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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

Zorgeloze
zomer

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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Heeft u ook zo’n behoefte aan positief nieuws met alle nare
berichtgeving op tv? Sinds een spoedoperatie waarbij de helft
van mijn dikke darm is verwijderd, snák ik naar een warme zomer
met leuke vooruitzichten. En dat komt goed uit, want uw vereniging
heeft een zomer vol activiteiten op het programma staan.
Busreis Zutphen met huifkartocht
Op donderdag 16 juni gaan we met een luxe touringcar naar Hanzestad
Zutphen. De tocht gaat eerst naar Hoenderloo voor een kopje koffie of
thee met gebak. Na een gezellige huifkartocht gaat de reis verder naar
Zutphen. Daar heeft u voldoende tijd om de Torenstad op eigen
gelegenheid te verkennen. Op pagina 13 vindt u meer informatie over
deze dagtocht. De uitnodiging heeft u per post ontvangen. Wilt u mee?
Dan deze graag invullen en per post terugsturen.
Omgaan met chronische pijn
De lezing Omgaan met chronische pijn wordt gehouden op woensdag
22 juni. Eindelijk. Deze stond al gepland in 2020, maar daar gaan we niet
over simmen want we houden ons in dit Contact alleen maar bezig met
positief nieuws. Prof. Dr. Rob Smeets, revalidatiearts CIR Eindhoven en
hoogleraar Revalidatiegeneeskunde aan de universiteit Maastricht zal
ons vertellen hoe we beter kunnen omgaan met chronische pijn. We
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verwachten een hoge opkomst bij deze lezing, meld je dus snel aan bij
Greet: 06 83 40 78 50. Kijk op pagina 19 voor meer informatie.
Busreis Museum Plus Bus
Nóg een busreis! Deze gaat naar het Kunstmuseum in Den Haag, hét
paleis voor de moderne kunsten. Op dinsdag 12 juli kunt u er onder meer
de tentoonstelling Natuurlijke Pracht bewonderen, vierhonderd jaar oud
keramiek in een gave conditie. Daarnaast zal er de tentoonstelling Club 3
Design te zien zijn. De vaste collectie met de Mondriaans en andere
topstukken zult u evenmin willen missen. Er is plaats voor 2 vaste
rolstoelen en 10 rollators in de bus. Let op: er zijn slechts 45 plaatsen,
meld je dus snel aan bij Greet: 06 83 40 78 50.
Nog meer goed nieuws
We zijn dit jaar goed begonnen: de Nieuwjaarslunch op 17 februari en
de lezing Artrose op 9 maart hebben we al achter de rug. U leest de
sfeerverslagen van onze vaste sterreporter Florian Schouten verderop
in dit Contact. Blader door dit Contact en u komt alleen maar goed
nieuws tegen: er is een nieuwe behandeling voor kapot kraakbeen;
de vergoeding voor fysiotherapie blijft gelijk en het is zelfs mogelijk
de veroudering van je spieren terug te draaien. Veel leesplezier.

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.

Ik wens u (en mezelf) een warme, lome zomer.
Wilma Wijnen

040 - 244 88 36

Direct aanmelden

Doctor Cuyperslaan 86
5623 BB Eindhoven

Donderdag 18 juni: Busreis naar Zutphen met huifkartocht
Woensdag 22 juni: Lezing Omgaan met chronische pijn
Dinsdag 12 juli: Museum Plus Bus Kunstmuseum Den Haag
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Openingstijden winkel
ma. t/m vr. 08.30 - 17.30
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Nieuwjaarsbijeenkomst 17 februari
SFEERVERSLAG

Wat is jouw ®

SlaapID ?
Smullen
maar!

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

Reikhalzend werd er al twee jaar naar uitgekeken en gelukkig
dit jaar ging het door, iets later.. maar dat mag de pret niet
drukken.

Exclusief bij Beddenspecialist.nl

HOUBEN in Geldrop

De locatie “Wasven Boerderij” in Tongelre ligt heel mooi bij de
bossen. Ze telen biologische groenten en fruit en dat proef je ook.
In hun winkel kun je al hun biologische producten die ze zelf maken
kopen, brood en banket uit hun bakkerij en eigen huismelange
koffie die ze zelf branden.
Na een kort welkomstwoord konden de 21 aanwezige leden gaan
genieten van het buffet die met bloemkoolsoep begon en eindigde
met een grote variatie aan desserts. Het buffet werd in 3 gangen
opgediend met grote variatie. Keuze genoeg en het smaakte heel
goed. We begonnen om 14.00 uur en rond 16.30 uur gingen we
voldaan naar huis. Degene die er nog waren kregen de overgebleven
desserts in bekertjes mee naar huis. Wat een traktatie. Het was
fijn om elkaar weer eens gezien te hebben en hebben gezellig met
elkaar te kunnen praten.
Laten we hopen dat we elkaar dit jaar vaker zullen zien bij allerlei
activiteiten. Tot een volgende keer.
Florian Schouten

Het

Grootste
assortiment van
Nederland

BEZOEK ONZE SHOWROOM IN EINDHOVEN
Industrieweg 3 - 5627 BS Eindhoven - 040 - 256 77 00
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Ook op
zaterdag open!

Nieuwe behandeling kapot kraakbeen
VOOR U GELEZEN Hydrogel moet artrose voorkomen

Foto: freepik.com

Oplossing
voor
miljoenen
mensen

Het onderzoek naar reparatie van kraakbeen in de knie met
een injecteerbare hydrogel is in een belangrijke nieuwe fase beland.
In maart is bij de eerste patiënt als proef de gel in het kniegewricht
geïnjecteerd. Dat is een mooie nieuwe mijlpaal na jaren van onderzoek
naar de juiste samenstelling van de gel en de toepasbaarheid ervan. De
studie moet uitwijzen of deze hydrogel in staat is om kraakbeendefecten
ontstaan na bijvoorbeeld een (sport)ongeval langdurig te herstellen.
De eerste groep van 10 patiënten die meedoet aan dit onderzoek krijgt
de komende maanden de behandeling met de hydrogel in het Universitair
Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Als de onderzoeksresultaten van
deze eerste groep goed zijn, dan starten ook het Elisabeth-TweeSteden
Ziekenhuis in Tilburg en Maastricht UMC+ met deze studie van de
behandeling. Uiteindelijk worden de komende jaren van 46 patiënten
gegevens verzameld over hoe de gel het beschadigde kraakbeen in
hun kniegewrichten herstelt.

