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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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Belangrijke adressen
Foto voorkant: Marga Klerks, foto achterkant: Janna Kiers

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

Smullen van
de herfst

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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Zoetjesaan bewegen we ons richting herfst. De eerste bomen
tonen hun kleurenpracht; bospaden worden bedekt met afgevallen
bladeren, beukennootjes en kastanjes. Paddenstoelen schieten uit de
grond. Wie heeft ooit een paddenstoel zien groeien? Opeens zijn ze
er. We nemen stilletjes afscheid van de zomer en gaan windvlagen en
striemende regen tegemoet. Prima weer om met een goed boek en een
kopje warme chocolademelk met rum en slagroom binnen te blijven,
maar slaat de verveling toe, kom dan naar onze activiteiten.
Actief najaar
Lees de diverse uitnodigingen in dit Contact en je krijgt, net als wij,
enorm veel zin in de herfst. De vereniging heeft een actief najaar voor
ons in petto. Op zaterdag 24 september kun je meedoen aan een
fietstocht. We vertrekken vanaf Baannul in zwembad de Tongelreep,
pauzeren onderweg voor een broodje en eindigen de tocht waar we
begonnen zijn. De fietstocht is ongeveer 20 km lang en geschikt voor
de scootmobiel.
Ook de busreis naar Arcen willen we dit jaar door laten gaan. Om op
maandag 10 oktober te kunnen genieten van al het heerlijks dat de
thermaalbaden te bieden hebben, hebben we minimaal 25 deelnemers
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nodig. Breng dus gerust je buurvrouw, vriendin en verre achterneef mee.
Hoe meer zielen, hoe voller de bus.
Er is nog meer
Woensdag 26 oktober hebben we weer een ouderwets gezellig
bingoavondje gepland. Jij komt toch ook? Greet heeft weer voor
prachtige prijzen en prijsjes gezorgd. De lezing Gewrichtsklachten
met huid-, darm-, en oogklachten staat voor woensdag 23 november
op het programma. Deze lezing hebben we al een keer eerder gepland,
hopelijk kan hij nu wel doorgaan.
Blader door dit Contact en je geniet van de sfeerverslagen van onze
leden. Het is heel plezierig om te lezen hoe een fietstocht, uitstapje of
lezing is beleefd. Vooral als je er niet bij bent geweest. Je deelt in de
ervaring van de schrijver. Dan krijg je toch zin om de volgende keer
mee te gaan? En als je niet mee kunt ben je er als lezer toch een beetje
bij geweest. Ik nodig de deelnemers aan de komende fietstocht,
bingoavond, lezing en busreis naar Arcen dan ook van harte uit om
in de pen te klimmen. Speciaal voor degenen die echt niet mee kunnen.
Je doet er ons een groot plezier mee.
Ik wens je een verrukkelijk najaar.

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.

Wilma Wijnen

040 - 244 88 36

Direct aanmelden
Za 24 september: Fietstocht
Ma 10 oktober: Busreis Arcen bij voldoende deelnemers
Wo 26 oktober: Bingo
Wo 23 november: Lezing Gewrichtsklachten met huid-,  
darm-en oogklachten
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Doctor Cuyperslaan 86
5623 BB Eindhoven
Openingstijden winkel
ma. t/m vr. 08.30 - 17.30
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Meedoenbijdrage gemeente Eindhoven

Kijk voor verdere informatie op de volgende website:

Reis gratis met de bus en krijg korting bij de bibliotheek!

https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulpbij-geldzorgen/inkomensondersteuning/meedoenbijdrage

Doe mee
met de
Meedoenbijdrage!

Woont u in een andere gemeente, raadpleeg dan de website van
uw woonplaats. Ook andere gemeentes kennen vaak een dergelijke
regeling. In Veldhoven bijvoorbeeld heet deze regeling de Meedoenvoorziening.
Het bestuur

