word. Wat ik tien jaar geleden nog kon, kost nu meer moeite.
Ik kan vooral veel last hebben van vochtig weer. Het komt geregeld
voor dat mijn hoofd meer wil dan mijn lijf kan. Ik wil wel, maar het gaat
gewoon niet. Je wordt constant teruggefloten. Tegenwoordig is het wel
makkelijker. Ik woon maar alleen en kan dus doen wat ik wil. Meestal hak
ik een taak in stukjes: even wat doen, dan even wat rust en dan weer
door. En als het niet gaat, dan gaat het niet. Maar het is niet altijd
makkelijk om afgeremd te worden in je doen en laten.”
Tweemaal coördinator en gastvrouw
“Ik ben coördinator van de hydrotherapie op dinsdagavond. Een paar
weken geleden zijn we weer begonnen en daar was iedereen zo blij
mee. Het gevolg is dat de groepen al bijna vol zitten, maar door de
coronamaatregelen mogen we nu nog niet met zo’n grote groep
zwemmen. Het wordt de laatste jaren sowieso steeds drukker, wat
heel mooi is. Ik hoor regelmatig dat men eigenlijk geen zin had om te
komen, maar dat ze achteraf altijd blij zijn dat ze toch geweest zijn.
Want dat warme water is toch wel heel aangenaam.
Ook ben ik coördinator van de nordic walking. Dit doen we op de
donderdag en zaterdag. Ook daar zijn we een paar weken geleden
weer mee begonnen. Aangezien nordic walking een specifieke manieren
van wandelen is met stokken, hebben we hier instructie voor gehad.
Met deze manier van wandelen gebruik je meer spieren dan bij gewoon
wandelen. Door het gebruik van de stokken zet je jezelf af en loop je
vlugger. Meestal wandelen we in het bosgebied tussen Best en Son waar
het heerlijk is om even buiten te zijn. Hoe lang we lopen hangt af van wie
ermee loopt en hoe lang een ieder kan lopen. Dit ligt tussen de
driekwartier en één uur en een kwartier. Soms lopen we in twee
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groepen als de groep vrij groot is. De ene groep loopt dan een grote
ronde terwijl de andere een kleiner rondje loopt. Na afloop drinken
we gezellig nog even wat in een café. Het verschilt per keer hoeveel
mensen er mee lopen. Het komt ook wel eens voor dat er niet gelopen
wordt, omdat er niemand kan. Het is ook een mogen en geen moeten.
Het kost vrij weinig, zes euro per jaar, dus een keertje overslaan is geen
probleem.
Als laatste ben ik gastvrouw voor activiteiten zoals een lezing. Dit houdt
in dat ik de mensen verwelkom, aan hen hun plek wijs, koffie en thee
inschenk, en folders uitdeel.”
Herkenning
“Zowel bij het zwemmen als bij het wandelen vind je veel herkenning bij
elkaar wat heel fijn is. Fybromyalgie komt best vaak voor. Die herkenning
bij elkaar is ook de reden dat ik lid ben. Tijdens het zwemmen en het
wandelen wordt er van alles besproken. Soms klagen we even lekker
bij elkaar, maar we hebben ook heel veel plezier samen. Het is soms
letterlijk met een lach en met een traan.”
Andere activiteiten
“Als de maatregelen verder versoepelen, zijn er straks ook weer andere
activiteiten. We gaan bijvoorbeeld één keer per jaar met de bus naar
Arcen. Heerlijk in dat warme water daar en intussen gezellig kletsen
met elkaar. Aan het einde van de dag kom je lekker ontspannen terug.
Wel moe, maar voldaan. Ook zullen er straks weer lezingen komen
over uiteenlopende onderwerpen. Hoeveel mensen die bezoeken,
verschilt heel erg per lezing.”
Voor nu
“Op dit moment ben ik in elk geval heel blij dat de bewegingsactiviteiten
weer gestart zijn. Je gaat elkaar toch missen, dus is het heel fijn dat we
elkaar weer mogen zien.”
Jasmijn van Keulen
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Met je reuma handen naar de plastisch chirurg
VOOR U GELEZEN Beter functioneren na operatie

Weer een
vuist kunnen
maken

Wil je ook weer een vuist kunnen maken? Er zijn oplossingen
voor reuma handen. Voor milde klachten is er medicatie, bijvoorbeeld
met pijnstillers of een injectie met een ontstekingsremmend middel
rechtstreeks in het gewricht. Ook spalken kunnen pijn verminderen en
de functionaliteit van de hand verbeteren. Naast de bekende silversplints
kunnen tegenwoordig 3D-spalken worden uitgeprint. Dat gebeurt op
basis van een 3D-scan die de hand en pols heel nauwkeurig in beeld
brengt. En als dit alles niet helpt, is er nog de mogelijkheid van een
operatie.
Als je last hebt van reumatoïde artritis handen, oftewel reuma handen,
dan zijn er tegenwoordig volop behandelingen mogelijk. Waar de
grote gewrichtsoperaties meestal worden uitgevoerd door orthopedisch
chirurgen, is de fijne hand- en polschirurgie vaak het terrein van de
plastisch chirurg. Jean-Bart Jaquet is als plastisch chirurg verbonden
aan het Hand en Pols Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis
in Rotterdam. Hij vertelt welke mogelijkheden de plastische chirurgie
kan bieden aan mensen met reuma en artrose die last hebben van
chronische hand- en polsklachten.

