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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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Van de redactie
drukwerk
printwerk
afwerking

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
4

Seizoen vol
beloften!

Langer licht, meer zon, hogere temperaturen, groene knopjes
aan de bomen, krokusjes die met hun kopjes boven de grond
uit piepen, zoemende bijtjes en heerlijke bloesemgeuren. Laat die lente
maar komen. Ook zo’n zin om er weer op uit te trekken? Ga mee met
onze gezellige Voorjaarsfietstocht. De route is ook geschikt voor de
scootmobiel. Aanmelden bij Greet, zie pagina 29.
Lichtpuntjes
Nog meer lichtpuntjes. Nu corona op z’n retour lijkt (afkloppen), staan
er ook weer allerlei activiteiten op het programma. Zo hebben we
op 9 maart de lezing Artrose, op 30 maart is er een Algemene
Ledenvergadering met aansluitend gratis bingo en het ReumaCafé
opent weer haar deuren. Lees in dit Contact het leuke sfeerverslag van
Corry over de workshop Aquarelleren. Op maandag 4 april is er vast
weer een mooie activiteit in het ReumaCafé. Houd hiervoor de
nieuwsbrief in de gaten.
Wereld zonder reuma
We hebben er weer zin in en durven zelfs ook weer voorzichtig te denken
aan een busreisje. Nee, er is nog niets georganiseerd maar ideeën
hebben we wel. Als het doorgaat, krijgt u ergens in mei een brief
met de uitnodiging in de bus. Ondertussen vraagt ReumaNederland
onze aandacht voor haar collecte. De afgelopen twee jaar is die niet
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doorgegaan en dat is jammer want met de opbrengst financiert
ReumaNederland veel wetenschappelijk onderzoek. Het motto van de
organisatie: een beter leven met reuma vandaag en een wereld zonder
reuma morgen.  
Steeds beter
Het goede nieuws is dat we altijd vooruit gaan. Er komt meer kennis en
meer betere kennis. Wetenschappers worden steeds slimmer en weten
steeds beter waar pijn en vermoeidheid bij reuma vandaan komen.
Ook op coronagebied wordt men wijzer, maar zelfs als de oplossing
langer op zich laat wachten dan we zouden willen, hebben we nog altijd
lichtpuntjes om naar uit te kijken. Zoals een busreisje. Is het deze zomer
niet, dan toch die van volgend jaar. We hoeven alleen maar te wachten.
Ik wens u een veelbelovende lente.

In memoriam (bijgewerkt tot en met 31 januari)
Mevr. Ooyen – Haaksma
Mevr. Van der Velden
Mevr. Vervoort – Eijkemans
Mevr. Smith

Direct aanmelden (activiteiten onder voorbehoud)
Woensdag 9 mrt: Lezing Artrose
Woensdag 30 mrt: Ledenvergadering
Zaterdag 28 mei: Voorjaarsfietstocht
6

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.

Wilma Wijnen

Mevr. Biggelaar – Hoevenaars
Mevr. Clabbers – Ruiz
Mevr. Geven – Vogels
Mevr. Kemp – de Ridder

Uitnodiging

Uitnodiging onder voorbehoud!

pag. 9
pag. 13
pag. 31

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
De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. U bent welkom met een geldige
QR-code, negatieve testuitslag of herstelbewijs. Ook niet leden zijn van harte
welkom. Aanmelden: vóór woensdag 2 maart bij onze gastvrouw Greet: 06 83 40
78 50 Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Eindhoven neemt u Hermes stadbus 16
(richting Veldhoven MMC). Uitstappen bij bushalte Kastelenplein Oost.
Looproute: (3 min): loop naar de Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar de
Meerveldhovenseweg, sla rechtsaf naar het Kastelenplein, u vindt uw
bestemming aan uw rechterhand. Parkeren: gratis en ruime parkeergelegenheid
Reumavereniging
Regio Eindhoven

in samenwerking met
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5 vroege signalen van reuma
VOOR U GELEZEN Herken ze voor vroege diagnose

Wees er op
tijd bij!

Reuma, een onzichtbare en ongrijpbare aandoening waar niemand mee
geconfronteerd wenst te worden. Maar hoe hard we ook wensen, reuma
- in welke vorm dan ook - komt veel voor. Op dit moment hebben bijna
2 miljoen mensen in Nederland reuma. En daar komen er iedere dag
zo’n 700 bij. Ruim een kwart miljoen per jaar. En hoewel reuma door
velen nog altijd wordt weggezet als een oude-mensen-aandoening, is
niets minder waar. Ongeveer 60% van alle mensen met reuma is namelijk
jonger dan 65 jaar. Toch wordt reuma - helemaal door en bij jonge
mensen - nogal eens over het hoofd gezien. Zonde, want een vroege
diagnose is juist zo belangrijk.
Iedereen bewust van een vroege diagnose
De Vereniging Reumazorg Nederland wil iedereen bewust maken van het
belang van een vroege diagnose. Signalen richting reuma worden namelijk
nogal eens gemist. Of genegeerd. Of gebagatelliseerd. Typisch Hollands is
ook de gedachte ‘ach, het gaat wel weer over’. En in sommige gevallen is
die gezwollen enkel inderdaad van tijdelijke aard en herstelt hij wel weer.
Maar loop je langere tijd met zo’n gezwollen gewricht rond? Dan is het
toch echt tijd voor een bezoek aan de (huis)arts.
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Waarom is een vroege diagnose zo belangrijk?
Een vroege diagnose van reuma is belangrijk om verschillende redenen:
• Je kunt tijdig starten met een behandeling, in welke vorm dan ook.
Denk aan fysiotherapie, leefstijlaanpassing, voedingsaanpassing of
waar nodig medicatie;
• Je kunt het risico op blijvende schade zo tot een minimum beperken;
• Het kan mentaal een hele verlichting voor je zijn dat je je klachten
eindelijk kunt verklaren;
• Een diagnose kan je veel begrip van je omgeving opleveren. Niet dat
het per se zo belangrijk is wat ‘de ander vindt’, maar de wetenschap
dat je niet steeds maar weer hoeft uit te leggen waarom iets niet kan
of lukt, kan letterlijk aanvoelen alsof er een last van je schouders valt.
Wat is vroeg?
Vroeg betekent eigenlijk dat de diagnose niet langer dan écht noodzakelijk
duurt. En dat vraagt om twee dingen. Het vraagt allereerst om een goed
luisterende huisarts die je serieus neemt. Helaas heb je daar zelf niet altijd
invloed op. Waar je wél invloed op hebt is dat je zelf goed luistert naar je
lichaam en tijdig bij de huisarts aan de bel trekt. En je niet met een kluitje
het riet in laat sturen. Het is jouw lichaam, kom ervoor op!
Tijdig naar de huisarts, wanneer is dat dan?
Reuma herkennen is nog niet zo eenvoudig. Want pijn aan een gewricht
kán natuurlijk ook ontstaan door eenmalige of langdurige overbelasting.
Die je misschien niet eens bewust in de gaten hebt gehad. Dat kan het
vroeg herkennen van reuma soms lastig voor je maken. Vroeg betekent
echter ook weer niet dat een diagnose per se binnen twee dagen gesteld
moet zijn. Dus geef het een week of vier de tijd. Zijn je klachten dan over
of aanzienlijk minder? Dan is het waarschijnlijk geen reuma. Houden ze
echter aan? Dan is een bezoekje aan de huisarts zeker gerechtvaardigd.
5 vroege reumasignalen op een rij
Er zijn wel zo’n honderd verschillende vormen van reuma, met ieder
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z’n eigen kenmerken. Maar gemiddeld genomen zijn dit vaak de eerste
signalen die wijzen op een reumatische aandoening:
1. Je hebt een gewricht (of meerdere gewrichten) dat dik is of warm
aanvoelt;
2. Je hebt een gewricht (of meerdere gewrichten) dat steeds pijnlijk   
aanvoelt bij beweging, zonder dat het gewricht gezwollen is;
3. Je hebt last van pijn of stijfheid als je gaat bewegen nadat je een tijdje
hebt gezeten of gelegen;
4. Je merkt dat je wat minder beweeglijk bent. Bij artrose bijvoorbeeld
kan je bot in meer of mindere mate van vorm veranderen, wat je    
soepelheid kan beïnvloeden;
5. Je gewrichten kraken of knarsen. Nou komt dit net zo goed bij            
gezonde gewrichten voor en is het vaak niets om ongerust over te zijn,
maar het kán wijzen op artrose. Dat kan ook te maken hebben met de
genoemde verandering van vorm onder punt 4. Dit kan ervoor zorgen
dat gewrichten zich anders bewegen ten opzichte van elkaar en zo
geknars of gekraak veroorzaken.
En wat kun je dan doen?
In veel gevallen kan fysiotherapie, leefstijlaanpassing of
voedingsaanpassing je een heel eind brengen. Soms is medicatie
onvermijdelijk.
Bron: A. Vogel
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Uitnodiging