kunnen starten met het testen van de gel bij patiënten betekent natuurlijk
dat alle seinen tijdens het onderzoek tot nu toe steeds op groen staan.
De hydrogel zou best wel eens een oplossing kunnen gaan bieden voor
miljoenen mensen die het risico lopen op artrose door een ongeval of
blessure. Door reparatie met de gel willen we voorkomen dat artrose
ontstaat”. De klinische studie richt zich op toepassing van de hydrogel bij
kleine beschadigingen van maximaal twee vierkante centimeter van het
kraakbeen in het kniegewricht. Deze kleine beschadiging komt veel voor
en ontstaat vaak door een ongeval of blessure.
Hydrogel moet artrose voorkomen
“De huidige behandeling is niet ideaal”, zegt Custers ”We zien dat na een
aantal jaar de klachten vaak weer terugkomen en verergeren waardoor
zich artrose kan ontwikkelen. Het zijn veelal jonge mensen bij wie dit
speelt. De onderzoeksgroep voor de behandeling met hydrogel bestaat
daarom ook uit patiënten tussen de achttien en vijftig jaar die nog geen
artrose hebben.”
De van de hydrogel is te vergelijken met die van twee componentenlijm.
Het maakt gebruik van natuurlijke ingrediënten die na toediening in de
knie snel binden tot een gel. De injecteerbare hydrogel bevordert het
natuurlijk herstel van het eigen kraakbeen. Na verloop van tijd breekt het
lichaam de gel af waarna het nieuwe aangemaakte kraakbeen overblijft
en artrose wordt voorkomen. Dat maakt de impact van de behandeling
met de gel op  het leven van patiënten extra groot: niet alleen kan het  de
beschadiging en de pijn verhelpen maar ook de ontwikkeling van artrose
voorkomen.

Oplossing voor miljoenen mensen
Orthopedisch Chirurg Roel Custers van het UMCU is hoopvol gestemd.
“Natuurlijk moeten we het eerst zien en dan geloven, maar dat we echt

Geloof in voorkomen van artrose
“De steun van ReumaNederland is voor dit onderzoek doorslaggevend
geweest”, zegt Karperien. “Al sinds 2007 staat ReumaNederland achter
dit onderzoek en gelooft zij in de positieve uitkomst en het positieve
verschil dat het kan gaan maken in het leven van patiënten. De steun
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van ReumaNederland voor de wetenschappelijke studies en het werk van
het bedrijf Hy2Care, nodig om deze behandeling uiteindelijk bij patiënten
te krijgen, is enorm belangrijk.”
Corné Baatenburg de Jong, adjunct directeur van ReumaNederland:
“Artrose is de meest voorkomende reumatische aandoening in
Nederland. Als we geen oplossing vinden die artrose voorkomt of
geneest dan zal het in 2040 volksziekte nummer 1 zijn. Vandaar dat
we de samenwerking met wetenschap en Hy2Care stimuleren, dat is
de weg naar nieuwe, goede behandelingen voor mensen met artrose.”
Bijdrage aan de gezondheidszorg én aan de samenleving
Het zal nog een aantal jaren duren voor het onderzoek volledig is
afgerond en de behandeling beschikbaar is voor grote groepen patiënten.
“We blijven zo vasthoudend omdat we erin geloven”, zegt Karperien.
“Als we deze bijdrage aan de gezondheidszorg kunnen leveren dan
leveren we uiteindelijk ook een belangrijke bijdrage aan het oplossen
van problemen in de samenleving. Dat is uiteindelijk waarom ik ooit voor
deze richting in de wetenschap heb gekozen, dat je een technologie
ontwikkelt met zo’n waardevolle toepassing.”
Interesse om mee te doen aan dit onderzoek?
Meer informatie, voorwaarden en aanmelden kan via deze link:
umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/wetenschappelijk-onderzoek/
active-studie-kraakbeenherstel-door-hy2care-hydrogel

Bron: ReumaNederland
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Uitnodiging

Uitnodiging onder voorbehoud!
In de Middeleeuwen stond Zutphen al bekend als een eigenzinnige
Hanzestad. Nog steeds ben je in deze stad aan het goede adres als het om
originaliteit gaat. In het historische centrum vind je naast vele torens een
bijzonder en uniek winkelaanbod. Vestingstad Zutphen wordt vanwege het
grote aantal historische gebouwen met een toren regelmatig aangeduid als
Torenstad.

Busreis Zutphen met huifkartocht
donderdag 18 juni
De tocht gaat eerst naar de Ruggestee in Hoenderloo voor een kopje koffie
of thee met gebak. Direct na de koffie komen de huifkarren voorrijden. Na
de huifkartocht genieten we in de Ruggestee van een uitgebreide koffietafel
met kroket. Daarna gaan we naar Zutphen; hier krijg je voldoende vrije tijd
om Zutphen in je eigen tempo te verkennen. Tijdens de terugreis stoppen
we onderweg voor een goed verzorgd drie gangen diner.
Wil je mee? Vul het losse formulier in (ook de achterkant), dat je per post hebt
ontvangen en stuur het naar: Reumavereniging regio Eindhoven, Postbus 2222,
5600 CE Eindhoven.
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Vergoeding fysiotherapie niet verder uitgekleed
VOOR U GELEZEN ReumaNederland wil uitgebreide vergoedingen

