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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
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 - Vicevoorzitter
Wim Slot
Correspondentie
Externe contacten
040 242 70 58
info@rveindhoven.nl

Coördinator Tai Chi
Tineke den Hoed
Aanmeldingen
Wijzigingen of annuleringen
040 242 42 08
tinekeenkees@hotmail.com

Wij werken samen met:
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Reumavereniging Regio Eindhoven
Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven, 06 83 40 78 50
E-mail: info@rveindhoven.nl
Website: www.rveindhoven.nl
Facebook: reumaverenigingeindhoven
Twitter: @ReumaVereniging
Bankrekening IBAN: NL92INGB.0004.163.544
Inschrijfnummer KvK: 40.23.53.12
Aangesloten bij ReumaNederland,de NPCF en Ieder (in)
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Van de redactie
drukwerk
printwerk
afwerking

Fijne dagen
en een
geweldig
2022!

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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Ook zo blij dat we dit hectische jaar kunnen afsluiten? Liever
kijken we vooruit, naar de dingen die komen gaan. We hebben nog wel
een winter te overbruggen maar met de tips in dit Contact moet dat een
eitje zijn. Zie pagina 22.
2021: eruit gehaald wat erin zat
Toch hebben we eruit gehaald wat erin zat. Zodra het weer mocht en
veilig kon, zijn de beweeggroepen gestart en activiteiten gepland. Was
u ook bij die gezellige zomerfietstocht? Zelfs het weer hielp mee! Het
begon pas te regenen toen iedereen binnen was. Wil van Werven heeft
er een mooi sfeerverslag over gemaakt, pagina 7. En was u ook bij de
Algemene Ledenvergadering 2019 en 2020? Zo fijn om iedereen weer
te zien en om u ‘in het echt’ kennis te laten maken met onze nieuwe
penningmeester. Ook de lezing Omgaan met chronische pijn
bijgewoond?
2022: weer volop in beweging
Net als onze leden in de beweeggroepen blijven we volop in
beweging. We starten het nieuwe jaar met onze oergezellige
Nieuwjaarsbijeenkomst. Dit jaar in het Wasven, een prachtige plek
om te genieten van alles wat de natuur ons geeft. U komt toch ook?
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De uitnodiging vindt u op pagina 17. In maart hebben we de Algemene
Ledenvergadering met aansluitend gratis bingo. Alweer? Ja, want maart
is de maand waarin we altíjd de Algemene Ledenvergadering hadden,
dus nu ook. We bespreken dan het jaar 2021. Nog een activiteit in maart
is de lezing over artrose. Meld u aan vóór 7 februari en u bent verzekerd
van een plekje in de zaal, pagina 25.
Nieuws in Reumaland
Er is ook bemoedigend reumanieuws. Blij werd ik van het artikel
over de Medgezel. Wat is dat een goed idee, voor de behandelend arts,
voor de patiënt en voor de arts in opleiding. Een Medgezel die
naast de patiënt staat. Zie pagina 10.  Goeie zin kreeg ik ook van de
aangekondigde samenwerking tussen ReumaZorg Nederland en
bijwerkingencentrum Lareb. Zij willen, veel vaker dan nu gebeurt,
de stem van de patiënt laten horen, pagina 38. Meer goed nieuws:
fysiotherapie werkt. Nu wordt onderzocht wat het effect is op het
werk. Wilt u meedoen? Kijk op pagina 18. Veel mensen met reuma
hebben meerdere chronische aandoeningen. Het is mooi dat daar nu
onderzoek naar wordt gedaan, pagina 28.
Blijven bewegen
Als corona ons iets heeft geleerd, is het wel om niet te ver vooruit te
plannen. We plannen per kwartaal. Dus wat er in juni gebeurt met de
busreis… niemand die het weet. Als vereniging blijven we in beweging,
blijven we plannen maken, zodat, wat ons betreft, in 2022 alles gewoon
kan doorgaan.
Ik wens u een actief nieuw jaar.
Wilma Wijnen

6

Sfeerverslag Zomerfietstocht Wil van Werven
SFEERVERSLAG

Eindelijk kon
het weer

Zaterdag 28 augustus
Eindelijk!
Na zo’n lange tijd van corona, lockdowns, mondkapjes en veel
eenzaamheid, mochten we weer een gezamenlijke fietstocht hebben!
Daar gaat heel wat georganiseer aan vooraf..
Daarom eerst: hartelijk dank daarvoor!
Het weer leek eerst een spelbreker  te worden , maar dat viel bij nader
inzien erg mee!
Niet zo heet als de vorige , toen we flesjes water kregen bij aanvang!
Maar dat is Holland he?
Na een Brabants kwartiertje ( half uurtje in dit geval) konden we na een
kop koffie of thee bij het Paviljoen aan de Antoon Coolenlaan op de fiets
of de scootmobiel stappen.
Richting knooppunt 28 wat het begin is van het fietspad achter de
Klotputten… Een heel mooi natuurgebied, ingeklemd tussen de snelweg
(die gelukkig ver genoeg weg is om er last van de hebben) en een
woonwijk. Al gauw zaten we middenin een natuurgebied en konden we
nog genieten van prachtige paarse heide.
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21 fietsers en één scootmobiel die door de fiets sluisjes moeten vergt
wat organisatie en op en af stappen, maar dat mag de pret niet drukken.
Na nog wat mooie laantjes gingen we richting Café De Doelen, daar
stonden de tafels al voor ons gedekt!
Een groot bord met broodjes, een kroket en een heerlijke salade ging
er best in. Koffie ,een toiletstop,een platte drinkfles, door een
tafelgenoot aangezien voor een infuuszak(!), ons aangeboden door
de reumavereniging, en verder gingen we weer!
Langs de Volmolen, de Witvenseweg (Ja, het Witven ligt daaraan), verder
richting weer een mooi natuurgebied met bruggetjes.
Daar ging een van ons onderuit, maar gelukkig zonder ernstige gevolgen.
Bij een drukke weg konden we veilig oversteken door begeleiding met
felgekleurde hesjes aan, ook weer goed geregeld!
En dan komt het einde van de tocht alweer in zicht en zijn we
aangekomen bij het Paviljoen waar we begonnen zijn!
Daar zaten we nog gezellig in een kring met weer wat te drinken.
Een tentdak boven ons hoofd, en dat kwam goed uit! Want toen
kregen we een echte flinke regenbui! Is dat boffen of niet?

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.

Kortom, een hele fijne middag gehad…
Voor informatie, vragen of een afspraak, neem gerust contact op.