Uitnodiging

Wilt u weten wat er speelt in uw vereniging? Heeft u suggesties, op- of
aanmerkingen, goede ideeën of gewoon zin in een gezellig potje bingo?
U bent van harte welkom op de

Algemene Ledenvergadering
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. U bent
welkom met een geldige QR-code, negatieve testuitslag of herstelbewijs.
Jaarverslag: het digitale jaarverslag van 2021 is vanaf 15 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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Baanbrekend onderzoek
VOOR U GELEZEN Alleen foute afweercellen uitschakelen bij RA

De goede
B-cellen
behouden

Een behandeling tegen reumatoïde artritis (RA) die alleen de
verkeerde afweercellen aanpakt, zodat dat de rest van het
afweersysteem goed blijft werken. Dat is het doel van baanbrekend
onderzoek door dr. Kim Bonger (Radboud Universiteit) en professor
René Toes (LUMC), gefinancierd door ReumaNederland. Het gaat om
een medicijn dat wordt aangepast voor RA.
De huidige behandelingen tegen RA onderdrukken het afweersysteem.
Dit is nodig omdat er een foute afweerreactie is: het afweersysteem valt
het eigen lichaam aan. Het gevolg: ontstoken gewrichten, veel pijn en
vermoeidheid. De onderzoekers hopen dat hun onderzoek genezing van
RA een stapje dichterbij brengt.
Professor Toes, kunt u hier meer over vertellen? “In dit onderzoek zijn
wij bezig met het aanpassen en testen van een medicijn dat nu wordt
gebruikt bij sommige vormen van kanker. Het is een medicijn dat
bepaalde afweercellen, de zogeheten B-cellen, uitschakelt. We weten
dat B-cellen bij mensen met RA zorgen voor een verkeerde afweerreactie.
Ze reageren op iets van het lichaam dat ze zien als ziekmaker. Dat heet
een auto-immuunreactie. Wij willen dat het aangepaste medicijn precies
alléén deze ‘foute’ B-cellen aanpakt.”
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Waarom is dat belangrijk?
“Normaal gesproken reageert ons afweersysteem op indringers van
buitenaf, zoals bacteriën en virussen. De B-cellen zijn heel belangrijk
omdat ze antistoffen aanmaken tegen die indringers om het lichaam
te beschermen. Er is al een andere behandeling voor RA die álle B-cellen
uitschakelt. Die zorgt er weliswaar voor dat de RA rustig wordt, maar
het betekent ook dat de goede B-cellen verdwenen zijn.”
En die goede B-cellen heb je hard nodig?
“Ja. De huidige behandeling die alle B-cellen uitschakelt, vermindert
een belangrijk deel van je afweer. Dat geldt eigenlijk voor alle huidige
behandelingen. Mensen met RA hebben daardoor meer kans op
vervelende infecties. Maar de huidige behandeling tegen B-cellen zorgt
er ook voor dat je nauwelijks antistoffen aanmaakt bij vaccinatie. Denk
aan de coronavaccinatie. Een medicijn dat alleen de schadelijke B-cellen
uitschakelt, is een grote stap vooruit.”
Dr. Bonger, wat doet u om dit medicijn te maken?
“In mijn chemisch laboratorium in Nijmegen zijn mijn team en ik bezig
met het aanpassen van het bestaande medicijn. Dit is een zogeheten
BTK-remmer. Zoals professor Toes vertelde werkt het tegen B-cellen.
Maar, wij willen dat het alleen tegen de foute B-cellen werkt. Dat doen
we door de ‘ziekmaker’ van RA op het medicijn te plakken. Deze
‘ziekmaker’ maakt natuurlijk niet echt ziek, maar lijkt wel op hetgeen
de foute B-cellen herkennen waardoor ze, het opnemen en het medicijn
ervoor zorgt dat ze specifiek worden uitgeschakeld.”
Hoever bent u met uw onderzoek?
“Wij hebben een eerste versie van dit medicijn gemaakt. Professor Toes
en zijn team hebben het getest. Het vastplakken van de ‘ziekmaker’ van
RA aan de BTK-remmer was een enorme uitdaging, maar de eerste tests
zijn positief. In het reumalaboratorium van professor Toes blijkt dat de
remmer wordt opgenomen door cellen die lijken op de foute cellen bij RA.
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Dat is goed nieuws. Toch is er nog een hele weg te gaan voordat we echt
een nieuw medicijn hebben.”
U staat dus nog aan het begin, maar wat kunnen mensen met RA
verwachten?
Dr. Bonger: “Uniek aan dit project is dat we onze kennis combineren.
Mijn team en ik hebben de kennis om het medicijn steeds verder aan
te passen. Dat doen we op basis van de kennis van professor Toes
die precies kan onderzoeken wat het medicijn doet tegen de foute
B-cellen.” Professor Toes: “Als dit uiteindelijk echt werkt, stopt de
auto-immuunreactie van de B-cellen bij mensen met RA. Dan komt
genezing van RA in echt zicht.”
Bron: ReumaNederland

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.