De gemeente Eindhoven kent een bijdrage voor inwoners
met een relatief laag inkomen zodat iedereen kan meedoen
aan sport, dansles of bijvoorbeeld een hobbycursus. Omdat
wij als reumavereniging beweeglessen aanbieden zoals Tai Chi,
Nordic Walking en Hydrotherapie, kan die bijdrage ook daaraan
worden besteed.
Op de site van de gemeente Eindhoven staat over deze bijdrage
het volgende:
“Ben je 18 jaar of ouder, woon je in Eindhoven en heb je een laag
inkomen? Dan kun je van 1 februari tot en met 31 december de
Meedoenbijdrage voor het jaar 2022 online aanvragen: voor jezelf,
maar ook voor je partner. De Meedoenbijdrage is een geldbedrag
dat je één keer per jaar ontvangt van de gemeente en vrij mag
besteden. Hiermee zorgen we dat iedereen kan meedoen aan een
sport, dansles of hobbycursus. Is de Meedoenbijdrage toegekend?
Dan kun je ook aanspraak maken op gratis reizen met de bus, een
voordelig bibliotheekabonnement en zwemmen met korting.
De hoogte van de Meedoenbijdrage voor 2022 is 168 euro per
gezinslid per jaar.”
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Inleveren kopij vóór 1 november
Het Contact uitgelezen? Gooi het niet weg maar neem het mee naar de
wachtkamer van uw huisarts, tandarts, therapeut of specialist en laat het
daar achter. Anderen kunnen zo ook onze verenging leren kennen.
Alvast onze hartelijke dank!
Redactieadres:
Postbus 2222
5600 CE Eindhoven
wwijnenrpv@gmail.com

Reumavereniging
Regio Eindhoven

In memoriam (bijgewerkt tot en met 24 juli)
Mevrouw E. Kruishoop – Poorter
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Wat is axiale spondyloartritis?
VOOR U GELEZEN Auto-immuunziekte met vervelende klachten