Wil van Werven

040 - 244 88 36

In memoriam (bijgewerkt tot en met 31 oktober)
Mevrouw van de Biggelaar – Hoevenaars
Mevrouw Vervoort - Eijkemans
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Doctor Cuyperslaan 86
5623 BB Eindhoven
Openingstijden winkel
ma. t/m vr. 08.30 - 17.30
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Medgezel helpt artsen om patiënten beter te begrijpen
VOOR U GELEZEN Patiëntenperspectief, compassie, empathie staan centraal

Medgezel
geniaal
concept

verspillen kostbare tijd omdat ze dingen meerdere keren moeten
uitleggen. Ze worden geconfronteerd met veel vragen achteraf. De
patiënt is onzeker, kan naasten niet goed informeren of doet de verkeerde
dingen.” Het concept voegt ook veel toe aan de leercurve van toekomstige
artsen. “Het patiëntenperspectief, compassie en empathie staan centraal
in de opleiding en begeleiding van de medische coaches. Daarom is mijn
missie om zoveel mogelijk mensen te helpen in die stressvolle periode
rond een ziekenhuisbezoek en om zoveel mogelijk artsen in spé op te
leiden tot medisch coach.”
Bron: ReumaMagazine

“Ook als de diagnose is, dat je geen reuma hebt, wil je daarover
kunnen praten.” Reumatoloog Jos Hoes en zijn team van het
Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom omarmden als eersten in reumaland
de MedGezel. “Ik vraag me altijd af, als patiënten na een consult de deur
uitlopen, of ze het allemaal hebben begrepen. Ik doe mijn uiterste best
om de boodschap zo goed mogelijk over te brengen. Het is zo belangrijk
dat iedere patiënt alles begrijpt. Honderd procent op de hoogte is. Een
MedGezel kan helpen om dat te bereiken.”
Het concept MedGezel is even simpel als geniaal: studenten geneeskunde
staan patiënten bij, zowel in het voortraject als bij het consult met de arts
en de evaluatie. Patiënten, artsen en Medgezellen zijn blij met dit initiatief
dat een belangrijke positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit en
efficiëntie van de gezondheidszorg. Hoes: “Het geeft ons rust en
vertrouwen dat na afloop van het consult onze adviezen nog eens door
de MedGezel worden besproken met de patiënt.”
Kinderarts kwam op het idee voor MedGezel
De MedGezel bestaat nog niet zo lang. Voormalig kinderarts Giliam
Kuijpers kwam op het idee. “Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van
patiënten na een bezoek aan de specialist tot wel tachtig procent van de
informatie is vergeten. Dat is frustrerend voor iedereen. De artsen
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Uit het dossier Medgezel:
EEN MEDGEZEL HELPT EN LEERT
Vroeger werd iemand die een beroep leerde, een gezel genoemd. De
MedGezel is een student geneeskunde die patiënten begeleidt en zo een
van de belangrijkste vaardigheden van een arts leert. De MedGezel staat
letterlijk en figuurlijk naast de patiënt en helpt hem of haar om alles te
begrijpen en rustig en weloverwogen de juiste keuzes te maken. Patiënten
met een MedGezel aan hun zijde zijn beter voorbereid op het consult,
zijn zich meer bewust van hun eigen wensen en behoeftes, en voelen zich
meer op hun gemak. Dit draagt bij aan hun welzijn en herstelproces.
DE VOORDELEN VAN DE INZET VAN DE MEDGEZEL
De patiënt krijgt meer gemoedsrust. Een doktersbezoek verloopt meer
gestructureerd en levert meer op als er vooraf samen met de MedGezel
een lijstje met vragen wordt opgesteld. De MedGezel staat tijdens het
bezoek aan de arts letterlijk naast de patiënt. Die heeft op deze manier
de beschikking over een coach die helpt bij het formuleren van wensen
en het stellen van – ook lastige – vragen. De student geneeskunde leert
patiënten beter begrijpen en oefent in empathie. De zorgorganisatie krijgt
betere resultaten voor minder geld.
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Bron: ReumaMagazine

GEWRICHTSKLACHTEN?
Nu is er de DORN-methode!
Een zachte correctie van wervelkolom en gewrichten ter behandeling van rug- en gewrichtsklachten.
Ook bij alle vormen van reuma!

Verder kunt u bij Achaïa ook terecht voor klassieke
homeopathie en/of voetreflexzonetherapie!
Bel voor een afspraak of vrijblijvende informatie:
ACHAÏA, praktijk voor natuurgeneeskunde
Het Puyven 119 ◦ 5672 RC Nuenen
Tel.: 040-8443035 of 06-11426308
info@achaia.nl ◦ www.achaia.nl
(gedeeltelijke) vergoeding door zorgverzekeraars!

Met reuma toch
een nieuwe
toekomst?

Uw voeten zijn onze zorg!

Het

Grootste
assortiment van
Nederland

BEZOEK ONZE SHOWROOM IN EINDHOVEN
Industrieweg 3 - 5627 BS Eindhoven - 040 - 256 77 00
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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

Ook op
zaterdag open!