18

Ook voor reuma handen
Plastische chirurgie wordt vaak in verband gebracht met cosmetische
ingrepen. Onterecht, volgens Jaquet. “Wist je dat de plastische chirurgie
tijdens de Eerste Wereldoorlog tot bloei is gekomen om ernstige
oorlogswonden te herstellen? Denk aan gezichtsreconstructies, het
vervangen van een vermiste duim door een wijsvinger om weer
normaal te kunnen functioneren, het repareren van brand- of andere
gapende wonden, of het herstellen van doorligplekken. Schoonheid had
er helemaal niets mee te maken”, vertelt hij. Ook nu maken cosmetische
ingrepen maar een klein deel uit van alle operaties die hij uitvoert.
“Ik schat het percentage cosmetische ingrepen op hooguit 10 procent,
tegenover 60 procent hand- en polsoperaties.”
De anatomie van de hand is ingewikkeld met alle kleine botjes,
gewrichten, zenuwen en pezen die voor verschillende problemen
kunnen zorgen. Als gevolg daarvan kunnen mensen te maken krijgen
met pijn, krachtverlies en functiebeperking die de kwaliteit van het
dagelijkse leven ernstig kan beïnvloeden. Je gebruikt je handen tenslotte
bijna overal voor.
Uitgebreide handanalyse
Mensen met hand- en polsklachten zoals reuma handen of reumatoïde
artritis of artrose handen, krijgen in het Hand en Pols Expertisecentrum
van het Maasstad Ziekenhuis eerst een uitgebreide handanalyse.
Jaquet: “Om de beperking goed in kaart te brengen, laten we patiënten
bepaalde taken uitvoeren, zoals het gebruiken van een schroevendraaier,
de deksel van een potje opendraaien of het oppakken en verplaatsen
van knikkers. Hiernaast maken we röntgenfoto’s en soms een CT-scan
of MRI om een goed beeld te krijgen van waar het probleem precies zit.”
De samenwerking tussen de reumatologen en handchirurgen in
het ziekenhuis is volgens Jaquet sinds de oprichting van het
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expertisecentrum intensief. “Doordat we handproblemen van
patiënten met reuma en artrose gezamenlijk bespreken, is er meer
inzicht in elkaars vakgebied ontstaan. Reumatologen weten tegenwoordig
beter wat wij voor mensen met hand- en polsproblemen kunnen
betekenen als reumamedicatie niet langer toereikend is.”
Meest voorkomende problemen
De meest voorkomende hand- en polsproblemen als gevolg van reuma
of artrose zijn volgens de plastisch chirurg: duimbasisartrose, artrose in
de laatste vingerkootjes, beschadigingen aan de kleine vingergewrichten
en synovitis, een aandoening waarbij de pezen als gevolg van
ontstekingen aangetast raken. Jaquet: “Het basisgewricht in de duim
heeft de vorm van een zadel. Bij duimbasisartrose zit de duim niet meer
recht in het zadel. Dat gaat vaak gepaard met pijn en krachtverlies.
Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen, afhankelijk van de
ernst van de schade. Lichte artrose kan vaak worden behandeld met
behulp van een spalk of ontstekingsremmers. Zijn de klachten ernstiger,
dan kunnen we het zadelbot operatief vervangen door een pees.
Hiermee nemen we de oorzaak van de pijnklachten weg. Ook bij artrose
in de kootjes en kleine vingergewrichten zijn er verschillende opties.
Denk aan spalkjes, het operatief vastzetten van gewrichtjes, of het
vervangen van gewrichten door kunstgewrichten.
Hiermee kunnen we de mobiliteit en het functioneren van mensen
met reuma en artrose in het dagelijks leven aanzienlijk verbeteren.
Bij ontstekingen door reuma of artrose kunnen niet alleen de
gewrichten in de handen schade oplopen, maar ook de pezen ontstoken
raken en zelfs afscheuren. Als dat gebeurt, kun je je vingers niet meer buigen. Gelukkig kunnen we zo’n afgescheurde pees goed vervangen
door een gezonde pees uit een andere vinger of uit de onderarm.”
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Nazorg
Het succes van hand- en polsoperaties hangt nauw samen met goede
nazorg, benadrukt hij. “Als je na een handoperatie meteen een vuist
maakt, breken je pezen af. Daarom is een intensief revalidatieprogramma
noodzakelijk onder begeleiding van een gespecialiseerde handtherapeut.
Dat kan, afhankelijk van de ernst van de operatie, zes weken tot drie
maanden duren.”
Op het instagramaccount @dr_jb_jaquet staan verschillende
voorbeelden van reuma handen vóór en na behandeling.
Lees het hele artikel op ReumaMagazine.nl
Bron: ReumaMagazine