Op hol
geslagen afweersysteem

Axiale spondyloartritis, oftewel axiale SpA, is een verzamelnaam
voor reumatische aandoeningen waarbij je ontstekingen hebt in het
bekken en de wervelkolom. Het treft ongeveer 1 op de 200 mensen.
Axiale SpA is een hele vervelende ziekte, maar door de juiste behandeling
en veel beweging is er voor de meeste mensen goed mee te leven.
Axiale spondyloartritis - kort gezegd axiale SpA - is een auto-immuunziekte
die bij zowel mannen als vrouwen voorkomt, hoewel de symptomen
per sekse kunnen verschillen. Het begint meestal tussen het 15e en 35e
levensjaar en de bekendste vorm ervan is de ziekte van Bechterew
(ankyloserende spondylitis).
Structurele schade
Axiale SpA kan naast de dagelijkse klachten ook leiden tot blijvende
schade. Deze is niet terug te draaien.
Hoe ontstaat axiale SpA?
Zoals gezegd is axiale SpA een auto-immuunziekte. Dit betekent dat je
afweersysteem je eigen lichaamscelen aanvalt, met ontstoken gewrichten
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tot gevolg. Hoe axiale spondyloartritis komt is niet helemaal zeker, maar in
bepaalde families komt de ziekte wel meer voor, dus waarschijnlijk speelt
erfelijke aanleg een rol. Negentig procent van de mensen met axiale SpA
heeft de erfelijke factor HLA-B27 in het bloed. Dit percentage is 8 procent
bij mensen die geen axiale SpA hebben. Zo’n 1 op de 200 mensen lijdt aan
axiale SpA, maar wanneer een van de ouders de ziekte heeft, is de kans
dat hun kind de ziekte ook krijgt ongeveer 1 op 10 (10 procent).
Een andere theorie is, dat infecties van de darmen of urinewegen een
aanleiding zijn voor het ontstaan van axiale SpA. De natuurlijke afweer van
het lichaam richt zich eerst op die infectie, maar slaat als die infectie over
is op hol waarbij je afweersysteem goede cellen aanvalt. Hierdoor komen
bepaalde stoffen vrij waardoor ontstekingen ontstaan in je gewrichten,
pezen, spieren of organen.
Hoe wordt axiale SpA gediagnosticeerd?
Bij axiale spondyloartritis zijn gewrichten in je rug en in je bekken
ontstoken. Het gaat dan vooral om je sacro iliacaal gewricht. Dat
SI-gewricht is het gewricht tussen het heiligbeen en het bekken. Maar
ook andere gewrichten kunnen ontstoken raken, zoals knieën, enkels
en schouders en zelfs je vingers en tenen. Kom je met deze klachten bij de
dokter, dan kan hij of zij vaak al inschatten of je axiale SpA hebt. Je krijgt
dan een verwijzing naar de reumatoloog, die meestal een röntgenfoto laat
maken van je onderrug en bloedonderzoek naar de ontstekingen zal doen.
Vaak wordt er ook een MRI-scan gemaakt. Deze geeft namelijk een veel
nauwkeuriger beeld van je gewrichten dan een röntgenfoto. Hierdoor
worden afwijkingen of ontstekingsverschijnselen die op axiale SpA kunnen
wijzen, sneller opgespoord.
Verschillende vormen van axiale SpA
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen axiale spondyloartritis (axiale
SpA) en perifere spondyloartritis (perifere SpA). Bij de eerste staan staan
klachten aan je bekken en je wervelkolom op de voorgrond, zoals bij de
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ziekte van Bechterew. Bij perifere spondyloartritis, oftewel perifere SpA,
raken vooral de grote gewrichten in je armen of benen ontstoken.
Ook bij axiale SpA wordt er een onderverdeling gemaakt, namelijk tussen
de ziekte van Bechterew en niet-radiografische axiale SpA. Bij de ziekte
van Bechterew zijn er op röntgenfoto’s namelijk zichtbaar afwijkingen aan
het bekken of de wervelkolom. Bij niet-radiografische axiale SpA hebben
mensen dezelfde klachten en ontstekingsverschijnselen, maar zijn er op
röntgenfoto’s (nog) geen afwijkingen aan het bekken of de wervelkolom
te zien. Niet-radiografische axiale SpA kan dus overgaan in de ziekte van
Bechterew, zodra er wel afwijkingen op de röntgenfoto zichtbaar zijn.
Andere namen voor axiale SpA:
• De ziekte van Bechterew
• Ankyloserende spondylitis (AS)
• Spondylitis ankylopoetica
• Spondylartropathie(ën)
Hoe verloopt axiale SpA?
Hoewel er met de juiste medicatie en voldoende beweging voor de
meeste mensen ‘normaal’ met axiale SpA te leven valt, is het wel een hele
vervelende aandoening. De ziekte gaat namelijk gepaard met ernstige
verstijving en verminderde mobiliteit, ontstekingsrugpijn en vermoeidheid
en slecht slapen. Dat heeft natuurlijk ook z’n weerslag op je sociale leven
en het functioneren op je werk. Meestal wisselen periodes met veel
klachten zich af met periodes met minder klachten. De meeste mensen
met axiale SpA merken wel dat ze in de loop der jaren minder flexibel
worden, met stijvere gewrichten.
De diagnose axiale SpA brengt ook een verhoogd risico op andere
aandoeningen met zich mee. Zo loop je meer risico op het ontwikkelen
van hart- en vaatziekten en verhoogt axiale SpA het risico op osteroperose
(botontkalking).  Door je verminderde afweer, heb je ook meer kans op
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infecties, zoals gordelroos of longontsteking. Daarom is het belangrijk
om gezond en calciumrijk te eten, in beweging te blijven en te zorgen
voor voldoende vitamine D.
De behandeling van axiale SpA
Is de diagnose axiale SpA eenmaal gesteld, dan zal er in overleg met
de reumatoloog gekeken worden naar de juiste behandeling om de
gewrichtsontstekingen te verminderen. Veel gebruikte medicijnen bij
axiale SpA zijn ontstekingsremmers (NSAID’s), klassieke reumamedicijnen,
biologische medicijnen (bDMARD) en corticosteroïden. Deze middelen
kunnen de ziekte niet genezen, maar wel de ontstekingen afremmen en
de pijn en stijfheid verminderen. Naast medicijnen zal de focus in de
behandeling verder op beweging liggen.
Bron(nen): ReumaNederland, Stichting Axiale SpA, Thuisarts

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!

Sfeerverslag Voorjaarsfietstocht 28 mei
SFEERVERSLAG

De paden
op, de
lanen in

Uitnodiging

Uitnodiging

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

Zaterdag 28 mei schijnt de zon als we met een leuke groep
fietsers aan de koffie zitten bij het Boshuys in Best. We starten
deze keer met Jan voorop, die kent de route. En zoals ieder jaar
met Ton die is onze verkeersregelaar zodat we veilig kunnen
oversteken.
Het is weer genieten in de prachtige natuur en het mooie weer!
Na een uurtje fietsen komen we aan bij Restaurant De Vriendschap.
Daar staan de tafels voor ons gedekt en kunnen we genieten van
een heerlijke lunch.
Na een uurtje gaan we weer op de pedalen en vervolgen we de
hele mooie route. Langs prachtige lanen met hoge bomen en mooie
boerderijen. We eindigen tenslotte weer bij het Boshuys waar we
nog een afzakkertje kunnen pakken voordat we weer huiswaarts
gaan.
Het was leuk om weer eens samen te zijn!