Het positieve
effect van
fysiotherapie

Sinds 10 jaar wordt fysio- en oefentherapie voor het merendeel
van de reumatische aandoeningen niet meer vergoed uit de
basisverzekering. Voor een paar zeldzame vormen van reuma bleef
dit nog wel vergoed, zoals SLE, het syndroom van Sjögren en
sclerodermie. Dankzij de inzet van ReumaNederland is het gelukt
deze vergoeding te behouden.
Het Zorginstituut heeft dit in een advies aan de minister van VWS
opgenomen. Fysio- en oefentherapie blijven hierdoor onder voorwaarden
vergoed uit de basisverzekering bij bepaalde  reumatische aandoeningen
die niet vaak voorkomen,  zoals SLE, het syndroom van Sjögren en
sclerodermie.
ReumaNederland is heel tevreden en blij met dit advies van het
Zorginstituut. De mensen met deze aandoeningen hebben deze
behandelingen nodig om hun kwaliteit van leven te verbeteren.
Chronische lijst
Het Zorginstituut heeft in opdracht van het ministerie van VWS gekeken
naar de vergoeding van fysio- en oefentherapie voor aandoeningen die
op de zogenaamde ‘chronische lijst’ staan. Helaas staan veel vormen
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van reuma niet op die lijst: de meeste mensen met reuma moeten
zich aanvullend hiervoor verzekeren.
ReumaNederland heeft uiteindelijk samen met andere organisaties
ervoor gepleit om niets aan deze vergoeding te veranderen. Dit
betekende: veel gesprekken om het belang van mensen met reuma
onder de aandacht brengen. En: doorzetten! Het Zorginstituut
adviseert het ministerie nu om voorlopig geen veranderingen aan
de chronische lijst door te voeren.
Margot Feith, belangenbehartiger ReumaNederland: “We zijn erg blij
met dit resultaat voor mensen met deze zeldzamere reumatische ziekten.
We zijn heel tevreden dat de vergoeding voor fysiotherapie niet nóg
verder wordt uitgekleed!
Goede toegang tot fysio- en oefentherapie is voor ReumaNederland
al jarenlang een strijdpunt. Wij willen natuurlijk ook dat fysio- en
oefentherapie voor alle andere reumatische aandoeningen vergoed
wordt vanuit de basisverzekering. Maar helaas moeten de meeste
mensen met een vorm van reuma zich aanvullend verzekeren om
voor een vergoeding in aanmerking te komen.”
Er lopen dan ook verschillende onderzoeken die het positieve
effect van fysiotherapie voor andere reumatische aandoeningen
wetenschappelijk moeten aantonen. Neem bijvoorbeeld reumatoïde
artritis of Axiale SpA (zoals de ziekte van Bechterew).
Het syndroom van Sjögren, sclerodermie en SLE komen niet vaak
voor en geven nare, ingewikkelde klachten bij de mensen die het treft.
Fysio- en oefentherapie op maat is een belangrijk deel van de
behandeling. Mensen met deze aandoeningen gaan meestal één
tot twee keer per week naar de fysio- of oefentherapeut.
Bron: ReumaNederland
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Wat vind jij lastig met reuma en hoe bespreek je dat?
VOOR U GELEZEN Gesprekskaarten kunnen helpen in communicatie

Samen
beslissen

Reuma raakt je. De ziekte heeft grote gevolgen voor je dagelijks
leven, werk en relaties. Het kan voor verschillende klachten, problemen
en vragen zorgen. Hierover praten is niet altijd makkelijk. Toch is het goed
en belangrijk. Dan weet de arts of verpleegkundige beter waar jij in je
leven met reuma tegenaan loopt. Maar hoe weet je wat jij belangrijk
vindt om te bespreken? Om je op weg te helpen ontwikkelde de Nationale
Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) verschillende gesprekskaarten.
Samen Beslissen
Uit het onderzoek blijkt dat mensen met reuma zich vaak niet beseffen
dat zij kunnen aangeven wat zij in een behandelkeuze belangrijk vinden.
Ook blijkt de zorgverlener de uitdagingen in het leven met reuma
onvoldoende te betrekken wanneer er een behandelkeuze moet
worden gemaakt.
Welke uitdagingen wil jij bespreken?
Het is niet altijd eenvoudig om te achterhalen wat jij belangrijk vindt om
met je behandelend arts of verpleegkundige te bespreken. Er zijn immers
zoveel dingen in je leven waar reuma invloed op heeft. Om te kunnen
achterhalen wat momenteel het meest speelt in jouw leven met reuma,
heeft RZN een folder ontwikkelt met 5 gesprekskaarten met de thema’s
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ziekte, dagelijks functioneren, leefstijl, relaties & welzijn en een goed
gesprek.
Gesprekskaart 1: Ziekte
In de gesprekskaart met als thema ziekte worden de thema’s
ziekteactiviteit, pijn, vermoeidheid, medicatie & bijwerkingen en
kennis over de ziekte behandeld. Bij ieder thema staan een aantal
stellingen, die op dit moment mogelijk een rol kunnen spelen in
jouw leven.
Gesprekskaart 2: Dagelijks functioneren
In de gesprekskaart over dagelijks functioneren zijn stellingen
geformuleerd rondom de thema’s werk/school/dagbesteding,
persoonlijke verzorging, huishouden & gezin, mobiliteit en vrije tijd.
Deze kunnen je aan het denken zetten over wat voor jou een
belangrijke uitdaging is in het dagelijks functioneren met reuma.
Gesprekskaart 3: Leefstijl
Ook leefstijl speelt een belangrijke rol bij reuma. Zo zijn bewegen,
eten, stress & ontspanning, roken en gewicht mogelijke thema’s
die jij met de reumatoloog of verpleegkundige zou willen bespreken.
Al deze thema’s zijn terug te vinden in de gesprekskaart leefstijl.
Gesprekskaart 4: Relaties & welzijn
Je relaties met anderen en gevoelens als eenzaamheid of somberheid  
kunnen ook van invloed zijn op jouw functioneren. Door de reuma zijn
sociale contacten misschien niet zo vanzelfsprekend. Of is het krijgen
van kinderen extra moeilijk. In de gesprekskaart relaties & welzijn
worden de thema’s sociale contacten, intieme relaties & kinderwens &
zwangerschap, onbegrip, eenzaamheid en somberheid besproken.
Bespreek je top 3
In de folder met de gesprekskaarten kun je de belangrijkste uitdagingen
aanvinken, bijvoorbeeld met een top 3. Deze top 3 neem je mee naar je
reumatoloog of reumaverpleegkundige. Het lijstje vormt de basis voor
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een goed gesprek om deze uitdagingen samen aan te gaan. Zo kunnen
jullie bijvoorbeeld samen besluiten om je medicatie aan te passen. Het
kan ook zijn dat een doorverwijzing naar een andere zorgverlener nodig
is, zoals een fysiotherapeut of bedrijfsarts. Ook kun je zelf dingen
aanpassen of veranderen.
Gesprekskaart 5: Een goed gesprek
Maar hoe doe je dat precies, het voeren van een goed gesprek met je
reumatoloog of reumaverpleegkundige? RZN geeft je graag enkele tips
die je kunnen helpen in de voorbereiding van je gesprek. Maar ook
tijdens en na afloop van je gesprek zijn er punten, waar je op kunt
letten om het beste uit je gesprek te halen. Al deze tips zijn terug te
vinden in de gesprekskaart een goed gesprek.
Door samen te beslissen sta je sterker achter je eigen behandeling
Als je jouw belangrijkste uitdagingen in je leven met reuma bespreekt
met de arts of verpleegkundige, kunnen jullie samen een betere
behandelkeuze maken. Door samen te beslissen, ben je beter
geïnformeerd. Ook sta je zelf sterker achter je eigen behandeling,
waardoor je trouwer blijft aan je eigen behandeling of medicatiegebruik.
Over dit project
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland ontwikkelde in 2021
de bovengenoemde folder met gesprekskaarten in samenwerking met
de patientpartners van RZN en met de reumaverpleegkundigen van het
Bravis Ziekenhuis. De KIDZ subsidie maakte financiering van het project
mogelijk.
Gesprekskaarten zijn te vinden op de website van RZN
De folder met de gesprekskaarten zijn te vinden op de website van RZN:
reumazorgnederland.nl/samen-beslissen-gesprekskaarten. Deze kun je
printen maar ook online bekijken.
Bron: ReumaZorg Nederland
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Uitnodiging