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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Even voorstellen

Kandidaat-penningmeester René van der Linden

nog allerlei taken, te weten voorzitter van de VWGM-commissie
(Veiligheid, Welzijn, Gezondheid en Milieu), secretaris van de OR, en
verzorg ik de loonadministratie.
Omdat ik fulltime werk (sinds corona af en toe vanuit huis) kom ik
eigenlijk wat vrije tijd te kort. Het lukt mij goed om deze beperkte vrije
tijd aan, vooral, leuke dingen te besteden. Zo vind ik het heerlijk om te
fietsen (zowel met Hannie op de “gewone” fiets als alleen/gezelschap
met de racefiets). Daarnaast ben ik een fanatieke filatelist (ik verzamel
postzegels). Ook kijk ik graag voetbal (op TV, maar vooral op de tribune
in het Philipsstadion). Een spannende film of serie (detective/actie) op
TV mag ik graag zien.

Mooi dat
ik iets kan
betekenen!

Mijn naam is René van der Linden, de (kandidaat)
penningmeester van de Reumavereniging regio Eindhoven.
Ik ben 57 jaar geleden geboren in Helmond. Na het behalen van
het MEAO-diploma ben ik als administratief medewerker begonnen
bij Volvo Cars BV in Helmond. Later ben ik, binnen Volvo, verhuisd
naar de importeur in Beesd. Tijdens de periode dat ik bij Volvo werkte,
heb ik in de avonduren en op zaterdagen het SPD I en II diploma behaald.
In die tijd ben ik verhuisd naar Arnhem waar ik vanaf 1995 tot 2014 heb
gewoond, om me daarna in Driel (gemeente Overbetuwe) te vestigen.
In 1999 ben ik als financieel controller begonnen bij Autobedrijf Dago
in Doetinchem (dealer van VW, Audi, Skoda, Seat en Mazda). Hier ben ik
nog steeds werkzaam. In 2019 ben ik getrouwd met Hannie en ben, na de
verkoop van mijn appartement in Driel, bij haar en haar (en mijn bonus)
dochter gaan wonen. Mijn twee zonen wonen beide nog in de omgeving
Arnhem.

Sinds kort doe ik bovendien op dinsdag mee met de hydrotherapie groep
in de Tongelreep. Sinds vorig jaar genieten Hannie en ik regelmatig van
een lang weekendje of weekje kamperen met onze caravan.
Na het zien van de vacature voor penningmeester, heb ik mij hiervoor
kandidaat gesteld. Ik vind het mooi dat ik iets voor de vereniging kan
betekenen, en daarmee de medebestuursleden op mijn vakgebied
kan ontlasten.
Groet,
René van der Linden
Kandidaat-penningmeester

In het verleden ben ik penningmeester geweest bij de jeugdpostzegelvereniging, De Helm in Helmond. Deze functie vervul ik nog steeds bij
de personeelsvereniging van Dago Autogroep. Bij Dago heb ik daarnaast
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De last van bijwerkingen van biologicals
VOOR U GELEZEN Patiëntperspectief zeer belangrijk