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

Twee coronaprikken voldoende
VOOR U GELEZEN Onderzoek gaat door

Voldoende
beschermd

Focus
De meeste mensen met een auto-immuunziekte zoals ontstekingsreuma
die afweerremmers nemen, hebben genoeg aan 2 coronaprikken. Zij
maken bijna net zo veel beschermende antistoffen als andere mensen
die volledig gevaccineerd zijn. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een
landelijk onderzoek dat wordt geleid door Amsterdam UMC en Sanquin.
Hebben mensen met een auto-immuunziekte die afweeronderdrukkende
medicijnen slikken genoeg aan 2 prikken tegen corona? Sinds begin dit
jaar loopt het Nederlandse onderzoek dat antwoord op deze vraag
probeert te vinden. Er was namelijk onzekerheid of de coronavaccins hen
wel genoeg beschermen en voor hoe lang.
Eerste resultaten bekend
Op dit moment doen ruim 3000 deelnemers mee aan de zogeheten
T2B-COVID studie. Gezien de onzekerheid bij veel patiënten over de
vaccinatie tegen COVID, is besloten om de belangrijkste voorlopige
resultaten openbaar te maken. Op basis van de eerste 1500 deelnemers
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concluderen de onderzoekers dat het overgrote deel van mensen met
een auto-immuunziekte na de tweede prik beschermende antistoffen
heeft aangemaakt. Er is nauwelijks verschil met mensen die geen
auto-immuunziekte hebben. Deze mensen zijn ook in deze studie zijn
opgenomen.
Niet bij alle middelen goed beschermd
Bij 3 afweeronderdrukkende middelen is gebleken dat patiënten die
hiermee behandeld worden, minder goed antistoffen kunnen
aanmaken. Dat zijn rituximab, ocrelizumab en fingolimod. Onderzoeker
dr. Filip Eftimov (Amsterdam UMC) zegt hierover: ‘Patiënten die geen of
minder antistoffen aanmaken na vaccinatie kunnen overigens nog steeds
– in meer of mindere mate – beschermd zijn. Ook bij afwezigheid van
antistoffen kan een ander type afweer bescherming bieden tegen COVID,
maar daar weten we nu nog te weinig van.’
Nooit volledige bescherming
De onderzoekers benadrukken dat de antistoffen die ontstaan door
vaccinatie nooit volledige bescherming bieden tegen besmetting met het
virus. Maar er is wel veel bewijs dat vaccinatie zeer goed beschermt tegen
ernstige ziekte en opname op de intensive care. Hoe lang de bescherming
tegen COVID aanhoudt, wordt nog onderzocht.
Voorlopige resultaten
Voor de meeste gebruikers van afweeronderdrukkende medicijnen biedt
het onderzoek meer zekerheid over het nut van de coronavaccinatie.
Maar het zijn wel voorlopige resultaten. Mogelijk wordt straks bij meer
geneesmiddelen vastgesteld dat vaccinatie minder goed werkt. Nog niet
alle afweeronderdrukkende middelen onderzocht.
Onderzoek gaat door
De T2B-COVID-studie loopt ondertussen verder, waarbij de onderzoekers
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vragen hopen te beantwoorden waarvan de antwoorden nu nog
ontbreken. Zoals bijvoorbeeld de vraag of een derde prik een extra
beschermend effect heeft.
Veelgestelde vragen over coronavaccinaties
Heeft u vragen over de coronavaccinaties? ReumaNederland heeft
antwoorden op de meest gestelde vragen. De informatie is tot stand
gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor
Reumatologie.

Uitnodiging

Uitnodiging onder voorbehoud!
Laten we samen het jaar afsluiten en het nieuwe jaar verwelkomen met een
hapje en een drankje.

Bron: Amsterdam UMC en ReumaNederland

Nieuwjaarsbijeenkomst
donderdag 20 januari 14:00-17:00 uur
Een uitgebreide buffet arrangement met een soepje vooraf, 4 koude gerechten
en 5 warme gerechten, begeleid door brood met boter en tapenade. Daarna is
er nog een dessertbuffet waarbij we onze vingers zullen aflikken. U komt toch
ook?
Eigen bijdrage: 16,50 euro per persoon. Het eerste drankje drinkt u van de
vereniging, de rest van de drankjes zijn voor eigen rekening.
Aanmelden: vóór donderdag 13 januari bij Greet: 06 83 40 78 50. Geef
meteen door of u glutenvrij of lactosevrij eet, of andere dieetwensen heeft.

Direct aanmelden (activiteiten onder voorbehoud)
Do 20 januari
Woe 9 maart
Woe 30 maart

: Nieuwjaarsbijeenkomst
: Lezing Artrose
: Algemene Ledenvergadering
16

p. 17
p. 25
p. 21

Locatie: De Wasven Boerderij, Celebeslaan 30, Eindhoven
U bent welkom bij het Wasven met een QR code, negatieve testuitslag
of herstelbewijs.
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes bus 6
(richting Nuenen Oost). Uitstappen bij bushalte Van Oldenbarneveltlaan,
daarna is het nog 5 minuten lopen. Parkeren: gratis parkeergelegenheid.
17

verbeteren van het werkvermogen bij mensen met RA of axSpA in
vergelijking met gebruikelijke zorg.

Fysiotherapie WERKt!'
VOOR U GELEZEN Voor mensen met RA of axSpA

Het bewijs
is er

Tevreden aan het werk zijn en blijven? Voor mensen met reumatoïde
artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axSpA) is dat niet zo
vanzelfsprekend. Denk aan belemmeringen in het werk zoals pijn,
vermoeidheid, gewrichtsklachten en een verminderde fitheid. Vaker
dan gezonde mensen verliezen mensen met RA of axSpA, soms zelfs
al vóór de diagnose, hun baan.
Onderzoekers Salima van Weely van het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC) en Jesper Knoop van de Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN) bedachten samen met collega’s en patiënten, en onder leiding van
hoogleraar Thea Vliet Vlieland, een onderzoek om het effect van een
gepersonaliseerde fysiotherapiebehandeling voor mensen met RA of
axSpA en werkproblemen te onderzoeken.
Veel mensen met RA of axSpA komen bij de fysiotherapeut of
oefentherapeut. Die kan mogelijk ook een belangrijke rol vervullen
bij het aanpakken van belemmeringen in het werk. Het is alleen
onbekend wat het effect van zo’n werkgerichte behandeling is. Daarom
ontwikkelden de onderzoekers een werkspecifieke fysiotherapeutische
behandeling en onderzoeken zij of deze behandeling effectief is in het
18

Belemmeringen door RA of axSpA
Promovenda Nienke Bakker: “Voor dit onderzoek zoeken we mensen
met RA of axSpA die door hun aandoening belemmeringen ervaren in
het werk. Mensen die geïnteresseerd zijn in dit onderzoek en mee
willen doen, kunnen zich aanmelden via het online aanmeldformulier,  
via hun behandelend reumatoloog of telefonisch of per mail contact met
ons opnemen.”
De helft van de deelnemers gaat een jaar lang aan de slag met de
experimentele behandeling onder begeleiding van een voor dit
onderzoek geschoolde therapeut. Deze therapeuten komen zoveel
mogelijk uit de regio van de deelnemer. De andere helft van de
deelnemers (de controlegroep) gaat door met de gebruikelijke zorg
van de reumatoloog en eventuele andere zorgverleners. Na een jaar
heeft deze groep ook toegang tot de nieuwe behandeling. Door loting
wordt bepaald in welke onderzoeksgroep de deelnemer komt.
Meer weten over deelname aan dit onderzoek? Schroom niet de onderzoekers te mailen (rkt@lumc.nl) of bel Nienke Bakker - 06-25007753.
Bron: ReumaMagazine
Inleveren kopij vóór 1 februari
Het Contact uitgelezen? Gooi het niet weg maar neem het mee naar de
wachtkamer van uw huisarts, tandarts, therapeut of specialist en laat het
daar achter. Anderen kunnen zo ook onze verenging leren kennen.
Alvast onze hartelijke dank!
Redactieadres:
Postbus 2222
5600 CE Eindhoven
wwijnenrpv@gmail.com

Reumavereniging
Regio Eindhoven
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Uitnodiging

Uitnodiging onder voorbehoud!
Het
bestuur
Niks
(meer)
wenst
sfeervolle
aan uhet
kerstdagen
handje! en
een goed en zo
gezond mogelijk
nieuwjaar.