Uitnodiging

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

Omgaan met chronische pijn
woensdag 22 juni
Spreker: Prof. Dr. Rob J.E.M. Smeets, revalidatiearts CIR Eindhoven en
hoogleraar Revalidatiegeneeskunde aan de universiteit Maastricht
Programma:
19:00 uur: ontvangst met koffie of thee
19:30 uur: eerste deel lezing
20:15 uur: pauze en bezoek aan informatiestand
20:45 uur: tweede deel en gelegenheid tot het stellen van vragen
21:30 uur: afsluiting
De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn van harte
welkom. Aanmelden: vóór woensdag 15 juni 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.
19

Lezing Artrose op 9 maart door Frans Brooijmans
SFEERVERSLAG

Het verstevigt en versterkt en je krijgt een beter uithoudingsvermogen,
wat sommigen in de zaal deed zuchten bij het zien van enkele beelden
die bij de oefeningen horen. Nou, dat niveau dat halen we niet.
Gelukkig, dat niveau hoort bij jongere deelnemers.
Om 21.00 uur was Frans klaar en kon men vragen stellen.

Wijzer
geworden!

Al met al een boeiende lezing en al lopende naar de bushalte kon ik
het technisch goed leren lopen waar Frans ook over sprak meteen in
de praktijk brengen.

De zaal van ‘t Slot op het Kastelenplein was met ongeveer 70
mensen aardig vol. Na ontvangst met koffie of thee en een
welkomstwoord van Wim kon de lezing beginnen. En gelukkig:
de beamer deed het.
Frans Brooijmans, fysiotherapeut en specialist in behandeling
van knie artrose probeerde in eenvoudige taal met beelden de
complexe materie die artrose is uit te leggen. Er zaten namelijk
ook ervaringsdeskundigen (mensen met artrose) in de zaal.
Wat is artrose? Slijtage van je hele gewricht, een progressieve
functionele stoornis, waarvan de oorzaak nog steeds niet bekend is.
Meer vrouwen dan mannen hebben artrose.
De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen.
GLA:D (Good Life with osteoArthritis Denmark) is een project dat
in ook Eindhoven wordt gebruikt.
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Volgende keer bij aanvang vragen aan de aanwezigen om de telefoon
op stil/uit te zetten. En het lekker even bijkletsen te bewaren tot de
pauze, dit was heel storend.
Florian Schouten

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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Wat is spierreuma?
VOOR U GELEZEN Meer dan spierpijn

Pijn en
stijfheid

Of je nu zelf spierreuma hebt of er in de wandelgangen over
hebt gehoord, je vraagt je misschien wel af: wat is spierreuma
nou eigenlijk?
Laten we bij het begin beginnen, want: wat is reuma? Reuma is niet een
ziekte op zich. Het is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende
aandoeningen aan de gewrichten, spieren en pezen. Vaak worden
reumatische aandoeningen onderverdeeld in gewrichtsontsteking
(artritis), bindweefsel- en systeemziekten, artrose en weke-delen-reuma.
Mensen die reuma hebben, voelen vaak veel pijn en stijfheid in de
gewrichten en spieren en zijn vermoeid. Zo’n twee miljoen mensen in
Nederland hebben een vorm van reuma.
Wat is spierreuma?
En dan de hamvraag: wat is spierreuma? Dit is een veel voorkomende
vorm van ontstekingsreuma die ook wel polymyalgia rheumatica (PMR)
wordt genoemd. Het is een auto-immuunziekte waarbij je afweersysteem
je eigen lichaam aanvalt. Lang werd op de vraag ‘Wat is spierreuma?’
geantwoord dat de spieren zijn ontstoken. Maar dat blijkt niet te kloppen:
het zijn juist de gewrichten, pezen, peesaanhechtingen en slijmbeurzen
die ontstoken zijn.
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Het komt bijna alleen voor bij mensen boven de 50 jaar en vrouwen
krijgen het twee keer zo vaak als mannen. Bij meer dan zeven op de tien
mensen gaat de aandoening over, maar dat kan wel twee tot drie jaar
duren en bij sommige mensen langer. Spierreuma wordt vrijwel altijd
behandeld met prednison; een corticosteroïde met een sterke
ontstekingsremmende werking.
Wanneer zijn het stijve spieren en wanneer is het reuma?
Hoe ouder je wordt, hoe vaker je er waarschijnlijk mee te maken krijgt:
stijve spieren. Na  een dagje onkruid wieden bijvoorbeeld, of een
wandeling. Maar wanneer is het normaal en wanneer is het spierreuma?
Kenmerkend voor spierreuma is dat de pijn en stijfheid zich aan beide
kanten van het lichaam bevindt. Daarnaast heb je niet alleen last van
stijve spieren, maar ook bijvoorbeeld van bewegingsbeperkingen in
de nek, schouders en billen, koorts en/of vermoeidheid.
Bij spierreuma krijg je last van spierpijn en stijfheid in je nek, je schouders
en je bekken. Het kan ook zorgen voor klachten als: moeite met bewegen,
onbewust afvallen, nachtzweten, koorts hoger dan 38 graden Celsius,
moeite met armen boven het hoofd tillen, veel moeite met dagelijkse
handelingen zoals douchen en aankleden en een gebrek aan energie.
Bron: GezondNu

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

Reumavereniging
Regio Eindhoven
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Wat betekent kwaliteit van leven?
VOOR U GELEZEN Kwaliteit van leven met een chronische aandoening?