Uitgebreider
informatie
over
bijwerkingen

Wil je weten óf je hoofdpijn krijgt van jouw biological of juist
hoelang de hoofdpijn aanhoudt? Bijwerkingencentrum Lareb onderzocht
de impact van bijwerkingen die gebruikers van biologicals ondervinden.
De resultaten zijn vastgelegd in de Monitor Biologische Geneesmiddelen.
Ongeveer 1.000 mensen met reumatoïde artritis, artritis psoriatica en
axiale spondyloartritis (ziekte van Bechterew) vulden in de periode
2017-2020 online vragenlijsten in.
Judith Urban interviewde voor ReumaMagazine projectleider
Naomi Jessurun. “Lareb is met de monitor gestart om de veiligheid van
biologische geneesmiddelen in kaart te brengen op basis van ervaringen
die patiënten rapporteren”, vertelt projectleider Naomi Jessurun.
“We hebben gegevens verzameld over het gebruik van biologicals,
de ervaren bijwerkingen, de aandoeningen waarvoor mensen de
biologicals gebruiken, combinatietherapieën en andere onderliggende
aandoeningen. Het doel is om bijwerkingen eerder op te sporen en om
informatie over bijwerkingen te verkrijgen vanuit het perspectief van
patiënten.”
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Nadruk op last bijwerking
Juist dat patiëntenperspectief heeft volgens Jessurun tot onverwachte
interessante inzichten over bijwerkingen van biologicals geleid. “We
hebben sneller signalen ontvangen over bijwerkingen die nog niet bekend
waren. Ook heeft de monitor nieuwe kennis aan het licht gebracht over
het beloop en de belasting van bijwerkingen. Dat komt vooral omdat
een behandelaar een bijwerking op een andere manier rapporteert dan
een patiënt. Waar de behandelaar alleen de bijwerking vermeldt, legt
de patiënt de nadruk op de last die hij van de bijwerking ondervindt. Een
voorbeeld: als een arts verneemt dat een patiënt moeheid ervaart na
toediening van een biological, rapporteert hij alleen de bijwerking ‘moe’,
terwijl de patiënt omschrijft dat die moeheid alleen de eerste twee dagen
na toediening optreedt en daarna langzaam wegebt. Dat geeft een heel
ander inzicht in dezelfde melding”, legt ze uit.
Opvallende resultaten
Volgens de projectleider heeft de Monitor biologische geneesmiddelen
ook voor reumatologen verrassende resultaten opgeleverd. Jessurun:
“Tijdens een presentatie op EULAR afgelopen jaar hebben we
bijvoorbeeld gemeld dat gebruikers van etanercept hoofdpijn en
maag- en darmklachten rapporteren. Dat was voor veel reumatologen
een onbekende bijwerking. Wat verder opvalt, is dat gebruikers van
verschillende biologicals last hebben van vermoeidheid en melden
mensen die adalimumab gebruiken griepachtige klachten.”
Van aanwijzing tot notering in de monitor
Het is volgens Jessurun niet zo dat alle meldingen van bijwerkingen
direct leiden tot nieuwe informatie. “Als we aanwijzingen hebben dat
een klacht een mogelijk nog onbekende bijwerking is, of als we nieuwe
informatie rondom een bijwerking opmerken, dan zoeken we dit eerst
goed uit voordat we de informatie voorleggen aan het College ter
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Beoordeling van Geneesmiddelen. Pas als er gerichte aanwijzingen zijn
dat de bijwerking een relatie kan hebben met het medicijngebruik,
nemen we deze bijwerking op in de resultaten van de monitor.”
Vervolg op de monitor
Sinds december vorig jaar zijn er geen nieuwe vragenlijsten meer
uitgezet. Openstaande vragenlijsten konden tot 1 februari 2021 worden
ingevuld. Inmiddels is Jessurun bezig met de voorbereidingen van het
vervolg van de monitor. “Hierin willen we bijvoorbeeld ook conventionele
anti-reumamiddelen, zoals methotrexaat en sulfasalazine, volgen.
Daarnaast breiden we de monitor uit met gegevens over de
ziekteactiviteit en kwaliteit van leven. We vinden het verder interessant
om erachter te komen of mensen die hetzelfde medicijn voorgeschreven
krijgen voor verschillende ziektebeelden, andere bijwerkingen ervaren.
Methotrexaat wordt bijvoorbeeld zowel bij reuma als bij kanker
voorgeschreven. Maar in de bijsluiter wordt bij de vermelding van
bijwerkingen geen onderscheid gemaakt in ziektebeelden, terwijl
methotrexaat voor deze aandoeningen totaal verschillend wordt
toegepast. Hetzelfde geldt eigenlijk voor mensen met verschillende
reumatische aandoeningen die dezelfde biological gebruiken. Ervaren
zij ook verschillende bijwerkingen? Uit de monitor is bijvoorbeeld naar
voren gekomen dat mensen met artritis psoriatica na adalimumab
minder vaak last hebben van ademhalingsproblemen en vaker van
bijwerkingen op spieren en gewrichten hebben dan mensen met
reumatoïde artritis en axiale spondyloartritis. Dat willen we nader
gaan onderzoeken.”
Bijwerkingenwijzer voor biologische medicijnen
Lareb wil de informatie uit de monitor gebruiken om een
bijwerkingenwijzer voor biologische medicijnen te ontwikkelen.
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Jessurun: “In de bijsluiters van medicijnen worden alleen getallen
genoemd, bijvoorbeeld: ‘deze bijwerking komt voor bij 1 op de 1.000
mensen’. Maar wat gebruikers écht belangrijk vinden is wanneer de
bijwerking kan optreden, hoe lang deze kan aanhouden en of de klacht
erger wordt na verloop van tijd of juist vermindert. Dit soort informatie
willen wij in de bijwerkingenwijzer opnemen.
Stel, je hebt reumatoïde artritis, krijgt adalimumab voorgeschreven
en krijgt na het gebruik hoofdpijn. Dan zou je in de bijwerkingenwijzer
kunnen vinden dat 50% van de adalimumabgebruikers die hoofdpijn
krijgt, dat alleen in de eerste twee dagen na toediening ervaart en dat
bij de andere 50% de hoofdpijn langer kan aanhouden. Daar heb je als
gebruiker veel meer aan dan de melding dat 1 op de 10 gebruikers last
van hoofdpijn heeft.”
Het uitzetten van de vragenlijsten voor de vernieuwde monitor staat
gepland in 2022. Jessurun hoopt wederom op een enthousiaste deelname
van mensen met reuma!
Over de Monitor Biologische Geneesmiddelen
Voor de Monitor biologische geneesmiddelen vulden ruim 1.380
mensen met verschillende auto-immuunziekten (ontstekingsreuma,
ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en psoriasis) uit negen ziekenhuizen
meer dan 9.000 online vragenlijsten in. Het vaakst werd melding
gemaakt van injectieplaatsreacties, gevolgd door infecties en
huidreacties. Bot- en spierklachten werden als meest belastend ervaren,
op de voet gevolgd door infecties en maag-darmklachten.
Meer informatie over de Monitor biologische geneesmiddelen is te
vinden op www.lareb.nl
Bronnen: ReumaMagazine, ReumaZorg Nederland
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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!