040 - 244 88 36
Inleveren kopij vóór 1 mei
Het Contact uitgelezen? Gooi het niet weg maar neem het mee naar de
wachtkamer van uw huisarts, tandarts, therapeut of specialist en laat het
daar achter. Anderen kunnen zo ook onze verenging leren kennen.
Doctor Cuyperslaan 86

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

5623 BB Eindhoven

Reumavereniging
Regio Eindhoven
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Openingstijden winkel
ma. t/m vr. 08.30 - 17.30
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Artrose en artritis, wat is het verschil?
VOOR U GELEZEN Kraakbeen versus gewricht

Dezelfde
klachten

De aandoeningen artrose en artritis worden vaak door elkaar
gehaald. Niet gek, want ze klinken enigszins hetzelfde en hebben
beide te maken met onze gewrichten. Maar wat is precies het verschil?
Kwaliteit kraakbeen
Artrose heeft te maken met de kwaliteit van het kraakbeen in onze
gewrichten. Tussen de botten in het gewricht zit kraakbeen. Dit kraakbeen
zorgt ervoor dat de botten soepel over elkaar glijden en dat bijvoorbeeld
een knie makkelijk buigt en strekt. Bij artrose wordt het kraakbeen steeds
dunner en zachter en uiteindelijk verdwijnt het. Door het wegvallen van
het kraakbeen wordt het slijmvlies wat om het bot zit gevoeliger voor
ontstekingen. Het gewricht kan daardoor warm aanvoelen, zwellen en
dikker worden. Als het kraakbeen helemaal weg is, schuiven de botten
over elkaar en dat is pijnlijk.
Klachten bij artrose
Wie last heeft van artrose kan verschillende klachten ervaren.
Bijvoorbeeld pijn bij bewegen. Ook bij het starten van een beweging
nadat u een poos heeft gezeten kunnen klachten optreden. Of aan het
begin van de dag, bij het uit bed komen. En als de gewrichten ontstoken
zijn, kunnen ze warm, gezwollen en soms rood en pijnlijk zijn. Door de
16

pijn en stijfheid is bewegen minder makkelijk, wat ook weer klachten
met zich meebrengt.
Ontstaan en behandeling
Hoe artrose ontstaat in niet bekend. Wel speelt erfelijke aanleg een
rol en komt het bij vrouwen 2 tot 3 keer vaker voor dan bij mannen.
Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn leeftijd, het komt vaker
voor bij mensen op een hogere leeftijd, overgewicht en langdurig zwaar
lichamelijk werk. De diagnose wordt vastgesteld naar aanleiding van
uw klachten en lichamelijk onderzoek door een arts. Er bestaan geen
medicijnen voor. Hoe vreemd dat misschien klinkt, in beweging blijven
is het belangrijkste eventueel aangevuld met speciale oefeningen. Soms
zijn gewrichten zo aangedaan dat ze vervangen moeten worden door
een gewrichtsprothese.
Ontstekingen in gewricht
Bij artritis zitten de ontstekingen in het gewricht. Soms in meerdere
gewrichten tegelijk. Het kan ontstaan door een infectie of door
een reumatische aandoening, reumatoïde artritis (afgekort RA). Dit
is een chronische aandoening, een auto-immuunziekte. Bij een
auto-immuunziekte werkt het afweersysteem niet goed en keert het
als het ware tegen het lichaam. De klachten kennen een wisselend
verloop. Soms vlamt het op, andere keren is het ‘rustig’.
Wordt het veroorzaakt door een bacterie, dan wordt het bacteriële artritis
genoemd. De ontsteking wordt dan veroorzaakt door een bacterie die
zich op en in een gewricht nestelt. Het lichaam reageert hierop met een
afweerreactie. Die reactie veroorzaakt de ontsteking. In veel gevallen kan
deze vorm van artritis behandeld worden met een antibiotica. Dat moet
snel gebeuren, anders kan het kraakbeen en bot beschadigen.
Klachten bij artritis
De klachten bij reumatoïde artritis zijn vergelijkbaar met artrose, pijnlijke,
gezwollen en stijve gewrichten die soms warm aanvoelen. Het heeft ook
17

effect op de beweeglijkheid. Mensen met de aandoening hebben ook
vaak klachten van vermoeidheid en ontstekingen van de aanhechtingen
van pezen en van slijmbeurzen. In het geval van een bacteriële artritis
gaat het om plotselinge, hevige pijn. Vaak met koorts en ziek voelen.
Medicijnen
In tegenstelling tot artrose kan artritis wel vastgesteld worden aan de
hand van een bloedonderzoek. De ontstekingswaarden en antistoffen
die met het afweersysteem te maken hebben, kunnen gemeten worden.
Röntgenfoto’s en aanvullend lichamelijk onderzoek door een arts horen
ook bij het vaststellen van de diagnose.  Voor de behandeling van artritis
helpen medicijnen om de gewrichtsontstekingen te verminderen.
Omdat het hier gaat om een auto-immuunziekte waarbij het
afweersysteem hard werkt, worden er vaak ook nog medicijnen
voorgeschreven om het systeem te remmen. Maar ook hier, net als
bij artrose, is het belangrijk om de gewrichten zo soepel mogelijk te
houden en dus te blijven bewegen.

Wat is jouw ®

SlaapID ?
Doe ook de gratis
SlaapID-test en vind
het bed dat écht
bij jou past!

Exclusief bij Beddenspecialist.nl

HOUBEN in Geldrop

Artrose en artritis lijken inderdaad veel op elkaar, hebben ook dingen
gemeen, maar zijn toch 2 verschillende aandoeningen. Blijf niet te lang
met klachten doorlopen en overleg met de huisarts. Hij of zij kan u
doorverwijzen naar een specialist voor de juiste behandeling.

Het

Bron: Reuma Nederland, Thuisarts, UMC Utrecht, Margriet, Max Vandaag

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!