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

In samenwerking met

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met 31 oktober)

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevrouw Cox – Boonen
Mevrouw van Glabbeek
Mevrouw Hoogenboom
Mevrouw van Mechelen
Mevrouw Buissink – Booij
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Algemene Ledenvergadering
woensdag 30 maart
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: vóór woensdag 23 maart bij Greet: 06 83 40 78 50.
Jaarverslag: het digitale jaarverslag van 2021 is vanaf 1 maart op te vragen
bij  secretaris Wim Slot: info@rveindhoven.nl
Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes
stadbus 16 (richting Veldhoven MMC). Uitstappen bij bushalte Kastelenplein
Oost.
Looproute: (3 min): loop naar de Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar
de Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar het Kastelenplein, u vindt uw
bestemming aan uw rechterhand.
Parkeren: gratis en ruime parkeergelegenheid.
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Verwarmende tips voor koukleumen
VOOR U GELEZEN 5 verwarmende tips tegen de kou

Zoek de
warmte

Nu de temperatuur daalt, is voor de echte koukleum een dikke
trui, muts, sjaal én handschoenen niet meer genoeg. Waarom krijgt de
één het eerder koud dan de ander? En vooral: hoe krijg je het wél warm?
Met dit stappenplan gaat zelfs de grootste koukleum stralen als een
duurzaam straalkacheltje.
De kerntemperatuur van het lichaam schommelt rond de 37 graden.
Dat is de perfecte balans: het is hoog genoeg om schimmelinfecties te
voorkomen, maar ook weer niet te hoog, zodat je niet constant moet
blijven eten en bewegen om je lichaamstemperatuur op peil te houden.
Hoewel de kerntemperatuur ongeveer hetzelfde is bij iedereen, verschilt
de temperatuurhuishouding wel per persoon. Het heeft te maken met je
gewicht, geslacht, leeftijd en de ingestelde temperatuur en waarden van
je lichaam. Oorzaken waar je zelf geen invloed op hebt. Ook slecht eten,
stress, slaapritme, beweging, kleding en gewenning hebben hun aandeel.
Het goede nieuws: daar heb je wel invloed op!
1. Leer je eigen temperatuur kennen
Luister met aandacht naar je lichaam. Wanneer heb je het koud? Welke
lichaamsdelen zijn dan vooral koud? Meet ook eens een week lang elke
dag je lichaamstemperatuur. Is je temperatuur rond de 37 graden? Dan
22

zit je goed. In de ochtend is je lichaamstemperatuur overigens het laagst,
in de avond het hoogst. Neem ook je leefstijl onder de loep: hoe eet,
beweeg en slaap je? Heb je veel stress? Warmte komt immers uit jezelf
en door te zorgen voor reserves, ben je minder vatbaar voor kou.
2. Houd je bloedsomloop op peil
Het verwarmen van je lichaam vraagt energie. Soms heb je dat niet,
omdat je niet voldoende eet, verkeerd eet of de voeding niet goed wordt
opgenomen in het lichaam. Het stimuleren van de doorbloeding is dan
ook geen overbodige luxe. Vers, onbewerkt, gevarieerd – het is de
bekende drie-eenheid als het om gezonde voeding gaat. Dit is ook
belangrijk voor een warm lichaam. Let er ook op dat je voldoende
vitamine B12 en ijzer binnenkrijgt, want ze stimuleren de bloedsomploop.
Vitamine B12 vind je onder andere in zuivel, vis en vlees en ijzer in
groente bladgroenten, peulvruchten, noten en gedroogd fruit.
3. Beweeg je warm
Als je het koud hebt, ga je het liefst met een deken in een hoekje zitten.
Met opgetrokken benen en je handen er stevig omheen geklemd. Niet
gek: door jezelf klein te maken, verzamel je de warmte van je lichaam.
Toch krijg je het sneller warm als je in beweging komt. Tijdens het
bewegen gaat je lichaam meer verbranden, waardoor energie vrijkomt.
En energie is warmte! Hierdoor krijg je het minder snel koud. Zoek vooral
de buitenlucht op. Mensen die veel buiten zijn, zijn goed in staat om de
stofwisseling in een hogere versnelling te zetten en zo warmte op te
wekken als de lichaamstemperatuur dreigt te dalen. Neem dus vaak een
frisse neus. Warm je lichaam alvast op met een licht karweitje binnenshuis
en ga ’s ochtends naar buiten, zodat je de dag warm begint.
4. Neem je kledingkast onder de loep
Dikke truien, sjaals, handschoenen … Dat klinkt als een perfecte
wintergarderobe, maar kijk jij ook op de etiketten van je kleding? Ja, niet
alleen bij voeding doe je er goed aan om de ingrediëntenlijst te scannen.
Dons, merinowol, kasjmier, alpacawol en lamswol houden je het warmst.
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Vergeet ook de laagjes niet. Om het écht warm te hebben, bouw je die
laagjes als volgt op:
1. Thermische onderkleding gemaakt van merinowol of het synthetische
polypropyleen. Deze laag zorgt ervoor dat zowel jij als het materiaal
droog blijven.
2. Een trui. Denk aan een trui van fleece, wol of dons.
3. Een goede jas, die ademend, vochtafstotend en winddicht is. Tussen
de buitenste twee lagen kun je eventueel nog andere isolatielagen
stoppen, zoals een donsjas.
4. Vergeet je hoofd niet te bedekken met een warme muts, juist daar
verlies je veel warmte!
5. Geef jezelf een voetmassage
Vooral vrouwen hebben er vaak last van: koude handen en voeten.
Een voetmassage stimuleert de doorbloeding. Alleen al strijkende
bewegingen over de voet maken met een lichte druk is voldoende om
de doorbloeding in de voeten te stimuleren. Wat ook werkt: knikkers!
Maak een voetenbadje en leg een reeks knikkers op de bodem.
Beweeg vervolgens je voeten hier overheen.
Bron: Gezondnu

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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Uitnodiging

Uitnodiging onder voorbehoud!
Artrose is de belangrijkste oorzaak van pijn van het steun- en
bewegingsapparaat en invaliditeit. De verwachting is dat het aantal
mensen met artrose in de toekomst flink zal stijgen. De fysiotherapeut
legt u uit wat artrose is, wat we kunnen verwachten en wat u zelf kunt doen.