Voor
iedereen
anders

“Goede kwaliteit van leven” lijkt misschien een uitdrukking die
niet veel betekent. Of misschien denk je wel dat je die nooit zult
bereiken vanwege je chronische aandoening. Geen van beide dingen is
waar. Kwaliteit van leven is subjectief, maar het is nog steeds ongelooflijk
belangrijk om met je arts te bespreken. Dat komt omdat, in grote lijnen,
kwaliteit van leven het belangrijkste is: ervoor zorgen dat je mentaal en
fysiek goed genoeg bent om de dingen te kunnen doen die je graag zou
willen doen.
Bereiken van jouw doelen
Ieder mens heeft zijn eigen wensen, verlangens, zelfbeeld en ideeën over
wat ze in het leven willen bereiken. Een reumatoloog of verpleegkundige
kan je helpen om jouw doelen te bereiken. Dat kan alleen als de arts
precies weet wat er met je aan de hand is en wat jij belangrijk vindt.
De ziekte bepaalt niet wie je bent.
Er zijn veel misvattingen over kwaliteit van leven
Helaas zijn er veel misvattingen over wat kwaliteit van leven betekent
en wat je kunt doen om het te verbeteren. We willen een aantal mythes
de wereld uit helpen en toelichten hoe je ondanks jouw aandoening toch
een goed leven kunt hebben.
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Mythe: “Goede kwaliteit van leven” betekent dat je geen symptomen
hebt
Kwaliteit van leven is niet hetzelfde als geen symptomen hebben. Het is
eerder een subjectieve maatstaf voor hoe goed je functioneert. Het is
gebaseerd op je eigen ideeën van hoe je het doet, jouw doelen en jouw
verwachtingen. Met andere woorden, kwaliteit van leven betekent hoe
goed het met je gaat in vergelijking met hoe je denkt dat het zou moeten
gaan.
Pijn
Neem bijvoorbeeld pijn. Sommige mensen verwachten helemaal geen
pijn te hebben, ook als de behandeling aanslaat. Als dat klinkt zoals jij
denkt, en je ervaart lichamelijk ongemak, dan zou je je kwaliteit van leven
als slecht kunnen beoordelen. Anderen zouden kunnen ontdekken dat
pijn beheersbaar is. En dat het hen hindert bij het doen van wat voor hen
het belangrijkste is. In de loop van de tijd kan kwaliteit van leven voor jou
een andere betekenis krijgen. Kwaliteit van leven is namelijk afhankelijk
van waar je je in jouw patiëntenreis bevindt.
Voordat je symptomen krijgt, is kwaliteit van leven voor jou misschien
vooral gericht op financiële of familiaire status. Als je eenmaal de
diagnose van een chronische ziekte hebt, kun je misschien meer
gericht zijn op de symptomen. Als je uiteindelijk accepteert dat je
altijd symptomen van een of meerdere chronische ziekten zult hebben,
vul je kwaliteit van leven weer anders in. Je zult dan niet langer proberen
de symptomen op te lossen of weg te nemen. In plaats daarvan wil je
een kwaliteitsvol leven proberen te leiden met de symptomen.
Mythe: Kwaliteit van leven gaat alleen over fysiek functioneren
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omvat een goede
gezondheid volledig fysiek, mentaal en sociaal in evenwicht zijn. Als je
een chronische aandoening hebt, kan het zijn dat dit gevolgen heeft voor
deze verschillende aspecten. Mensen met reuma hebben vaak te maken
met lichamelijke beperkingen (waaronder handicap en pijn) en psychische
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stoornissen (zoals angst en depressie). Het komt ook vaak voor dat de
aandoening invloed heeft op hoe je sociaal en in je werk functioneert.
Eigenlijk is er geen aspect van je leven dat niet geraakt wordt door een
reumatische aandoening.

veel pijn hebt om je favoriete sport te beoefenen of moeite hebt om voor
jezelf of je gezin te zorgen. Dit zijn het soort problemen waar jouw arts
van op de hoogte moet zijn om je te helpen jouw persoonlijke doelen te
verbeteren en te bereiken.

Er is geen pasklare oplossing om kwaliteit van leven te verbeteren
En dat is precies waarom er geen pasklare oplossing is om de kwaliteit
van leven te verbeteren. Als pijn of lichamelijke handicap jou het meeste
dwars zitten, kan jouw reumatoloog mogelijk wijzigingen aanbrengen in
jouw medicatie. Of je kan worden doorverwezen naar een fysiotherapeut
of ergotherapeut. Maar misschien heb je ook hulp nodig om emotioneel
om te gaan met jouw chronische aandoening.

Maak een lijst met dingen die je wilt bespreken
Om ervoor te zorgen dat je niets belangrijks vergeet tijdens de afspraak
met je arts,  is het handig om een lijst maken van alle dingen die je wilt
bespreken. Ook zijn er tegenwoordig vele vragenlijsten die jij en jouw
arts zouden kunnen gebruiken om het dagelijks functioneren te kunnen
beoordelen en bij te kunnen houden.

Mythe: Iedereen die remissie bereikt, heeft een goede kwaliteit van leven
Als jouw ontstekingsactiviteit in je bloed laag is en je geen gevoelige of
gezwollen gewrichten hebt, dan is dat zeker goed nieuws. Maar dat wil niet
zeggen dat je dan ook een hoge kwaliteit van leven hebt. Ziekteactiviteit is
een objectieve meting van hoeveel ontsteking er is, en daar moet zeker
rekening mee gehouden worden. Maar aangezien kwaliteit van leven te
maken heeft met jouw persoonlijke beoordeling van hoe het met je gaat,
hoeft dit niet altijd direct in verband te staan met jouw ziekteactiviteitsscore.
Kwaliteit van leven is voor iedereen verschillend
Sommige mensen in remissie of met een lage ziekteactiviteit hebben het
gevoel dat welke symptomen of beperkingen ze ook hebben, deze een
aanzienlijke invloed hebben op hun kwaliteit van leven. Een andere persoon
in remissie zou kunnen merken dat het krijgen van veel medicatie aanzienlijk
storend of verontrustend is. Aan de andere kant kan iemand met een zeer
actieve ziekte het gevoel hebben dat zijn of haar kwaliteit van leven redelijk
goed is.

Gesprekskaarten voor in de spreekkamer
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland ontwikkelde een folder
met 5 gesprekskaarten. Deze gesprekskaarten kunnen je helpen om te
bepalen wat jij in de spreekkamer wil bespreken. Binnenkort zal in een
apart nieuwsbericht uitgebreid aandacht gegeven worden aan deze
folder met gesprekskaarten.
Niet wachten met het bespreken van jouw kwaliteit van leven
Wacht niet, maar bespreek jouw kwaliteit van leven bij jouw
volgende afspraak met jouw reumatoloog of verpleegkundige!
Bronnen: Nieuwsbericht Creaky Joints: What Quality of Life Really Means
When You Have Chronic Illness, ReumaZorg Nederland

In samenwerking met

Mythe: Jouw arts wil niets horen over kwaliteit van leven
Wanneer jouw arts vraagt: “Hoe gaat het met je?”, dan voert de arts niet
alleen een beleefd gesprek. De arts wilt weten of je slaapproblemen hebt, te
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GEWRICHTSKLACHTEN?
Nu is er de DORN-methode!