Ontstekingsstoffen zorgen voor vermoeidheid
VOOR U GELEZEN Drie soorten vermoeidheid

Moe door
‘reumabrein’

De ontstekingsstoffen die vrijkomen bij ontstekingsreuma
veroorzaken ernstige vermoeidheid. Dat gebeurt in de hersenen.
Dat is de eerste conclusie uit onderzoek van dr. Mechiel Korte
(Universiteit Utrecht) naar vermoeidheid door ontstekingsreuma.
ReumaNederland financiert zijn onderzoek.
Dr. Korte, wat heeft u ontdekt?
“In ons onderzoek hebben we duidelijk aan kunnen tonen dat de
ontstekingsstoffen die horen bij ontstekingsreuma kunnen zorgen voor
vermoeidheid. Die stofjes zitten in het bloed en ze zorgen voor een
vermindering van signaalstoffen in de hersenen. Die veranderde signalen
in de hersenen zorgen voor de vermoeidheid waar mensen met
ontstekingsreuma zo’n last van hebben.”
Is die vermoeidheid anders bij mensen met reuma dan bij mensen
zonder reuma?
“Ja. De meeste mensen denken bij vermoeidheid aan te weinig slaap
hebben of aan moe zijn doordat je veel gedaan hebt. Dat is wat ik
‘normale vermoeidheid’ noem, eentje die met rust en slapen weer
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overgaat. Mensen met ontstekingsreuma hebben last van ernstige
vermoeidheid waarbij extra slapen of uitrusten juist niet helpt. Ik
vergelijk het wel eens met wadlopen. Hoe harder je vooruit probeert
te komen, des te dieper je wegzakt. Dat komt door wel 3 soorten van
vermoeidheid.”
Kunt u daar meer over vertellen?
“De moeheid die misschien wel het meest je kwaliteit van leven
beïnvloedt, noem ik ‘motivatie vermoeidheid’. Dat is de eerste vorm.
Je komt er gewoon maar niet toe om wat te gaan doen. Alles kost
moeite, ook de leuke dingen, en je geniet er veel minder van. Daarin
schuilt een groot gevaar. Je gaat er minder op uit en je moet oppassen
dat je jezelf niet isoleert. Dat ervaar ik zelf ook wanneer ik meer last van
gewrichtsontsteking heb.”
“Maar, er is meer. Een tweede vorm die veel mensen met reuma ervaren,
is moeite hebben met het opstarten en lichamelijk bezig zijn. Dat noem
ik de ‘lichamelijke vermoeidheid’. En dan heb je nog de derde vorm, die
ik ‘mentale vermoeidheid’ noem. Patiënten zeggen vaak: “ik kan me niet
concentreren”. Dat niet-helder zijn wordt met een Engels woord dat ook
wel ‘brain fog’, hersenmist, genoemd en die komt door reuma.”
Hoe kan het dat ontstekingsreuma die verschillende soorten moeheid
veroorzaakt?
“Wij hebben in ons onderzoek kunnen aantonen dat de
ontstekingsstofjes die vrijkomen bij reuma zorgen voor een afbraak
van signaalstoffen in de hersenen. Er ontstaan tekorten aan signaalstoffen
zoals dopamine, serotonine en noradrenaline en dat heeft gevolgen.
Te weinig dopamine wordt in verband gebracht met minder plezier
beleven en kan bij mensen met reuma zorgen voor zowel de motivatie
vermoeidheid als ook de lichamelijke vermoeidheid: je nauwelijks tot
dingen kunnen zetten. Te weinig noradrenaline zorgt onder andere voor

21

de concentratieproblemen en een tekort aan noradrenaline en serotonine
wordt ook in verband gebracht met motivatie vermoeidheid.”

GEWRICHTSKLACHTEN?
Nu is er de DORN-methode!

Vermoeidheid bij ontstekingsreuma heeft dus een lichamelijke oorzaak?
“Ja! Onze onderzoeksresultaten laten zien dat het de ontstekingen zijn
die de vermoeidheid veroorzaken. We weten ook ondertussen uit recent
onderzoek onder patiënten met reumatoïde artritis (RA) dat het remmen
van één ontstekingsstofje, TNF-alfa, ervoor zorgde dat serotonine in
het brein weer toenam. Toch is de vermoeidheid bij mensen die een
TNF-alfaremmer krijgen niet helemaal weg. Dat komt omdat ook de
andere ontstekingsstoffen nog een rol blijven spelen.”
Denkt u dat er iets te doen is aan de ernstige vermoeidheid bij reuma?
“Dat denk ik zeker, maar we moeten eerst weten hoe het precies werkt.
We weten nu in ieder geval dat het immuunsysteem inwerkt op onze
hersenen en deze een klein beetje kan veranderen. Ik heb het daarom
wel over een ‘reumabrein’. Voor nu vind ik het vooral belangrijk om te
kunnen zeggen dat de vermoeidheid echt door de reuma komt en ik ga
verder met mijn onderzoek. Het kan mij niet snel genoeg gaan.”
Bron: ReumaNederland, Mechiel Korte heeft zelf reuma en weet uit
ervaring hoe slopend de vermoeidheid is. ReumaNederland financiert
dit onderzoek, omdat heel veel mensen met reuma met vermoeidheid te
maken hebben.

In samenwerking met

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

Workshop Aquarellen in het ReumaCafé
SFEERVERSLAG

bruin en geel, Bloemen en nog veel meer. De fantasie van de
deelnemers is groot en de wangetjes kleuren langzaam rood van
de ontspannen inspanning.
Na een koffie/thee pauze werden nog wat technieken uitgelegd, zoals
o.a. met waskrijt, nat op nat en droog op droog. Het was een leuke en
leerzame middag. Er zal zeker nog een derde les volgen in de toekomst.
We hopen dat Ine nog vaker wil komen om ons nog meer te leren.

U bent van
harte welkom

Corry Huffenreuter

Om 14.00 uur stond de koffie en thee klaar voor onze 8 gasten
van het ReumaCafé en Ine van der Zanden, de lerares, die ons
de eerste beginselen van het aquarellen zal gaan leren. Het is de
tweede keer dat Ine les komt geven.
Terwijl we van de koffie/thee met koekje genieten, treft Ine de
voorbereidingen. Iedereen krijgt een bakje met diverse kleurtjes,
kwastje, bakjes met schoon water om het kwastje te reinigen als je
met een andere kleur wilt gaan werken. We krijgen als ondergrond
een placemat en een vel aquarelpapier. Dit is speciaal papier, dat
het vocht beter en snel opneemt.
Ine legt rustig en duidelijk uit hoe te gaan werken en iedereen
neemt het kwastje ter hand. Het wordt stil, er wordt aandachtig
geluisterd naar de aanwijzingen en de eerste kleurtjes verschijnen
op het papier, maar nog wat nat natuurlijk. Gaande de tijd vordert,
zie je hier en daar iets ontstaan; donkere wolken, mooie zonnen,
groene weilanden, blauwe zeeën, bomen in allerlei tinten groen,
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Wat en voor wie is het ReumaCafé?
Een plek waar u zomaar kunt binnenlopen voor een gratis kopje koffie
of thee. U kunt deelnemen aan de activiteiten of niet. U kunt er een
praatje maken met lotgenoten of stil genieten van uw kopje koffie of
thee.
Gratis en vrijblijvend voor leden en niet-leden.
Iedere eerste maandag van de maand: 4 april, 2 mei, 6 juni
U ben harte welkom met een geldige QR-code, negatieve testuitslag
of een herstelbewijs.
Locatie: Wijkgebouw ’t Slotje, Kastelenplein, Eindhoven.
Contactpersonen: Lillian Korremans (Lillian@korremans.nl) en
Corry Huffenreuter (06 48 69 18 61).  
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Wachten op een operatie: 10 tips die helpen
VOOR U GELEZEN Schakel tijdig hulp en ondersteuning in

3.
4.