Lezing Artrose
woensdag 9 maart
Spreker: Frans Brooijmans, specialist in knie, schouder en loopanalyse
werkzaam bij B&SIS, praktijk voor Fysiotherapie & Post HBO cursussen,
werkt nauw samen met Orthopedie Groot Eindhoven.
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 lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen
21.30 uur: afsluiting
Aanmelden: vóór woensdag 2 maart bij onze gastvrouw Greet: 06 83 40 78 50
LET OP: leden krijgen voorrang bij het aanmelden. Meldt u zich als lid aan vóór
maandag 7 februari. Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven.
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes stadbus 16
(richting Veldhoven MMC). Uitstappen bij bushalte Kastelenplein Oost.
Looproute: (3 min): loop naar de Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar
de Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar het Kastelenplein, u vindt uw
bestemming aan uw rechterhand. Parkeren: gratis en ruime parkeergelegenheid.
Reumavereniging
Regio Eindhoven

in samenwerking met
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Help, mijn geneesmiddel is niet meer te krijgen!
VOOR U GELEZEN Geneesmiddelen worden niet in Europa gemaakt

Apotheker
lost het
vaak op

In Nederland wordt maar liefst 2,7 miljoen keer per dag een
geneesmiddel ingenomen of gebruikt. Al die geneesmiddelen lijken haast
vanzelfsprekend voorradig te zijn. Helaas is dat echter niet altijd het geval.
Alleen al in 2020 waren er 1480 geneesmiddelen (doorgaans) tijdelijk niet
meer beschikbaar.
Ook mensen met reumatische aandoeningen worden geraakt door
tekorten aan een specifiek geneesmiddel. Middelen zoals naproxen en
leflunomide waren in de afgelopen jaren ineens tijdelijk niet meer
leverbaar. Gelukkig lost de apotheker dit vaak op de achtergrond op.
Sinds dit najaar dreigt er een tekort aan de biological tocilizumab
(RoActemra). Dit middel wordt tegenwoordig niet alleen meer gebruikt
voor reumatoïde artritis maar ook voor de behandeling van mensen
met Covid-19 die ernstig zuurstoftekort hebben.
Afhankelijkheid voor geneesmiddel
Er zijn een aantal oorzaken die de kans op geneesmiddelentekorten
doen toenemen. Bart van den Bemt zette ze voor ReumaMagazine
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op een rij. Eén van die oorzaken is dat Nederland voor de
geneesmiddelenvoorziening steeds afhankelijker is geworden van
andere landen, met name Aziatische landen als China en India.
Nederlandse patiënten en apothekers kunnen direct te maken krijgen
met een geneesmiddeltekort als er bij één schakel in het productie- en
distributieproces of bij de kwaliteitstoetsing een probleem optreedt.
Zo kan een (tijdelijk) verhoogde vraag naar een geneesmiddel ineens
voor een tekort zorgen. Dat gebeurt vooral als de voorraden van deze
middelen klein zijn. Een voorbeeld hiervan is tocilizumab.
Tocilizumab en Covid-19
Bij ernstig zieke mensen die met Covid-19 in het ziekenhuis zijn
opgenomen, komt een stofje vrij in het lichaam: interleukine-6. Dit s
tofje zorgt er voor dat ons afweersysteem nog actiever wordt. Maar als
er zoveel interleukine-6 vrij komt, wordt het afweersysteem té actief met
als gevolg dat ons lichaam minder goed zuurstof op kan nemen in de
longen. Het stofje interleukine-6, is een goede bekende binnen de
reumatologie. Twee geneesmiddelen die interleukine-6 remmen,
worden bij mensen met reumatoïde artritis succesvol gebruikt om de
klachten te verminderen en schade aan de gewrichten te beperken.
Dit zijn tocilizumab (Roactemra) en sarilumab (Kevzara).
Meer vraag naar tocilizumab en sarilumab
Omdat de interleukine-6 remmers tocilizumab en sarilumab nu ook
bij Covid-19 worden ingezet, stijgt de vraag naar deze middelen. Dat
betekent dat de fabrieken meer geneesmiddelen moeten produceren.
Maar het kost tijd om de productie te verhogen en daarna de extra
geneesmiddelen ook beschikbaar te maken in Nederland. Zeker omdat
deze middelen doorgaans niet in Europa worden gemaakt.
Bron: ReumaMagazine.nl

27

Het verband tussen verschillende chronische ziektes
VOOR U GELEZEN Ziektes en zorg in elkaars vaarwater

multimorbiditeit (twee of meer chronische ziektes) waarbij zorgverleners
in elkaars vaarwater komen. Daar komen vaak veel medicijnen bij kijken
en soms ook tegenstrijdige adviezen.”
Steeds meer mensen met meerdere chronische ziektes
Comorbiditeit of multimorbiditeit is een groeiend fenomeen. Dat komt
deels doordat we steeds beter in staat zijn chronische ziektes te
behandelen, waardoor de levensverwachting blijft stijgen. Het ‘nadeel’
van zulke goede overleving bij een chronische ziekte is dat mensen
nieuwe chronische aandoeningen kunnen ontwikkelen.