Uitnodiging

Uitnodiging

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

Zin om er eens even tussenuit te gaan? Naar het mooiste museum
van Den Haag? De Museum Plus Bus rijdt voor groepen ouderen die
zelfstandig geen museum meer kunnen bezoeken door hun leeftijd
en/ of hun lichamelijke conditie. Ga mee naar

Het Kunstmuseum in Den Haag
dinsdag 12 juli
Dagindeling:
08:36 uur: Verzamelen bij de opstapplaats: parkeerplaats Tongelreep,
Eindhoven
09:06 uur: Vertrek bus
11:15 uur: Aankomst Kunstmuseum
11:45 uur: Koffie en lunch in café Gember
12:45 uur: Wandelen van café Gember naar Kunstmuseum Den Haag
13:00 uur: Rondleiding
14:00 uur: Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken
15:00 uur: Vertrek uit Kunstmuseum Den Haag
15:30 uur: Vertrek bus
17:38 uur: Aankomst opstapplaats
Eigen bijdrage: € 10,50 (inclusief busreis, entree Kunstmuseum en lunch in
het museum). Aanmelden: vóór dinsdag 28 juni bij onze gastvrouw Greet
06 83 40 78 50. LET OP: er zijn maar 45 plaatsen, wees er dus snel bij! Je
hoort minimaal een maand voor vertrek of je meekunt, je ontvangt dan ook
het uitgebreide programma van de dag. Er is plaats voor 2 vaste rolstoelen
en 10 rollators.
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worden omgezet in energie en waarbij nicotinamide-adenine-dinucleotide
(NAD+) essentieel is. Het laatstgenoemde is een co-enzym. De
onderzoekers ontdekten dat oudere personen met een zeer actieve
levensstijl NAD⁺-niveaus in hun spieren hebben die bijna hetzelfde
zijn als die van jongere personen.”

Veroudering van je spieren terugdraaien?
VOOR U GELEZEN Het kan! Zo werkt het

Foto: freepik.com

Net zo fit
als een
jongere!

UM-onderzoeker Joris Hoeks: “De werking van mitochondria kan
worden verbeterd door regelmatig sporten, ook als we ouder zijn.
Minder fitte ouderen zouden bovendien baat kunnen hebben bij
voedingssupplementen om de NAD⁺-niveaus te verhogen. Een
combinatie van beide is mogelijk het meest effectief, maar om dat
vast te stellen is verder onderzoek nodig. Raadpleeg altijd je huisarts
alvorens voedingssupplementen te slikken.”

Het is bekend dat je spieren naar verloop van tijd verouderen,
maar uit onderzoek van de Universiteit Maastricht en het Amsterdam
Universitair Medisch Centrum (UMC) is gebleken dat je de veroudering
van je spieren ook kunt terugdraaien. In dit artikel lees je hoe dit werkt!
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: we wisten al dat sporten
belangrijk was, maar uit het onderzoek is nu naar voren gekomen dat
een actieve levensstijl óók de veroudering van je spieren grotendeels
kan terugdraaien.
Hoe werkt dit precies in je lichaam?
“Spieren van sportieve ouderen laten bijna dezelfde stofwisseling
zien als die van jonge mensen’, aldus het Amsterdam UMC. Voor het
onderzoek zijn de belangrijkste stofwisselingsverschillen in kaart
gebracht die verband houden met gezonde, normale en verstoorde
veroudering in spierweefsels.
Wat hieraan ten grondslag ligt zijn de mitochondriën. ‘Dat zijn de
energiefabriekjes van onze lichaamscellen, waar voedingsstoffen
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Bron: Radar.nl

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Het laatste nieuws over onze activiteiten vindt u in onze digitale nieuwsbrief. Daarin vindt u ook informatie over reuma, gezondheid en allerlei
vermaak.
Aanmelden kan via de website of door een mailtje te sturen naar onze
secretaris Wim: info@rveindhoven.nl Afmelden kan altijd
Op de website van onze vereniging: www.rveindhoven.nl vindt u ook
informatie over de beweeggroepen en activiteiten. Klik op Agenda voor
meer informatie over de activiteiten.
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Wat je kunt doen met een tennisbal bij artrose
VOOR U GELEZEN Van je rug masseren tot het trainen van je enkels

Handig bij
artrose!

Bewegen en sporten is niet altijd makkelijk als je artrose hebt.
Toch is het wel belangrijk, omdat je daarmee je spieren sterker maakt en
pijn in je gewrichten kunt verminderen. Gelukkig kan dat ook al op een
simpele manier. Wat je daarvoor nodig hebt? Een tennisbal!
Deze vijf dingen kun je ermee doen.
1. Jezelf een voetmassage geven
Voetpijn is een veelvoorkomend probleem bij mensen die artrose hebben.
Vooral in de ochtend bij het opstaan, kunnen de klachten erg zijn. Een
eenvoudige voetmassage kan hierbij meteen voor verlichting zorgen. Dat
kan al heel simpel: trek je schoenen en sokken uit, plaats je voet op een
tennisbal en rol deze met je voet over de vloer. Blijf dit een tijdje doen,
totdat je het gevoel krijgt dat je spieren ontspannen. Doe dit voor wat
extra ondersteuning naast een stoel of iets anders waar je je aan vast kunt
houden.
2. De grijpkracht van je handen trainen
Deze oefening is extra belangrijk voor mensen met handartrose. Het
vasthouden en knijpen in een tennisbal is een makkelijke manier om
aan de grijpkracht van je handen te werken en tegelijkertijd klachten te
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verminderen. Als je last begint te krijgen van je handen, bijvoorbeeld door
het typen of huishoudelijke taken, pak dan meteen de tennisbal erbij. Het
knijpen in de tennisbal is al een oefening, maar je kunt ook de bal op de
grond laten stuiteren en weer vangen met je hand.
3. Je rug masseren
Wist je dat je met tennisballen heel makkelijk een pijnlijke rug kunt
masseren? Daar heb je alleen een lange sok en een aantal tennisballen
voor nodig. Stop zo’n twee tot drie tennisballen in de sok en wrijf de sok
over je rug alsof je je afdroogt na het douchen. Je kunt de gevulde sok
ook tegen een muur plaatsen en er dan tegenaan bewegen. Of vraag je
partner of hij of zij je rug ermee kan masseren. Let op: masseer je rug
in het begin rustig en bouw de druk pas op als je spieren beginnen te
ontspannen.
4. Stijve knieën soepeler maken
Als je door de artrose snel last hebt van pijnlijke, stijve knieën, is deze
oefening heel handig. Een groot voordeel is dat je ‘m gewoon zittend kunt
doen terwijl je werkt of tv kijkt. Leg de tennisbal in de knieholte van de
pijnlijke knie en proberen je spieren zo hard mogelijk samen te knijpen.
Houd dit ongeveer tien seconden vol en herhaal dit zo’n tien keer. Doe het
vervolgens opnieuw met je andere knie. Onbewust train je nu veel spieren
die belangrijk zijn voor het soepel houden van je knieën.
5. Je enkels trainen
Zere en zwakke enkels zijn een veelvoorkomend probleem bij artrose. Met
deze oefening kun je ze sterker maken. Zittend op een stoel, plaats je je
hiel op de grond en leg je de tennisbal onder één van je voeten. Probeer
vervolgens je tenen en de bal van je voet van de tennisbal te tillen, terwijl
je je hiel op de grond houdt. Houd dit minimaal vijf seconden vast en
herhaal dit een aantal keer. Voer daarna dezelfde oefening uit met je
andere voet.
Bron: A. Vogel
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Onze beweeggroepen
VOOR U GELEZEN Kies uit Hydrotherapie, Nordic Walking en Tai Chi