5.

In de
wacht

6.

De wachttijd voor operaties bij mensen met artrose is langer
dan normaal. In de ziekenhuizen is het druk vanwege de
coronazorg. Hierdoor staat de gewone zorg op een lager pitje.
Er worden daarom minder operaties aan gewrichten uitgevoerd.
Moet jij ook lang wachten voordat je wordt geholpen aan bijvoorbeeld
een nieuwe knie of heup? Van veel mensen horen we hoe lastig en
ingrijpend dat lange wachten is.
Wat kan je zelf doen om de tijd tot je operatie zo goed mogelijk door
te komen? En om je positief te blijven voelen. En: wie kan jou daarbij
helpen?
Lees hieronder 10 tips:
1. Pak je pijn aan: bespreek dit met je (huis)arts. Soms kun je tijdelijk
overstappen naar een andere pijnstiller. Dit kan jou helpen om de
wachttijd zo goed mogelijk en met minder pijn door te komen.
2. Ontspan je lichaam en je geest: als je lange tijd veel pijn hebt dan kan
dat stress geven. Ontspanningsoefeningen kunnen helpen om je stress
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7.
8.

en ook je pijn te verminderen. Vraag advies aan je fysiotherapeut of je
oefentherapeut.
Oefen je spieren rond een pijnlijk gewricht: wat levert oefenen je op?
Blijf regelmatig bewegen: bewegen is en blijft belangrijk voor je        
gezondheid en je conditie. Het kan ook helpen tegen een sombere
bui.
Eet gezond: gezonde voeding helpt jouw lichaam om gezond te        
blijven. Hoe beter je gezondheid is als je wordt geopereerd, hoe beter
je je tijdens je herstel zal voelen.
Uit je emoties en voorkom een dip: de pijn en beperkingen in je
dagelijkse leven kunnen jou een gevoel van eenzaamheid of                
somberheid geven. We horen ook dat mensen een gevoel van
uitputting kunnen krijgen. Hoe bied je deze emoties het hoofd? We
hebben een paar tips:
• Zoek afleiding: bezig zijn met je werk, hobby’s of bewegen (vooral in
de buitenlucht) kan je afleiden van je (negatieve) gedachten.
• Praat over hoe je je voelt met de mensen om je heen. Praten is een
uitlaatklep en helpt de anderen om jou te begrijpen.
• Wissel ervaringen uit met andere mensen met reuma.
• Zoek hulp als je er niet uitkomt, praat met de huisarts, die kan je
verwijzen naar een praktijkondersteuner, psycholoog,
maatschappelijk werker of een reumaverpleegkundige.
• Vind een luisterend oor: voel je je eenzaam, dan kan je een
vertrouwd iemand uit je netwerk bellen of vragen om even langs te
komen. Of bel met de Luisterlijn. Zo’n gesprek is anoniem en je
praat met iemand die levenservaring heeft. Telefoon: 0900 – 0767.
Je kunt ook chatten of e-mailen.
Koester je contacten: vriend(inn)en, kennissen of familie kunnen je
steunen en afleiding bieden.
Vraag om praktische hulp: door jouw reuma kun je tegen praktische
problemen aanlopen. Misschien is er een vrijwilligersorganisatie in de
buurt die je kan helpen. Neem contact op met het Wmo- of zorgloket
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van jouw gemeente. Leg uit wat je situatie is en waar jij hulp bij nodig
hebt om zelfstandig te wonen. Nu en na je operatie. De gemeente gaat
met jou in gesprek om te beoordelen wat jou het beste kan     
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
- huishoudelijke hulp
- een vervoersvoorziening
- aanpassingen in huis
- een boodschappendienst.
9. Overleg met je werkgever. Het kan zijn dat je door de pijn,
vermoeidheid en je beperkingen moeite hebt om je werk vol te
       houden.
10. Hou van je hobby. Ben jij iemand die van sporten, wandelen of tuinieren
houdt? Of bijvoorbeeld van lezen of schilderen? Je kan op dit moment
misschien niet meer alles doen wat je gewend was. Of op de manier zoals
jij gewend was. Misschien past een aangepaste versie van jouw hobby
wel bij jouw mogelijkheden. We hebben een paar tips:
• Wees creatief: wat kun je doen op jouw manier in jouw tempo en met
jouw mogelijkheden? Zoek inspiratie en vraag anderen om tips. Op
internet kan je veel inspiratie vinden.
• Vraag advies: sommige hobby’s kun je met aanpassingen of
hulpmiddelen doen. Vraag hiervoor een ergotherapeut om advies.
Vraag advies over bewegen aan een fysiotherapeut. Of wissel
ervaringen en tips uit met andere mensen met reuma bijvoorbeeld
binnen de besloten groep op Facebook ‘Samen Reuma’. Meer
informatie vind je op:
		
https://reumanederland.nl/reuma/behandelingen/operaties/
wachten-op-een-operatie-10-tips-die-helpen

Bron: ReumaNederland
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Uitnodiging

Uitnodiging

Genietend van de gezonde buitenlucht peddelen we door het Brabantse
landschap. De tocht is in totaal zo’n 20 kilometer lang en om 12.00 uur
pauzeren we voor koffie of thee met een broodje. We fietsen in een
rustig tempo zodat iedereen kan bijbenen. De fietstocht is ook veilig voor
de scootmobiel. Ga ook mee met onze

Voorjaarsfietstocht
zaterdag 28 mei
Programma:
11:00 uur: Vertrek vanaf ‘t Boshuys*
12:00 uur: Lunchpauze met broodje kroket, koffie of thee bij Grand Café
De Vriendschap*
12:45 uur: Start tweede helft van de fietsroute
14:30 uur: Verwachte aankomst bij het vertrekpunt, we drinken nog een
glaasje op het terras van het ’t Boshuys*
U bent welkom met QR-code, negatieve testuitslag of herstelbewijs.
Aanmelden: vóór 20 mei bij Greet van Gessel: 06 83 40 78 50.
* ’t Boshuys, Sonseweg 39, Best, 0499 375 289
* Grand Café De Vriendschap, Pastoor Teurlingstraat 30,
   Boskant, 0413 472 572
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Bijwerkingen na stoppen met geneesmiddel
VOOR U GELEZEN Ontwenningsverschijnselen