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

Programma:
19:00 – 19:30 uur: Ontvangst met koffie of thee
19:30 – 20:45 uur: Algemene Ledenvergadering
20:45 – 22:00 uur: Gratis bingo en verloting 2 levensmiddelenpakketten

Algemene Ledenvergadering 2019 en 2020
vrijdag 22 oktober
Agenda
1.
Opening door secretaris Wim Slot
2.
Notulen Algemene ledenvergadering 25 maart 2019
3.
Jaarverslag 2019
• Interne organisatie
• Activiteiten
• Beweeggroepen
• Publiciteit
• Financieel jaarverslag 2019
4.
Jaarverslag 2020
• Financieel jaarverslag 2020
5.
Kascommissie (2019 en 2020)
6.
Begroting 2021
7.
Voorstellen kandidaat-penningmeester: René van der Linden
8.
Toekomst Reumavereniging in relatie tot koerswijziging
ReumaNederland
9.
Rondvraag
Aanmelden: 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
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Hoe kun je energie doseren als je reuma hebt?
VOOR U GELEZEN Omgaan met een lager energieniveau

Vind een
goede balans

Reuma betekent niet alleen pijn aan de gewrichten, spieren of pezen.
Het is vaak ook omgaan met een lager energieniveau. De sleutel hierin?
Je energie zo goed mogelijk verdelen over de dag. Doseren dus. Hoe
kun je dat het beste doen? We geven vier belangrijke tips.
Iedereen beschikt over z'n eigen energievoorraad, een soort interne
batterij. Vroeg of laat raakt die batterij leeg en is het tijd om op te laden.
Bij mensen met reuma kan die batterij sneller leegraken. Er is niet één
duidelijke reden dat reuma zo vaak samengaat met minder energie. Het
kan bijvoorbeeld te maken hebben met onvoldoende slaap door pijn of
je lichaam die vecht tegen ontstekingen. Vermoeidheid ligt dan ook altijd
op de loer. Je energie leren doseren is daarom belangrijk. Deze vier tips
helpen je om dat beter te doen.
1. Bereid je voor op je nachtrust
Voldoende slapen is de beste manier om je energieniveau weer op te
bouwen. Toch is de voorbereiding op je nachtrust net zo belangrijk. Als je
dit op een goede manier doet, kom én blijf je beter in slaap. Dat is voor
mensen met reuma nog belangrijker, maar hoe doe je dat? Eet allereerst
twee uur voordat je naar bed gaat niets meer en laat koffie en alcohol
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staan. Gebruik de avond verder om te ontspannen. Hier rust je
tegelijkertijd van uit, maar het is ook een goed excuus om tijd voor
jezelf te nemen. Neem een lekker warm bad, lees een boek of luister een
podcast op de bank. Beperk blauw licht voor het slapengaan. Zodra het
bedtijd is, kruip je ontspannen onder de wol. Ga elke dag op hetzelfde
tijdstip naar bed en uit bed. Ritme en regelmaat zijn belangrijk als je je
energielevel op peil wilt houden. Zorg dus voor dagelijks hetzelfde
slaapschema en heb je je veel ingespannen? Zorg dan voor een rustdag.
Heb je een periode met veel pijn, dan kan het fijn zijn om een arsenaal
aan hulpmiddelen naast je bed te houden, zoals warmte of juist ijs en
een gewricht ondersteunend kussen.
2. Wissel rust af met beweging
Uit onderzoek blijkt dat in beweging blijven vermoeidheid bij reuma tegen
kan gaan. Volgens een studie van de Universiteit van Californië, hebben
mensen met reuma die elke dag rustig wandelen of fietsen meer energie
dan mensen die dat niet doen. Dat komt ten eerste omdat je gewrichten
er soepeler van worden en je dus minder klachten ervaart. Pijn vreet
immers energie. Een ander voordeel van bewegen, is dat je hersenen
allerlei stofjes - gelukshormonen zoals serotonine - gaan aanmaken en je
je daardoor blijer én energieker gaat voelen. Wissel bewegen wel af met
voldoende rust. Van te veel bewegen raak je juist weer uitgeput. Het kan
even duren voordat je daar een goede balans in zult vinden.
3. Maak een activiteitenlijst
Omdat je energievoorraad beperkt is, wil je je energie bewaren voor de
dingen die er echt toe doen. Dat kan je werk zijn, maar ook je vrije tijd of
jezelf een gezonde maaltijd voorschotelen. Als je gewrichtspijn hebt,
gaat alles wat je wilt doen vaak ten koste van je energie en jezelf. Het is
daarom belangrijk om keuzes te maken en niet alles in één dag te willen
proppen. Maak daarom eens een week lang een lijst van alle activiteiten
die je doet. Zet ze op volgorde in mate van belangrijkheid. Iets wat niet
vandaag hoeft, kan ook morgen. Zo leer je je taken meer te verdelen over
de week en bespaar je energie. Kies ook niet alleen functionele taken,
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zoals de was doen of koken, maar ook activiteiten waar je plezier in
hebt, zoals schilderen of wandelen. Delegeer ook kleine taken als de
vermoeidheid of pijn het niet toelaat. Van de post afleveren tot de vloer
dweilen: sta jezelf toe om dit soort taken over te dragen aan een partner,
vriend of kind.
4. Kook altijd vers én meer
Goed voor jezelf zorgen is belangrijk als je reuma hebt. Dat weet
iedereen. Gezonde voeding hoort daarbij: het is de brandstof voor je
lijf. Toch kan koken een hele opgave zijn als je weinig energie hebt.
Gelukkig hoef je dit niet elke dag te doen. Een belangrijk advies: als je
kookt, kook dan altijd extra. Door een extra grote portie te maken, kun
je de helft of meer invriezen. Zo zet je op dagen dat je geen puf hebt,
toch een gezonde maaltijd op tafel. Blijf weg van kant-en-klaarmaaltijden,
want daar zit vaak veel suiker, zout en vet in. Suikerrijke voeding geeft
vaak maar kort energie en maakt je daarna juist moe. En nog een tip
voor voeding die je energieniveau ondersteunt: maak van je bord een
regenboog. Het blijkt dat voedingsstoffen als zink, calcium, selenium en
vitamine D schaars zijn bij mensen met reuma. Voeg dus vooral veel
verse groenten, peulvruchten en volle granen toe aan je menu in alle
kleuren van de regenboog.