Reuma beter
in kaart
brengen

Reuma is een chronische ziekte waarbij je last kan hebben van
meerdere klachten of zelfs meerdere aandoeningen. Hoe beïnvloeden
deze klachten en aandoeningen elkaar? Silvan Licher is arts onderzoeker
aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. In zijn onderzoek richt
hij zich op mensen met meerdere chronische aandoeningen. Reuma is
één van die chronische ziektes met bijkomende aandoeningen, die hij de
komende jaren beter in kaart wil brengen.
Ziektes en zorg in elkaars vaarwater
De gezondheidszorg is traditioneel gericht op één klacht. Daarmee ga je
naar een dokter die er een ‘ziekte’ aan koppelt en er een gepaste
behandeling op toespitst. De internist behandelt de schildklier en de
nieren en de cardioloog bekommert zich om het hart. Een uitstekend
zorgmodel voor mensen met één aandoening waar alle aandacht naar
toe kan. Maar wat als iemand meerdere aandoeningen heeft of zelfs twee
chronische ziektes naast elkaar? “Dan heb je meerdere artsen nodig, die
elk een stukje van die ziekte gaan coördineren”, aldus arts-onderzoeker
Silvan Licher. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar het kan voor de
patiënt soms heel zwaar worden. Zeker bij mensen met een
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Het verschil tussen comorbiditeit en multimorbiditeit bij reuma
Reuma is zo’n chronische ziekte waarbij vaak meerdere klachten ontstaan.
Veel mensen met reuma hebben een hoge bloeddruk, verschillende
ontstekingen of bijvoorbeeld oogaandoeningen. Silvan: “Er kunnen heel
uiteenlopende klachten ontstaan. Zolang ze als een soort ‘bijzaak’ naast
de hoofdaandoening bestaan, noemen we dat comorbiditeiten. Die
aandoeningen hebben niet persé een relatie met elkaar. Je kunt
bijvoorbeeld reuma hebben door een erfelijke aanleg en daarnaast last
krijgen van hoge bloeddruk vanwege overgewicht. Dat hoeft geen
verband met elkaar te hebben. Dus de comorbiditeit overgewicht kan
los staan van de reuma. Maar voor de behandeling is het wel van belang.
Als patiënt bezoek je een reumatoloog, want dat is de hoofdziekte, maar
die reumatoloog kan wellicht ook de hoge bloeddruk behandelen.”
Dat wordt anders wanneer patiënten aan meerdere chronische ziekten
leiden. Dan spreken we van ‘multimorbiditeit’. “Om bijvoorbeeld reuma
te behandelen moet de patiënt naar de reumatoloog, ondergaat bij die
specialist alle controles en slikt pillen tegen de ontsteking en de pijn.
Wanneer er bij die patiënt daarnaast sprake is van hartfalen, dan is het
vaak niet meer voldoende om naar de huisarts of reumatoloog te gaan
maar moet hij voor een behandeling ook naar een cardioloog.”
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Het verband tussen verschillende aandoeningen
Zoals Silvan al aangaf, hebben comorbiditeiten niet persé een relatie met
elkaar. “Ziektes kunnen los staan van elkaar. Maar eigenlijk weten we
daar nog niet zo veel van af. Waarschijnlijk zijn er factoren die leiden tot
hartfalen of reuma, die óók het risico verhogen op een nieuwe
aandoening. Van de andere kant kan een behandeling een kettingreactie
veroorzaken. Als je veel medicijnen slikt en weinig beweegt omdat het
pijn doet, kan dat leiden tot hoge bloeddruk of overgewicht. Leiden
die combinaties van factoren bij mannen tot andere chronische
aandoeningen dan bij vrouwen? Het is een hypothese waar we mee
werken. En hoe zit het met een combinatie van een lichamelijke ziekte
zoals reuma met een psychische aandoening zoals een depressie of
angstklachten? Dat kan een hele heftige impact hebben op iemands
gezondheid. Misschien nog wel meer dan twee lichamelijke ziektes naast
elkaar. Daarover is nog maar weinig bekend doordat de traditionele
zorg ‘in hokjes’ is verdeeld. Bovendien leeft steeds meer de overtuiging
dat je letterlijk ziek kunt worden als je depressief bent. Daar wordt
tegenwoordig meer onderzoek naar gedaan. Zo hopen we ook factoren
te ontdekken die het risico op twee of meer aandoeningen kan verlagen.”
Over het onderzoek van Silvan Licher
Silvan Licher is arts onderzoeker aan het Erasmus Medisch Centrum in
Rotterdam. Op 8 oktober 2021 verdedigde hij zijn proefschrift dat ingaat
op het voorspellen en voorkomen van dementie. Tijdens dat onderzoek
heeft hij ook gekeken naar verschillende chronische ziektes in relatie tot
dementie. Daarbij viel hem op dat veel mensen, waaronder ook veel
mensen met reuma, meerdere chronische aandoeningen hebben. Hoe
houden deze aandoeningen verband met elkaar? “Een vraag waar we
de komende jaren graag een antwoord op willen krijgen.” aldus Silvan.
Bron: ReumaZorg Nederland
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Algemene Ledenvergadering 2019 en 2020
SFEERVERSLAG

In actie voor
de Bingo!

Voor het bestuur was het een bijzondere Algemene
Ledenvergadering, twee jaar in één vergadering en onze
secretaris Wim Slot kon niet aanwezig zijn omdat hij in het ziekenhuis
herstelde van een operatie. Maar geen nood: oud-voorzitter Inge
Beekmans zat de vergadering voor alsof ze nooit was weggeweest.
Deze avond werd onze kandidaat-penningmeester René van der Linden
penningmeester met unanieme instemming van de aanwezigen,
maar zijn talenten werden pas goed zichtbaar tijdens de Bingo, toen
hij luid en duidelijk de cijfers omriep en hij moeiteloos 96 veranderde
in 69. Hilariteit alom. “Daar hebben we een goeie aan”, klonk het uit
de zaal. Liesbeth was als vanouds sterk in haar rol als notaris. Greet
had gezorgd voor de mooiste prijzen en deelde die graag uit.
Een reactie van een lid op Facebook: “Het was een gedenkwaardige
jaarvergadering na de Corona. Iedereen blij dat we elkaar weer
konden ontmoeten. Ondanks de veranderingen een positief gevoel over
de toekomst. Gezellig geëindigd met Bingo en een hapje en drankje.”
Wilma Wijnen
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Huisartsen bewaren medicijnen voor arme patiënten
VOOR U GELEZEN Patiënten mijden zorg