Slim
stoppen

Op het eerste gezicht klinkt het raar. Bijwerkingen ná het
stoppen van een geneesmiddel. Je verwacht dat je tijdens het
gebruik van geneesmiddelen bijwerkingen krijgt en niet daarna. Toch
kan het gebeuren dat je juist na het laatste tablet bijwerkingen krijgt.
Bart van den Bemt, bijzonder hoogleraar Personalized Pharmaceutical
Care, vertelt waarom.
“Bij langdurig geneesmiddelengebruik went het lichaam aan het
geneesmiddel. Er ontstaat een nieuw soort evenwicht. Zodra je stopt
met het geneesmiddel, wordt dat evenwicht verstoord. Je kunt
bijwerkingen krijgen of de oude klacht kan tijdelijk terugkomen. Deze
ontwenningsverschijnselen kunnen al optreden als je bepaalde
geneesmiddelen langer dan twee weken gebruikt. Gelukkig komt dit
bij de meeste geneesmiddelen niet voor, en kun je (door slim te stoppen)
de kans hierop sterk verkleinen.”
Bijwerkingen niet in balans
“Dankzij geneesmiddelen kunnen veel klachten worden voorkomen,
afnemen of stoppen. Geneesmiddelen moeten dan meestal wél een lange
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tijd worden gebruikt. Het is daarom belangrijk om geregeld (bijvoorbeeld
jaarlijks) het geneesmiddelengebruik samen met een arts of apotheker
kritisch tegen het licht te houden. Soms is er geen reden meer om het
geneesmiddel te gebruiken of zijn de bijwerkingen niet in balans met het
effect. Dan kan samen met de arts besloten worden om het geneesmiddel
te stoppen. Vaak kun je dit zonder slag of stoot doen, soms ontstaan
er bijwerkingen. Het kan zijn dat je door deze bijwerkingen heen moet.
Het komt ook voor dat je de kans op bijwerkingen verkleint door het
geneesmiddel niet in één keer te stoppen.”
Neem nu maagzuurremmers
“In Nederland gebruiken meer dan twee miljoen mensen
maagzuurremmers, zoals omeprazol, pantoprazol, lansoprazol en
rabeprazol; onder hen zijn ook mensen met reuma. De reden kan
maagzuurklachten zijn, vaak is het om de kans op maagklachten door
ontstekingsremmende pijnstillers te verkleinen. Mensen blijven nogal
eens deze maagzuurremmers gebruiken terwijl dat helemaal niet meer
nodig is. Vraag je periodiek af of de maagzuurremmer nog wel nodig is!
Bij het stoppen ervan zit nog wel een addertje onder het gras. De meeste
mensen die abrupt stoppen, hebben de eerste maagklachten. Dit kun je
voorkomen door samen met de arts of apotheker de maagzuurremmer
af te bouwen. Vaak werkt een afbouwschema van twee weken. In de
eerste week gebruik je de helft van de normale dosering. Vanaf de
tweede week gaat de dosering nog eens door de helft. Vaak kun je dan
na de tweede week helemaal stoppen. Heb je dan nog steeds klachten,
dan kun je gedurende drie weken na het afbouwen tijdelijk een
maagzuurbinder (algeldraat) gebruiken. Deze maagzuurbinder
neutraliseert het maagzuur waardoor de klachten verminderen.
Met zo’n maagzuurbinder zelf is makkelijk te stoppen.”
Bron: ReumaMagazine
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Zo beslis je mee bij de dokter
VOOR U GELEZEN De patiënt is de enige die weet wat écht belangrijk is  

Vertel de
dokter ook
over uw
sociale leven

Tegenwoordig beslissen dokter en patiënt samen wat de beste
behandeling is – dat is een wettelijk recht. Zo is de kans het
grootst dat je de zorg krijgt die bij je past. Maar meebeslissen is
moeilijk. Zes tips om het makkelijker te maken.
Tip 1: Steek actief tijd en moeite in het opbouwen van een goede relatie
met uw arts
Communicatie is tweerichtingsverkeer; laat het niet alleen aan uw arts
over om ervoor te zorgen dat jullie elkaar zo goed mogelijk kennen,
begrijpen en vertrouwen. Blijf uzelf en behandel uw dokter als iemand
die het beste met u voor heeft maar ook fouten kan maken. Stel vragen
als u die hebt en spreek tegen als u dat nodig vindt.
Gerda Schapers (65), docent en trainer, heeft darmkanker sinds 2010
“Toen de oncoloog zei: ‘U hebt darmkanker, u krijgt chemo’, ging ik daarin
mee. Ik was overvallen door de emoties. Na zes kuren was de tumor in
mijn darmen genoeg geslonken om geopereerd te kunnen worden.
Maar ik had uitzaaiingen in mijn lever. Beter worden kan niet meer, elke
behandeling is alleen levensverlengend. Ik heb toen besloten: voor mij
geen chemo meer. Ik was heel moe en misselijk geweest tijdens die zes
kuren, en belangrijker nog, ik kon daardoor niet meer werken.
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Ik vroeg mijn oncoloog: ‘Zijn er ook andere mogelijkheden?’ ‘In ons
ziekenhuis niet’, zei hij. Maar hij heeft me een lijst met mogelijke
behandelingen gemaild en kritisch met mij meegedacht toen ik me
daarop oriënteerde. Ik heb uiteindelijk besloten tot behandeling in een
universiteitskliniek in Duitsland, waar ze de chemo alleen in je lever
toedienen en niet in je hele lijf. Deze TACE-behandeling moest ik zelf
betalen, de verzekeraar vergoedt het niet omdat er onvoldoende
bewijs is dat het bij mijn type kanker voor een langere overleving zorgt.
Ik wilde mijn eigen arts niet kwijt, dus ik heb hem gevraagd om mijn
hoofdbehandelaar te blijven. Gelukkig zei hij ja!”
Tip 2: Vertel uw arts wat belangrijk kan zijn voor uw behandelkeuze
Dokters hebben informatie nodig om u te kunnen helpen met beslissen
wat voor u de juiste behandeling is. Corine Jansen vraagt namens
ziekenhuizen en andere zorginstellingen aan patiënten en bewoners
wat er in ze omgaat, waar ze tegenaan lopen en waar ze behoefte aan
hebben. Jansen: “De arts is medisch expert, maar de patiënt is de enige
die weet wat écht belangrijk is voor hem- of haarzelf. En dus de enige
die bij sommige heel moeilijke keuzes de knoop kan doorhakken.”
Dit kunt u doen in de spreekkamer: Vertel uw dokter niet alleen alles op
medisch gebied, maar ook over uw sociale leven. Bijvoorbeeld of u een
baan, vrijwilligerswerk of een hobby hebt, en hoe belangrijk die voor u
zijn. Vertel ook wat voor lichamelijke en geestelijke eisen die bezigheden
aan u stellen. Vertel of u kinderen of kleinkinderen hebt en of u graag veel
tijd met ze doorbrengt.
Tip 3: Neem een denkpauze tussen de diagnose en uw beslissing over
de behandeling
Als u zojuist te horen hebt gekregen dat u ernstig ziek bent, is dat niet het
juiste moment om over een behandeling te beslissen. Stel die beslissing
uit tot het volgende consult. Daar is vrijwel altijd tijd voor. Gebruik die
tijd om in uw eigen omgeving het slechte nieuws te laten bezinken en de
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informatie die u gekregen hebt te lezen en te bespreken met uw
dierbaren. Uw specialist kan intussen overleggen met collega’s in het
ziekenhuis en met uw huisarts. Die heeft vaak goede ideeën over wat
voor u een geschikte behandeloptie is. Zo komen jullie allebei goed
voorbereid op de volgende afspraak en kunt u samen weloverwogen
beslissen.
Dit kunt u doen in de spreekkamer: Geef aan hoeveel tijd u nodig hebt
voor u aan het volgende gesprek toe bent. Neem geen beslissing als u
daar niet aan toe bent. Dit kunt u thuis doen: Noteer uw vragen en mail
ze al voor de volgende afspraak aan uw arts, ter voorbereiding op het
gesprek.
Tip 4: Verzamel genoeg informatie om te kunnen meebeslissen
Om te kunnen meebeslissen hebt u heel wat medische informatie nodig.
U moet weten wat u mankeert, welke behandelingen er mogelijk zijn en
wat de voor- en nadelen en de risico’s van die behandelingen zijn. En dat
wilt u niet alleen aan het begin van het behandeltraject weten, maar ook
later. Bijvoorbeeld als u revalideert of een vervolgbehandeling krijgt. Het
is niet vanzelfsprekend dat uw dokter weet hoeveel informatie u daarvoor
nodig hebt: 17 procent van de kankerpatiënten heeft behoefte aan meer
medische informatie dan ze van hun arts krijgen.