Bron: A. Vogel

In samenwerking met
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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 dan 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 wijk
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Beginnende ontstekingsreuma eerder ontdekken met een PET-scan
VOOR U GELEZEN Veelbelovend onderzoeksresultaat

Vroege
opsporing,
sneller
behandelen

De PET-scan biedt de mogelijkheid om beginnende ontstekingen
bij reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (ax-SpA) eerder
te ontdekken. Dat blijkt uit onderzoek onder patiënten door reumatoloog
en onderzoeker dr. Conny van der Laken (Amsterdam UMC). “Met de
PET-scan zien we ontstekingen die aan de buitenkant nog niet te zien zijn.”
Het vroeg opsporen van ontstekingsreuma zoals RA en Ax-SpA is
belangrijk, omdat het schade kan voorkomen. De PET-scan wordt al langer
gebruikt om te zien of iemand een bepaalde aandoening heeft. Dr. Conny
van der Laken is een van de eerste onderzoekers die de PET-scan gebruikt
om beginnende ontstekingsreuma vast te stellen.
Ontstekingscellen vroeg opsporen
Uit haar onderzoek blijkt dat de PET-scan de mogelijkheid biedt om al heel
vroeg bepaalde ontstekingscellen in de gewrichten op te sporen die horen
bij reumatoïde artritis. “Dat hebben we gedaan bij mensen die nog géén
RA hadden, maar wel al antistoffen in het bloed. Zij liepen dus het risico
om RA te krijgen. In een van onze eerdere onderzoeken hebben we laten
zien dat we met de PET-scan gewrichtsontstekingen in de handen tot wel
een jaar eerder konden opsporen, ruim voordat iemand de diagnose RA
kreeg.”
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Verder kijken dan gewrichten
Ondertussen is haar onderzoek, mede door steun van ReumaNederland,
uitgebreid en kijkt haar onderzoeksteam met de PET-scan naar het
opsporen van vroege gewrichtsontstekingen in het hele lichaam.
“Omdat de PET-scan een ‘foto’ is van het hele lichaam, kunnen we de
ontstekingscellen ook opsporen in de organen. Dat is belangrijk omdat
er bijvoorbeeld ook ontstekingen in de slagaderen kunnen ontstaan bij
mensen met RA. Door ze vroeg te ontdekken en vroeger te behandelen,
kun je ook hier schade voorkomen.”
Vorming van bot opsporen
Uit een tweede onderzoek van Conny van der Laken blijkt dat de PET-scan
ook goed ingezet kan worden bij het vroeg opsporen van een andere vorm
van ontstekingsreuma: Ax-SpA. “Onder Ax-SpA of axiale spondyolartritis
vallen de ziekte van Bechterew en artritis psoriatica. Ontstekingen
zorgen bij mensen met Ax-SpA voor de vorming van extra bot. Bekend
zijn de vergroeiingen in de rug bij de ziekte van Bechterew. Met de
PET-scan kunnen we de vorming van nieuw bot goed opsporen. Ook
hier geldt: als je het vroeg kan opsporen, kan je ook mensen met Ax-SpA
eerder gaan behandelen.”
Nieuw: snel vaststellen of een behandeling aanslaat
In haar nieuwste onderzoek gaan Conny van der Laken en haar team
de PET-scan gebruiken om sneller vast te stellen of een behandeling
aanslaat. Dr. Van der Laken: “Nu kunnen we als reumatologen vaak
pas na 3 of 4 maanden aan de gewrichten en in het bloed zien of de
behandeling aanslaat bij RA patiënten. Met de PET-scan hopen we dat
al na 4 weken te kunnen zien. Bij ax-SpA patiënten kunnen we al na
12 weken zien of de botaanmaak door medicijnen geremd wordt. Op
gewone röntgenfoto’s zie je dat pas na gemiddeld 2 jaar. Ons doel is
uiteindelijk dat mensen niet onnodig lang hoeven door te gaan met
medicijnen die bij hen niet werken.”
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Deelnemen aan deze onderzoeken?
Het opsporen van ontstekingsreuma met de PET-scan is nog in de
onderzoeksfase. Ook u kunt misschien deelnemen aan een van de
3 onderzoeken van dr. Conny van der Laken van het Amsterdam UMC,
locatie VUmc. Haar team van onderzoekers zoekt deelnemers met:
• door een arts vastgestelde gewrichtspijn (nog geen gewrichtszwelling)
en de antistof anti-CCP/ACPA in het bloed
• axiale spondyloartritis (ziekte van Bechterew/artritis psoriatica) met
actieve ziekte
• RA die beginnen aan de behandeling met TNF-alfaremmers of switchen
van TNF-alfaremmers