Uit het
hart

Iets meer dan één op de vijf huisartsen geeft overgebleven
medicijnen aan patiënten die deze anders niet zouden kunnen betalen.
Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Zorgdebat (van Omroep Max),
de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen
Aan het onderzoek deden 300 huisartsen en bijna 400 apothekers
mee. Van de huisartsen zei 21 procent overgebleven medicijnen, van
bijvoorbeeld overleden patiënten, op te sparen en weg te geven aan
armere patiënten. Officieel mag dit niet, maar de huisartsen lieten
weten dat de nood onder veel patiënten te hoog is om het niet te doen.
Bovendien vinden ze het zonde om bruikbare medicijnen te vernietigen.
Patiënten mijden zorg
Uit het onderzoek blijkt ook dat 81 procent van de huisartsen en
89 procent van de apothekers merkt dat patiënten de zorg- of
medicijnkosten maar moeilijk op kunnen brengen. Daardoor mijden
veel patiënten de zorg, dat maakt 93 procent van de huisartsen mee.
Ruim een kwart van de huisartsen zegt dit wekelijks of dagelijks te zien.
Ongeveer de helft (51) zegt dat dit zorgmijden ertoe leidt dat patiënten
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onverantwoorde risico’s nemen met hun gezondheid. Van de apothekers
zegt 60 procent wekelijks of dagelijks geen goede zorg te kunnen verlenen
door zorgmijdende patiënten.
Ervaringen huisartsen en apothekers
Alle apothekers hebben meegemaakt dat patiënten hun medicatie niet
kwamen ophalen vanwege de hoge kosten, blijkt uit het onderzoek. Bij
84 procent gebeurt dit tien tot tientallen keren per maand. Bij de
huisartsen wordt vooral fysiotherapie vanwege hoge kosten vermeden
(82 procent). Daarna volgt medicatie (74 procent), bloedonderzoek en
onderzoek door een medisch specialist (beide 71 procent) en dan echo’s,
röntgens, MRI’s en anders scans (56 procent). Bovendien zegt 15 procent
van de huisartsen dat patiënten zelfs operaties en spoedeisende hulp
laten zitten.
Bron: Zorgvisie

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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Zuivelproducten en de gezondheid van je botten
VOOR U GELEZEN Opgroeien met zuivel

Lekker en
gezond

Zuivelproducten zoals yoghurt, kwark en karnemelk zijn
belangrijk voor de gezondheid van onze botten. Dat komt doordat in
zuivelproducten de voedingsstoffen calcium en eiwitten zitten. Professor
René Rizzoli laat in zijn artikel zien waarom zuivelproducten zo belangrijk
zijn voor onze botten.
Opbouw en afbraak van bot
De buitenkant van een bot is hard en stevig, maar de binnenkant van
het bot is poreuzer en zachter. Bot is een levend weefsel dat zich steeds
herstelt en vernieuwt. Soms breekt je lichaam meer bot af dan dat het
opbouwt. Je bot wordt daardoor kwetsbaarder. Zo richting je dertigste
bereik je je hoogste botmassa. Je genen bepalen voor een groot deel
hoe hoog je botmassa dan is. Maar er zijn ook andere factoren die de
gezondheid van je bot beïnvloeden. De hoeveelheid calcium en eiwit die
je via je voeding binnen krijg, speelt bijvoorbeeld ook een belangrijke rol.

dagelijkse calcium inname. Eiwit in zuivelproducten zorgt voor 20-30%
van de dagelijkse eiwitinname.
Groter risico op botbreuken
Kinderen die geen zuivelproducten eten of drinken, lopen een groter risico
op botbreuken. Daarnaast lopen ook volwassenen of oudere mensen die
een dieet volgen zonder zuivelproducten, zoals veganisten, een groter
risico op het krijgen van botbreuken. Verschillende onderzoeken laten zien
dat zuivelproducten een gunstig effect hebben op de gezondheid van je
botten. Dit gunstige effect zie je terug in de groei van botten bij kinderen
en in de botopbouw bij volwassenen.
Gefermenteerde zuivelproducten
Gefermenteerde zuivelproducten zijn zuivelproducten waaraan
melkzuurbacteriën zijn toegevoegd. Voorbeelden van gefermenteerde
zuivelproducten zijn yoghurt, karnemelk, kwark en kaas. Naast calcium,
fosfor en eiwit, leveren gefermenteerde zuivelproducten dus ook
probiotica (grote hoeveelheden melkzuurbacteriën). In het artikel van
René Rizzoli komt naar voren dat vooral gefermenteerde zuivelproducten
mogelijk een lager risico geven op het krijgen van een gebroken heup.
Vragen
Heb je vragen over je eigen voedingspatroon en zuivelgebruik, neem dan
contact op met je behandeld arts of diëtiste.
Bron: ReumaZorg Nederland, Dairy products and bone health,
René Rizzoli, Aging Clinical and Expermimental Research (2021)

Zuivel
Zuivelproducten zijn producten die gemaakt zijn uit melk. Zij bevatten de
voedingsstoffen calcium en eiwit die nodig zijn voor het opbouwen van
nieuw bot. Calcium in zuivelproducten zorgt voor 50-60% van de
34
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Workshop Stoelyoga in het ReumaCafé
SFEERVERSLAG

het vlammetje) , eerst inspannend en daarna ontspannend, luisterend
naar je ademhaling en afdalend naar je binnenste.
Kortom er werd hard gewerkt , we kregen het warm van. Niemand
is tussendoor weggegaan dus Tim je hebt het goed gedaan.
Om 15.30 uur was de les voorbij. Sommige moesten weg.

De
Zonnegroet

Na even geholpen te hebben met de tafels en stoelen terug op hun
plaats te zetten , ging ik moe en zeer relaxed naar huis. Missie geslaagd.
Misschien is dit  een goede beweegactiviteit voor de Reumaverenging
regio Eindhoven.

Maandag 1 november  om 14.00 uur in het ReumaCafé een
workshop Stoelyoga. Nieuwsgierig wat dat nou inhield begaf ik mij
naar `t Slotje. Hoeveel stoelen moeten nou klaargezet worden? Gaan
de mensen komen? Heel wat twijfels maar er waren toch nog zo`n
12 mensen op afgekomen. Sommige zaten vast in de file en kwamen
ietsje later dan 14.00 uur, ook de yogaleraar Tim.
Nadat iedereen in de kring zat en voorzien was van koffie/thee kon
Tim beginnen. Tim stelde zich voor en vroeg een ieder of die wist
wat yoga betekent, ooit gedaan had en wat we ons van voorstelde.
De meerderheid was nieuwsgierig of Stoelyoga iets voor hen was.
Yoga betekent “verbinden”. Zo dat weten we nu. We maakten onze
spieren wat warm en brachten als eerste de “Zonnegroet” , heel
belangrijk in de yoga want dat is het begin van de dag. De zon die
vroeg in de ochtend opkomt.
Tim gaf een uur lang een hele fijne les met op de achtergrond rustige
muziek en een kaars in het midden van de kring (kon je focussen op
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Groetjes en tot ziens op de volgende ReumaCafé.
Florian Schouten
Tim vertelde dat hij elke week Stoelyoga bij Vitalis Engelsbergen geeft.
Maria van Bourgondiëlaan 8
11:00 - 12:00
Je kan meedoen, eerst even telefonisch bij hem melden.
Meer info :
Tim Walraven
yogadocent | 0620002326 | janayoga.nl (dit is zijn website voor degene
die meer willen weten)
Mocht je nog wat meer willen oefenen , hij heeft ook een YouTube
filmpje.
Video Stoelyoga Jana Yoga
https://youtu.be/WMLmPiOCIvk
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Samenwerking ReumaZorg Nederland en Bijwerkingencentrum Lareb
VOOR U GELEZEN Win-win voor beide partijen