dingen vergeten of u niet goed concentreren op het gesprek. Accepteer
van uzelf dat u, zolang u zo emotioneel bent, niet alle informatie van uw
arts kunt behappen en verwerken. En vraag hulp om emotioneel weer in
balans te komen.
Tip 6: Help uw dokter om te kiezen namens u
Misschien hoort u bij de groep mensen die niet wil meebeslissen.
Bijvoorbeeld omdat u zo’n belangrijke beslissing liever overlaat aan
iemand die ervoor gestudeerd heeft. Of omdat u bang bent dat u spijt
krijgt, wat u ook beslist. Corine Jansen: “Als u wilt dat uw arts een knoop
voor u doorhakt, vraag dan niet: ‘Dokter, wat zou ú doen?’, maar vraag
hem om een beslissing te nemen die bij ú past. Geef uw dokter de
informatie waarmee hij keuzes kan maken die passen bij de kwaliteit
van uw leven.”
Dit kunt u doen in de spreekkamer: Uw dokter vertellen dat u niet wilt
meebeslissen maar hem wel wilt helpen te bepalen welke behandeling
het beste bij u past. Als u die informatie niet deelt, gaat uw arts misschien
foute aannames doen en dus keuzes maken die niet bij u passen. Dit kunt
u thuis doen: Met uw naasten bespreken dat u niet wilt meebeslissen en
ze vragen u daarin te steunen.
Bron: PlusOnline

Dit kunt u doen in de spreekkamer: Help uw arts om in te schatten
hoeveel informatie en (soms harde) waarheid u aankunt. Vertel het als
u meer wilt weten of meer duidelijkheid wilt. En vraag waar u zelf op
internet betrouwbare informatie kunt vinden. Dit kunt u thuis doen:
Word lid van de patiëntenvereniging; ook daar kunnen ze u veel vertellen.
Tip 5: Zoek hulp als emoties verhinderen dat u rationeel kunt nadenken
over uw beslissing
Een ziekte is niet alleen een aanslag op uw lichaam, u kunt ook
emotioneel enorm van slag raken. Angst, verdriet, stress en onzekerheid
kunnen een chaos in uw hoofd veroorzaken. Daardoor kunt u belangrijke
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Openingstijden ReumaCafé
Datum: Iedere eerste maandag van de maand: 4 april, 2 mei, 6 juni
Tijd: Vanaf 14:00 uur
Locatie: Wijkgebouw ’t Slotje, Kastelenplein, Eindhoven.
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Waarom een gezonde leefstijl moeite kost
VOOR U GELEZEN Voorzichtig opbouwen beter dan vliegend van start

Leg de lat
niet te hoog

impuls om in actie te komen. “Het gevaar is dat je op zo’n moment de
lat veel te hoog legt”, zegt Evers’ collega Arie Dijkstra, hoogleraar
gezondheidspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Want die
schrik zakt snel weer weg en daarmee ook de motivatie. Dan hou je het
nooit vol om bijvoorbeeld vanuit het niets elke dag een half uur te gaan
sporten.
En een gevoel van falen is de dood in de pot voor gedragsverandering.
Begin dus liever klein, met vijf minuten bewegen per dag. Waarschijnlijk
gaat dat tegen je gevoel in, want je wilt nu grote stappen maken. Maar
voorzichtig opbouwen is veel doeltreffender dan vliegend van start gaan
en na een paar weken weer stoppen.”

De gezondheidsadviezen zijn simpel genoeg. Volg ze op en je
voelt je vast beter. Waarom kost dat dan toch zoveel moeite?
“Mensen zijn gewoontedieren”, verklaart Andrea Evers, hoogleraar aan de
afdeling Medische Psychologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
“We doen dingen zoveel mogelijk op de automatische piloot, want dan
kosten ze de minste energie.
Neem autorijden. Dat gaat zo vanzelf, daar denk je nauwelijks meer bij
na. En dus kun je tegelijkertijd prima een telefoongesprek voeren of
fantaseren over wat je vanavond gaat eten. Heel efficiënt. Voor nieuw
gedrag moet je echter je best doen. Lichamelijk, maar ook geestelijk;
het neemt meer ruimte in je hoofd in beslag. Die kun je niet voor andere
dingen gebruiken. En dan zijn er ook nog de emotionele obstakels.
Misschien vind je het helemaal niet leuk wat je moet doen, of schaam
je je ervoor. Dan is een excuus gauw gevonden.”
De lat te hoog leggen
Als je van de dokter hoort dat je waarschijnlijk hartproblemen krijgt als je
niet afvalt en niet vaker beweegt, schrik je je rot. Het geeft een enorme
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Hindernissen wegnemen
Volgens Arie Dijkstra zijn er twee dingen die mensen tegenhouden als ze
vanwege hun gezondheid hun gedrag willen veranderen. Óf ze hechten
te veel waarde aan hun oude gewoonten; dat speelt met name als je
dingen moet laten, zoals roken, drinken of te veel eten. Óf ze laten zich
weerhouden door allerlei (zelfopgelegde) hindernissen; die zitten vooral
in de weg bij het doen van dingen, zoals medicijnen nemen, zalf smeren
of oefeningen uitvoeren.
Dijkstra geeft van dat laatste een voorbeeld: “Stel, de dokter zegt dat je
medicijnen moet gebruiken tegen osteoporose. Als je mag kiezen tussen
ontkalkte botten of niet, is de keus snel gemaakt. Toch lukt het je niet de
pillen dagelijks in te nemen. Misschien vind je het moeilijk om ze door
te slikken of vergeet je ze steeds – praktische hindernissen. Maar het kan
ook zijn dat je het als een teken van lichamelijke zwakte ziet om
medicijnen te gebruiken, of dat je het chemische rotzooi vindt. Pas als
je zulke hindernissen wegneemt, lukt het om je gedrag blijvend te
veranderen.” Dat geldt des te meer voor preventief gezondheidsgedrag,
zoals afvallen of cholesterolverlagers slikken, aldus Dijkstra.
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Hoe kleiner de gedragsverandering, hoe meer je het jezelf kwalijk
neemt als je het niet volhoudt. “Die schaamte is óók een hindernis”,
zegt Dijkstra. “Het maakt je onzeker en het weerhoudt je ervan om
hulp te vragen. Maar bijna iedereen vindt het moeilijk om zijn gedrag
te veranderen. Je bent echt geen slappeling als dat niet ineens lukt.
Wees er open over en vraag advies aan mensen in je omgeving of
aan je behandelaars. Zij hebben vaak praktische tips.”
Willen is kunnen
Bewustwording is bij gedragsverandering het halve werk. Als je van je
behandelaar een recept of advies krijgt, loont het om eerst goed na te
denken over hoe je dat in je dagelijkse leven gaat inpassen. Hindernissen
(en oplossingen daarvoor) in kaart brengen is belangrijk.
“Maar denk ook na over de positieve gevolgen van het nieuwe gedrag”,
benadrukt Andrea Evers. “Dokters hameren vaak vooral op gevaren. Het
gevolg is dat we onze kop al snel in het zand steken – we willen liever
niets van die narigheid weten. Bovendien: iets moeten doen of laten is
helemaal niet leuk. Daar kom je tegen in verzet.”
Haar advies: schrijf op welke fijne dingen het nieuwe gedrag je gaat
opleveren. En wees daarbij zo specifiek mogelijk. Dus niet: “Ik zal minder
pijn hebben”, maar: “Ik kan ’s ochtends makkelijker opstaan, ik kan vaker
met de hond gaan wandelen.” Zo krijgt het nieuwe gedrag opeens iets
leuks. Het is dan niet alleen iets wat je moet, maar wat je graag wilt.
Zo lukt het wél
• Schrijf op wat het nieuwe gedrag je gaat opleveren. Wees zo specifiek
mogelijk.
• Breng de hindernissen in kaart die je kunnen tegenhouden en bedenk
voor elk hoe je die kunt overwinnen.
• Stel je doel niet te hoog. Kleine stapjes werken beter dan grote.
• Gun jezelf de tijd om de nieuwe gewoonte te laten beklijven.
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•
•
•