Neem
vrijblijvend
een gratis
proefles

Juist voor mensen met reuma is bewegen belangrijk: het maakt
de botten sterk, het gaat botontkalking tegen en het houdt de
gewrichten soepel. Een gewricht dat omringd wordt door sterke spieren
is minder kwetsbaar. Gewrichten raken niet beschadigd door beweging.
Bewegen met reuma
Niet iedereen kan evenveel en even intensief bewegen. Laat u daarom
adviseren en begeleiden door één van onze deskundige sportinstructeurs.
Hij of zij bekijkt samen met u welke beweegactiviteiten geschikt zijn
voor u en hoe intensief u deze kunt uitvoeren. Als u eraan twijfelt of
een bepaalde beweeggroep wel geschikt is voor u, overleg dan eerst
met de huisarts of uw reumatoloog.
Hydrotherapie
U beweegt in water van 35º Celsius. Door het warme water kunt u
veel beter en soepeler bewegen, u kunt op een veilige en ontspannen
manier uw oefeningen doen zonder spierpijn te krijgen. U krijgt een
betere spierkracht en dus ook een betere mobiliteit. Het warme water
stimuleert de bloedcirculatie wat een positief effect heeft op uw
immuunsysteem. Hydrotherapie wordt vaak aangeraden door de
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reumatoloog of reumaconsulente. Het bewegen in warm water zorgt
ervoor dat we beter in balans zijn, langer stabiel en mobiel blijven en het
is nog leuk ook. De hydrotherapie wordt in groepsverband gegeven door
een erkende sportinstructeur, de oefeningen zijn speciaal voor mensen
met reuma, in de Tongelreep en in het Ottenbad.
Nordic Walking
Deze sport is bedoeld voor iedereen, jong en oud. Het is de ideale
bewegingsactiviteit voor iedereen die in de buitenlucht wil werken
aan conditie en welzijn. Door de stokken (poles) worden uw romp en
armen extra getraind, daarnaast zorgen de stokken voor extra steun
en stabiliteit. U zet uw hele lichaam aan het werk terwijl u gezellig
samen met anderen in de buitenlucht sport. U kunt niet zomaar
meteen met de poles weglopen, daar is een techniek voor. Deze techniek
leert u van onze ervaren sportinstructeur. We organiseren regelmatig
beginners- en opfriscursussen zodat iedere deelnemer met verstand van
zaken van start gaat.
Tai Chi
Tai Chi is een zachte manier van bewegen, waarbij kracht en
flexibiliteit toenemen en spanningen verdwijnen. Dit kan pijnklachten
in de spieren en gewrichten verminderen. Ook verhogen de oefeningen
uw weerbaarheid. Met deze Taoïstische bewegingsleer werkt u aan
uw gehele gezondheid. Het is ideaal voor mensen die op een rustige
manier sportief willen bewegen. Mensen van alle leeftijden en condities
kunnen de draai- en strekbewegingen leren en er profijt van hebben.
De Tai Chi oefeningen worden gegeven door een zeer ervaren
instructeur in wijkgebouw Gestel en wijkcentrum de Mortel.
Neem vrijblijvend een gratis proefles.
De contactgegevens van onze coördinatoren vindt u achteraan in dit
Contact op pagina 51. Neem ook een kijkje op onze website:
rveindhoven.nl
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7 signalen vanuit je lichaam dat je meer moet bewegen
VOOR U GELEZEN Hou je energielevel op peil!

Beweeg
en voel
je beter!

stress dan op de bank gaan zitten. Door 3 keer per week 30 minuten in
beweging te zijn kun jij je stressniveaus al enorm naar beneden brengen.
4. Hormonen
Wist je dat beweging een positieve invloed heeft op de hormoonbalans?
Je zult verstelt staan hoeveel effect dit heeft op hoe je denkt, hoe je
eruitziet en hoe jij je voelt.
5. Spijsvertering
Wanneer je beweegt worden je darmen als het waren gemasseerd. Ook
raken ze goed doorbloed. Het eten verlaat sneller en soepeler je lichaam,
waardoor je minder last hebt van obstipatie.

Wist je dat je lichaam op verschillende manieren kan aangeven
dat je niet genoeg beweegt?
Hoe je lichaam dit doet? Zo dus:
1. Vermoeidheid
Voel jij je constant moe, ondanks dat je voldoende slaapt en gezond eet?
Dit kan worden veroorzaakt door te weinig beweging. Beweeg per week
in ieder geval 3 keer 30 minuten. Hierdoor stijgt je energielevel al snel met
20 procent!
2. Onverwachte pijntjes
Heb je vanuit het niets last van bijvoorbeeld je rug, knie of schouder?
Kom in beweging! Door je spieren aan het werk te zetten, je lichaam
soepel te maken en je bloed te laten stromen kun je de pijn (in veel
gevallen) verzachten.
3. Stress
Zorgen over bijvoorbeeld financiën of de huidige omstandigheden, de
constante stroom aan informatie vanuit de verschillende mediakanalen,
het altijd bereikbaar zijn. Al deze dingen zorgen ervoor dat we geen tijd
meer hebben om tot rust te komen en op te laden. Ondanks dat je
het misschien niet verwacht, werkt sporten vele malen beter tegen
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6. Verleidingen
Alcohol, snoep, chips of sigaretten. We hebben allemaal verleidingen die
we moeilijk kunnen weerstaan en waar we niet trots op zijn. Sporten kan
je helpen de verleiding beter te weerstaan.
7. Slaap
Moeite met in slaap vallen of lukt het niet om de hele nacht door te
slapen? Door overdag meer te bewegen en ’s nachts te slapen in een
donkere en koele slaapkamer slaap je al snel ruim 1 uur meer dan
wanneer je niet beweegt!
Bronnen: PuurGezond en www.curves.nl

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met eind maart)

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevrouw B. Koenen
Mevrouw K. Ouwehand
Meneer C. Wijnans
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Een schokje als u in slaap valt
VOOR U GELEZEN Slaapstuip of hypnagoge schok

Slaap
lekker!