had afgerond, en in dienst was gekomen bij ReumaZorg Nederland,
besloot Petra om Gerda te mailen: of ze misschien op structurele basis
wilde samenwerken. “Ik heb het gewoon gevraagd.”
Informatie laten aansluiten op patiënten
Gerda reageerde enthousiast. “Bij Lareb houd ik me voornamelijk bezig
met de communicatie richting de patiënt. Ik wil de informatie laten
aansluiten bij de patiënten die het vaccin of het geneesmiddel gebruiken.
Om te weten wat er in de praktijk speelt bij gebruikers van medicatie, is
een goede samenwerking met patiëntenorganisaties voor mij dus heel
belangrijk.”

Samen sterk
voor de
patiënt

Petra Borsje, coördinator patiëntenvertegenwoordiging bij
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, hoopt dat
patiëntenparticipatie steeds vanzelfsprekender wordt. Niet alleen
bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, maar op alle gebieden.
Structurele samenwerking met Bijwerkingencentrum Lareb is een logische
stap. Gerda Weits, coördinator communicatie bij Bijwerkingscentrum
Lareb, is er blij mee. “We voeden elkaar met informatie.”
De samenwerking tussen ReumaZorg Nederland en Lareb begon
met een ‘brutale’ mail. “Ik had Gerda leren kennen toen ik de
EUPATI NL-opleiding volgde”, vertelt Petra. “Dat is een opleiding voor
patiëntenvertegenwoordigers bij geneesmiddelenonderzoek
en -ontwikkeling. Als reuma-ervaringsdeskundige mét een biomedische
achtergrond wilde ik daar graag meer over leren.”
Gerda verzorgde vanuit Lareb een van de trainingsdagen van de opleiding.
“We hadden een heel leuk gesprek”, vervolgt Petra. “Daarin kwam ook de
samenwerking tussen ReumaZorg Nederland en Lareb ter sprake. Want
die was er, op projectbasis, maar niet structureel.” Nadat ze de opleiding
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De samenwerking met ReumaZorg Nederland begon met een
inventarisatie. “Wat loopt er bij ReumaZorg Nederland en wat loopt er
bij Lareb? Wat hebben we elkaar te bieden? Een praktische start dus.”
Petra geeft een concreet voorbeeld: “We spraken af dat relevante
nieuwsberichten van Lareb gedeeld worden via onze website en sociale
media. En als Lareb signalen krijgt over bijwerkingen van bepaalde
geneesmiddelen, kunnen wij bij onze leden checken of ze dat herkennen.”
Allemaal acties die bijdragen aan veiliger gebruik van medicatie. Win-win
dus voor beide partijen.
Wat vinden reumapatiënten belangrijk
ReumaZorg Nederland en Lareb komen vier keer per jaar bij elkaar. Petra
stuurt een week van tevoren de agenda en maakt van elk overleg een
verslag met actiepunten en wie wat oppakt. “En in elk overleg komen
spontaan weer nieuwe ideeën op, zo leuk!”, zegt Gerda. “Zo kijken
we nu bijvoorbeeld hoe we ReumaZorg Nederland vanaf het begin bij
onderzoeken kunnen betrekken.” Maar ook tussen de overleggen door
weten Petra en Gerda elkaar te vinden. “De lijntjes zijn kort, we voeden
elkaar met informatie.”
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Lareb wil graag weten wat reumapatiënten zélf belangrijk vinden. Waar
willen zij meer informatie over? Het kwam dus goed uit dat ReumaZorg
Nederland een kennisagenda van mensen met reuma had gemaakt.
Voor het eerst niet opgesteld door zorgverleners, onderzoekers of
beleidsmakers, maar door mensen die zelf reuma hebben. Petra: “De
kennisagenda heb ik gedeeld met Gerda. Ook hebben we samen gekeken
naar de uitkomsten van de monitor biologische medicijnen van Lareb.
Daarin bleek vermoeidheid, net als in onze kennisagenda, hoog te scoren.
Dat is nu een van de bijwerkingen waar de focus op ligt.”
De impact van bijwerkingen
Gerda benadrukt dat het belangrijk is om patiënten te begrijpen. “Daar
begint het mee. Anders kunnen zorgverleners patiënten niet goed
voorlichten over geneesmiddelen en bijwerkingen.” Zorgverleners weten
niet altijd hoe belastend een geneesmiddel is voor een patiënt. Stel dat
diarree een bijwerking is. Dan kan het zo zijn dat een patiënt daardoor de
deur niet meer uit kan. Dat is heel beperkend. Het staat als gegeven in de
bijsluiter, maar je weet niet wat er allemaal achter steekt.”

invloed op kunnen uitoefenen.” Met die kennis in het achterhoofd hoopt
Petra dat patiëntenparticipatie steeds vanzelfsprekender wordt. “Niet
alleen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, maar op alle vlakken.
Dat we niet steeds hoeven te lobbyen. De samenwerking met Lareb helpt
daarbij.”
Meer weten
Bezoek de website van Bijwerkingencentrum Lareb: www.lareb.nl
Bezoek de website van EUPATI NL: nl.eupati.eu
Bronnen: ReumaZorg Nederland; Nieuwsbericht EUPATI NL

“Precies”, zegt Petra. “In een bijsluiter kan heel makkelijk staan dat
hoofdpijn een bijwerking is. Maar die hoofdpijn kan zo erg zijn, dat
een patiënt met het geneesmiddel moet stoppen. De impact van
bijwerkingen op iemands leven kan heel groot zijn. Dat is informatie
die alleen de patiënt kan geven.”
EUPATI Nederland
De stem van de patiënt laten horen is dus essentieel. Hoe je dat kunt
doen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen heeft Petra geleerd
tijdens de EUPATI NL-opleiding. “Ik weet nu bijvoorbeeld dat
patiëntenvertegenwoordigers een meerwaarde kunnen hebben in
alle fases van geneesmiddelenonderzoek. Hoe ingewikkeld de materie
ook is. De kunst is te focussen op wat voor de patiënt van belang is.
Ik kan informatie makkelijker schiften en weet waar patiënten
40

41

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 - Vicevoorzitter
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

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