Waarom september ideaal is om te starten met sporten
VOOR U GELEZEN 6 redenen om te trainen in de herfst

Neem
vrijblijvend
een gratis
proefles

Bron: ReumaNederland
De zomervakantie zit er nu echt op: we moeten weer aan de bak.
Je hebt volop genoten aan het terras, de camping of het strand,
maar helaas zijn met die heerlijke dagen de vakantiekilo’s er ook
aangevlogen. Tijd om daar vanaf deze maand wat aan te doen!

Inleveren kopij vóór 1 november
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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1. Je bent weer uitgerust
Als het goed is, is je lichaam tijdens de vakantie voldoende uitgerust.
Je kunt er weer helemaal tegenaan. Maak gebruik van deze energie en
probeer deze zo goed mogelijk vast te houden. Dit kun je doen door
gezond te eten, regelmatig te bewegen en op tijd je rust te pakken. Ga
niet meteen te veel, te lang of te intensief sporten: je kunt namelijk last
hebben van detraining. Als je drie weken op vakantie bent geweest, heb
je kans dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen met sporten.
2. Goede voornemens zijn makkelijker vol te houden
Wist je dat september een betere maand is voor goede voornemens dan
januari? In september heb je nog genoeg energie, wat je meteen kunt
vasthouden en doortrekken naar het nieuwe jaar. In januari is het een
stuk kouder en donkerder, waardoor je eerder vermoeid bent dan
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normaal. Ook verwateren de goede voornemens dan eerder, omdat je
ze gedurende het jaar uit het oog kunt verliezen.
3. Het is (meestal) koeler in september
Hoewel het in september grotendeels nog officieel zomer is, zie je
het weer vaak al veranderen: de ochtenden zijn koeler, het is overdag
minder warm en het wordt alweer wat eerder donker. Het echte
strand- en terrasjesweer is meestal wel over. Dat is natuurlijk jammer,
maar in de warmte heb je vaak minder energie en motivatie om te
sporten. September is ideaal om weer lekker de hardloopschoenen
aan te trekken of te bootcampen.
4. Je kunt alvast aan je weerstand werken
Daarnaast is september de perfecte maand om aan je weerstand te
werken, omdat het vaak koeler is dan in de zomermaanden, maar nog
niet te donker en te koud zoals in de winter. Maak daarom lekker veel
boswandelingen en probeer nog zoveel mogelijk actief te zijn buiten,
bijvoorbeeld door te fietsen. Uit onderzoek is gebleken dat het gezond
is om buiten te sporten, omdat je immuunsysteem verbetert en
psychische klachten, zoals depressie en angst, verlicht worden. Ook
kun je meteen een voorraadje vitamine D aanleggen, wat weer onder
andere goed is voor je energieniveau, skelet en spieren.
5. Er is drukte en structuur
In de zomervakantie laat je lekker alles los, maar vanaf september begint
het ‘echte leven’ weer. Je bent druk en leeft volgens vaste routines, zeker
wanneer je jonge kinderen hebt. Het klinkt misschien saai, maar als je
vaste eet- en sportmomenten inplant, dan leer je een gewoonte aan. Het
is dan geen kwestie van volhouden meer: je doet het gewoon. Profiteer
dus van deze structuur, maar blijf natuurlijk naar je lichaam luisteren.
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6. Je zit weer strak in je vel tijdens de feestdagen
Begin je (weer) met sporten in september? Dan heb je nog drie maanden
om te trainen, zodat je je tijdens de feestdagen weer strakker in je feest
jurk kunt vertonen. Hoewel dit misschien als een ambitieus doel klinkt, is
dit zeker mogelijk. Leg jezelf vooral geen druk op en probeer het zo leuk
mogelijk te maken: sport bijvoorbeeld met je partner of een vriendin, of
probeer wat vaker een blokje om te gaan.