Net als u bijna wegzakt in een diepe slaap, schrikt u wakker van
een schok die door uw benen of armen gaat. Of u slaapt bijna en
valt ineens in een gapende diepte. Althans zo voelt het, want in
werkelijkheid ligt u veilig in uw bed. Wat is dat voor vreemd fenomeen?
Zo’n schokje of vallend gevoel in de fase tussen wakker zijn en slapen heet
een hypnagoge schok of een slaapstuip. De wetenschap is er niet uit wat
dat gekke gevoel veroorzaakt, want er is nog geen uitgebreid onderzoek
naar gedaan. Er zijn wel een paar theorieën.
Ontspannen spieren
Als u slaapt, zijn uw spieren ontspannen. Tijdens de REM-slaap, de fase
waarin u droomt, zijn de spieren van de ledematen zelfs tijdelijk verlamd.
U valt niet in een keer in slaap en ook de spieren worden niet met een
knopje in een klap uitgeschakeld. Hersendelen vallen achtereenvolgens in
slaap.
Zo kan het gebeuren dat de hersengebieden die zorgen voor waarneming
nog wakker zijn, terwijl het gedeelte van uw brein dat uw spieren
aanstuurt al wel slaapt. Het wakkere hersengebied denkt daardoor dat
u valt en spant in een reflex al uw spieren aan om u overeind te houden.
Dit ervaart u als een schokje in ledematen.
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Stress
Sommige wetenschappers denken dat de stuiptrekkingen iets te maken
hebben met stress, angst of een verstoorde nachtrust. Ze komen
namelijk vaker voor als u heel moe bent of niet comfortabel ligt. Een
andere hypothese is dat u tijdens het in slaap vallen mini-REM-slaapjes
doormaakt waarin u begint te dromen en de spieren zich ontspannen.
Deze REM-slaap tijdens het inslapen zou kunnen bijdragen aan het
voorkomen van hypnagoge schokken.
Veel mensen hebben wel eens last van een schok voor ze in slaap vallen.
Meestal voelt u het een of twee keer per nacht. Als u weer wakker
schiet door die vreemde gewaarwording is dat misschien vervelend,
maar het kan geen kwaad. De schokjes zijn ongevaarlijk, u laat hooguit
uw bedgenoot schrikken.
Rusteloze benen
Ervaart u telkens een schokkerige sensatie in de ledematen
waardoor u slecht slaapt, dan is er misschien meer aan de hand.
Bij terugkerende bewegende benen in bed, spreken we over periodic
limb movement disorder (PLMD) of in het Nederlands: periodieke
ledemaatbewegingsstoornis.
Bij deze slaapstoornis maken de benen en soms ook de armen
ongecontroleerde schoppende en schokkende bewegingen terwijl
u slaapt. Hoewel u al die activiteit ’s nachts zelf misschien niet eens
opmerkt, heeft u er overdag wel last van. Het bewegen zorgt ervoor dat
u steeds uit uw diepe slaap ontwaakt, waardoor u niet genoeg uitrust.
PLMD gaat vaak samen met het restless legs syndrome (RLS), maar het
is niet hetzelfde. Bij RLS heeft u een irriterend, brandend en kriebelend
gevoel in de benen en soms ook in de voeten. De klachten verminderen
tijdelijk als u beweegt. Ook wordt PLMD vaker gezien bij onder meer de
ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, sommige vormen van
ADHD, narcolepsie en slaapapneu.
Bron(nen): MSNBC BBC Volkskrant
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Sfeerverslag Algemene Ledenvergadering
SFEERVERSLAG

Wie gaat er
met de
hoofdprijs
vandoor?

geeft. Greet bezorgt de prijzen bij de winnaars. Een speciaal dankwoordje verdient onze gastvrouw Greet: zij verzorgt het gebak en
maakt de altijd weer leuke prijzen en prijsjes. Ze zorgt ook voor de lotjes, de boekjes en het wisselgeld. Zonder haar zou de Algemene Ledenvergadering niet zo goed georganiseerd zijn en zeker niet zo gezellig.
Dank je wel, Greet.
Wilma Wijnen

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt het
bestuur verantwoording af aan de leden. Deze keer met een gezellig
klein clubje, want er waren onverwacht veel afzeggingen vanwege
een besmetting met corona. Heb je de afgelopen twee jaar goed
opgepast, krijgt het virus je alsnog te pakken! Beterschap voor de
pechvogels.
We bespraken met elkaar het wel en wee van de vereniging in het
jaar 2021. Dat was een jaar vol onzekerheden: dan mochten de
beweeggroepen weer wel doorgaan, dan weer niet of onder strenge
restricties. Er zijn ook maar weinig activiteiten geweest: alleen de
Zomerfietstocht en vier bijeenkomsten van het ReumaCafé.
Wat goed op orde is, zijn de financiën. Ton Copal leest namens
de kascommissie de verklaring voor, waarna de aanwezigen hun
akkoord geven. Vicevoorzitter Wim heeft nog meer goed nieuws
te melden: dit jaar (2022) gaat de busreis door!
Dan wordt het tijd voor het serieuze werk. Na de pauze worden de
balletjes tevoorschijn gehaald. Lillian roept de nummers om. Wim
is notaris en brengt haar regelmatig van de wijs, wat veel hilariteit
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Met dank aan Irma Moekestorm, knipoog.nu
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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   
   Gemeenschapshuis Genderdal
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

Gemeenschapshuis Genderdal, 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

keulenvanjasmijn@gmail.com

tinekeenkees@hotmail.com

info@rveindhoven.nl

willklappe@live.nl

Contactpersoon advertenties
Corry Huffenreuter
d.huffenreuter@upcmail.nl
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Contact

Verenigingsblad

De vereniging is van
ons allemaal

Reumavereniging Regio Eindhoven
Postbus 2222, 5600 CE Eindhoven
Telefoon: 06 83 40 78 50
E-mail: info@rveindhoven.nl
Website: www.rveindhoven.nl
Facebook: reumaverenigingeindhoven
Twitter: @ReumaVereniging
Aangesloten bij ReumaNederland, ReumaZorgNederland,
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Ieder(in) en
SRPN (Samenwerkende Reumapatiëntorganisaties Nederland).
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Vormgeving:
Stichting Supportpunt Eindhoven

Reumavereniging
Regio Eindhoven