Mobiliseer je omgeving om je te stimuleren en bij te staan.
Laat je inspireren door anderen die het doel al hebben gehaald.
Blijft het nieuwe gedrag lastig? Bespreek met je behandelaar hoe die
je kan helpen.
Bron: Gezondheidsnet

Digitale nieuwsbrief
Regelmatig maken we een digitale nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes
van uw reumavereniging, medische informatie, oefenfilmpjes, tips en
ander vermaak. Hierin leest u ook het laatste nieuws over de activiteiten
van uw reumavereniging en corona maatregelen.  
Heeft u deze niet ontvangen? Krijgt u nooit een e-mail van de reumavereniging? Dan hebben we een fout, een oud of geen e-mailadres van u.
Wilt u voortaan wel de digitale nieuwsbrief en andere mailberichten
ontvangen? Stuur dan een mail naar onze secretaris Wim:
info@rveindhoven.nl

Nieuwe leden (in 2021)

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevrouw K. Appeldoorn
Mevrouw J. Buissink – Booij
Mevrouw M. Cox – Boonen
Mevrouw W. van Glabbeek
De heer J. Gooijer
Mevrouw P. van Gorp – van
der Sanden
Mevrouw P. de Graaf
Mevrouw P. Helmons – de Vries
Mevrouw L. Hoogenboom
Mevrouw I. Huggers

Mevrouw H. van Kruisdijk
Mevrouw H. Leest
De heer R. van der Linden
De heer B. Maas
Mevrouw L. van Mechelen
Mevrouw C. Pieters
Mevrouw N. Pieters – Habraken
Mevrouw H. te Vaarwerk
Mevrouw A. Verhaegh
De heer C. Wijnans
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Geef twee uurtjes van je tijd
Meld je aan als vrijwilliger

Doe je
mee?

Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel tot genezing van
reuma. In de afgelopen twintig jaar is dankzij het onderzoek
spectaculaire vooruitgang geboekt in medicijnen en behandelmethoden.
Hierdoor is de levenskwaliteit van mensen met reuma sterk verbeterd.
Gelukkig is er ook meer maatschappelijke aandacht gekomen voor de
gevolgen van reuma in het dagelijks leven.
Geen subsidie
ReumaNederland is de grootste financier van onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoek naar reuma en artrose. Wist je dat
ReumaNederland geen enkele vorm van (overheids)subsidie ontvangt?
Alle inkomsten zijn afkomstig van donaties, fondsenwerving,
sponsoracties, collectes, nalatenschappen en giften.
Word collectant, collecteorganisator of wijkhoofd
De collecteweek is van maandag 21 tot en met zaterdag 26 maart.
De meest gestelde vragen van vrijwilligers over collecteren en ook
over de collecteorganisatie vind je op: reumanederland.nl/help-mee/
veelgestelde-vragen-collecte Of neem contact op met de
collecteorganisatie: 020 – 589 64 80 of vrijwilligers@reumanederland.nl.

Collecte 2022: Helpt u ook mee?
Of u nu aan de deur geeft aan de collecte van ReumaNederland,
of zelf meehelpt met collecteren: alle beetjes helpen.
Door Corona konden we twee jaar lang niet langs de deuren. Hierdoor zijn we veel geld
misgelopen. Geld dat heel hard nodig is voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek,
naar reumatoïde artritis, artrose en jeugdreuma. Dit jaar kan het wel!
We hebben de opbrengst hard nodig. Ons doel is om samen te zorgen voor een beter
leven met reuma vandaag. Daarom is iedere bijdrage belangrijk, groot en klein, in tijd
of in geld. Veel kleine beetjes maken namelijk een groot verschil! Steun ons daarom en
doe mee! De collecteweek is van 21 tot en met 26 maart.
Collectant worden? Stuur een mail aan vrijwilligers@reumanederland.nl of bel
020 589 64 80. U kunt ook digitaal collecteren. Maak een digitale bus aan op
reumanederland.digicollect.nl

voorheen Reumafonds
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Bron: ReumaNederland

Beschermvrouwe
Prinses Beatrix

Ambassadeur
Anita Witzier

Erkend
als ANBI
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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
49

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

Gastvrouw
Greet van Gessel
06 83 40 78 50

Tineke den Hoed
040 242 42 08

tinekeenkees@hotmail.com

info@rveindhoven.nl

Coördinator Nordic Walking
Willy Klappe
06 18 22 52 56

Contactpersoon advertenties
Corry Huffenreuter
d.huffenreuter@upcmail.nl

willklappe@live.nl

Contactpersonen ReumaCafé
Lillian Korremans
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