Bron: Gezondheidsnet

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Het laatste nieuws over 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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Waarom je vaker moet plassen als het koud is
VOOR U GELEZEN Ingebouwde thermometer

Reflex
Het onderzoek, dat werd gedaan met proefdieren onder algehele
narcose, liet zien dat er van een Pavlov-reactie geen sprake was.
Maar eerder van een evolutionair bewaarde reflex.
Vervolgens gingen ze op zoek naar de werking van dit reflex. Een
heel ingewikkeld verhaal, maar het blijkt te gaan om zogenaamde
TRP-kanalen, die fungeren als moleculaire thermometers in het lichaam.
De onderzoekers konden achterhalen dat een specifiek TRP-kanaal,
TRPM8, verantwoordelijk is voor de plasreflex. Verder onderzoek moet
uitwijzen of stoffen die de werking van TRPM8 afremmen ingezet
kunnen worden bij mensen met blaasproblemen.

Hoge
nood

Je kent het vast wel: kom je buiten in de kou en hup meteen heb
je het gevoel dat je moet plassen. Een gevoel dat ook kan opkomen
wanneer je een koude supermarkt binnenloopt of met blote voeten
op een koude vloer staat.
Pavlov-reactie
Jarenlang werd er gegist naar de reden van het meer plassen door kou,
maar wetenschappelijk bewijs ontbrak. Het zou een Pavlov-reactie zijn
of komen door krimpende bloedvaten. Onderzoekers van de KU Leuven
denken achterhaald te hebben waarom de blaas samentrekt als mensen
blootgesteld worden aan koude prikkels.
De Belgische wetenschappers hebben namelijk een zogenaamde
moleculaire koude-sensor ontdekt die voor de plasreflex
verantwoordelijk is. Deze ontdekking biedt perspectieven voor
mensen met blaasproblemen en incontinentie. Want door deze
koude-sensor stil te leggen, kan de plasreflex worden voorkomen.
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Bron: Gezondheidsnet, Katholieke Universiteit Leuven

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met 31 juli)

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevrouw Appeldoorn
Mevrouw Baauw
Mevrouw Cox-Boonen
Mevrouw van Gorp - v.d. Sanden
Mevrouw de Graaf
Mevrouw Hoogenboom

Mevrouw van Kruisdijk
Meneer van der Linden
Mevrouw Leest
Mevrouw Verhaegh
Mevrouw Te Vaarwerk
Mevrouw van der Linden - van Leest
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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 13.00 - 14.00 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 13.00 tot 14.00 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, Vijfkamplaan 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
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AFMELDING LIDMAATSCHAP REUMAVERENIGING REGIO EINDHOVEN
Naam

: ............................................................................ Voornaam

Onze vereniging

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

Voorzitter
Vacature

 Man  Vrouw
Straat

: ............................................................................ Huisnummer : .....................................................................

Woonplaats

: ............................................................................ Postcode

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

Geboortedatum : ............................................................................ Telefoon

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

Naam partner

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

: ............................................................................ Voornaam

 Man  Vrouw

Coördnator Hydrotherapie
Darja Domenie
06 20 36 06 81

Secretaris
Wim Slot
040 242 70 58

hydrotherapie@rveindhoven.nl

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

info@rveindhoven.nl

Kandidaat-penningmeester
René van der Linden
06 21 86 56 71

j.korremans@gmail.com

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

Redactie
Wilma Wijnen
040 244 73 33

Coördinatoren Tai Chi
Mary Brands
040 221 80 26

rene.van.der.linden@chello.nl

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:
Secretariaat Reumavereniging Regio Eindhoven, Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven.
Of stuur een e-mailbericht: info@rveindhoven.nl. Anders ben u voor het hele volgende
jaar contributie verschuldigd en eindigt uw lidmaatschap pas het jaar daarop.

Ledenadministratie
Joost Korremans

wwijnenrpv@gmail.com

info@rveindhoven.nl

Jasmijn van Keulen
06 10 74 14 93

Tineke den Hoed
040 242 42 08

Gastvrouw
Greet van Gessel
06 83 40 78 50

Coördinator Nordic Walking
Willy Klappe
06 18 22 52 56

Contactpersoon advertenties
Corry Huffenreuter

Contactpersonen ReumaCafé
Lillian Korremans

keulenvanjasmijn@gmail.com

tinekeenkees@hotmail.com

info@rveindhoven.nl

willklappe@live.nl

d.huffenreuter@upcmail.nl
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Lillian@korremans.nl

Corry Huffenreuter 06 48 69 18 61
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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