Fietstocht
zaterdag 24 september
Programma:
11:30 uur: Vertrek vanaf Baannul in zwembad de Tongelreep*
12:30 uur: Lunchpauze met broodje kroket, koffie of thee bij Eetcafé
De Volmolen*
13:30 uur: Start tweede helft van de fietsroute
14:30 uur: Verwachte aankomst bij het vertrekpunt, we drinken nog een
glaasje bij Baannul in zwembad de Tongelreep
Aanmelden: vóór zaterdag 17 september bij Greet van Gessel:
		
06 83 40 78 50
*Baannul zwembad de Tongelreep, Antoon Coolenlaan 1, Eindhoven,
040 238 1139
*Eetcafé De Volmolen, Volmolen1, Riethoven, 040 253 34 98

Tot ziens en groetjes van Greet van Gessel
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Knieartrose: injectie in de knie vs. injectie in de spier
VOOR U GELEZEN Beide injecties verzachten de pijn

Prik in de
bilspier net
zo effectief

Knieartrose gaat vaak gepaard met veel pijn. Gelukkig zijn er wel
manieren om de pijn te bestrijden, bijvoorbeeld door middel van
pijnstillers en fysiotherapie. Als deze behandelingen niet goed genoeg
werken, kan een injectie de pijn verlichten. Zo’n injectie wordt gewoonlijk
in de knie gezet. Recent onderzoek van het Erasmus MC heeft aangetoond
dat een injectie in de spier ook het gewenste effect heeft.
Wat is knieartrose?
Artrose is een aandoening aan de botten, waarbij het kraakbeen
verslechtert en uiteindelijk verdwijnt. Bij knieartrose is het kraakbeen
aan het uiteinde van de kniebotten aangetast. Het laagje kraakbeen
zorgt ervoor dat de botten niet tegen elkaar aan schuren, waardoor je je
gewrichten soepel kunt bewegen. In tegenstelling tot botten en spieren,
zitten er in kraakbeen geen zenuwen. Daardoor doet kraakbeen geen pijn.
Als je het laagje kraakbeen helemaal versleten is en de botten langs elkaar
schuren, is dit wel erg pijnlijk. Door knieartrose kunnen je gewrichten
gaan ontsteken. Het gewricht wordt dan stijf en pijnlijk, waardoor je het
gewricht, en dus je knieën, minder goed kunt gebruiken.
Behandeling van knieartrose
Knieartrose kan niet helemaal verholpen worden. De artrose zal
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namelijk nooit verdwijnen. Gelukkig zijn er wel verschillende
behandelingen mogelijk, afhankelijk van bijvoorbeeld de klachten,
leeftijd en de ernst van de artrose. In ernstige gevallen is het mogelijk
om de knie te opereren en bijvoorbeeld te vervangen door een prothese.
Voordat de optie om te opereren aan bod komt, probeert de arts de
klachten op een andere manier zo goed mogelijk te onderdrukken.
Daarvoor zijn hulpmiddelen zoals oefeningen en medicatie beschikbaar.
Injecties om de pijn te verlichten
Soms worden klachten van knieartrose niet door oefeningen en in
te nemen medicijnen verholpen. In dat geval kan een injectie van
corticosteroïden (zoals prednison) de pijn mogelijk verlichten.
Corticosteroïden zijn hormonen die door het lichaam zelf worden
geproduceerd. Deze hormonen kunnen rechtstreeks in het kniegewricht
(intra-articulair) geïnjecteerd worden of in de bilspier (musculair).
Onderzoekers van het Erasmus MC onderzochten of beide injecties
even effectief zijn.
Het onderzoek en de resultaten
De onderzoekers bestudeerden 145 patiënten met knie artrose. 74
van hen kregen een injectie in de bilspier, de andere 71 kregen de injectie
in het kniegewricht. Na 2, 4, 8, 12 en 24 weken rapporteerden de
patiënten hun pijnscores. Beide injecties hadden effect tot 12 weken
na het toedienen. De injectie in het kniegewricht bereikte een piek in
effectiviteit na 4 weken, de injectie in de bilspier bereikte een piek na
8 weken. Van alle deelnemers gaf 18% aan een voorkeur te hebben voor
de injectie in het kniegewricht, 48% had een voorkeur voor de injectie
in de bilspier.
Conclusie van het onderzoek
De onderzoekers hebben geconcludeerd dat beide injecties de pijn
verlichten en dus het gewenste resultaat hebben. Deze conclusie is erg
belangrijk, omdat 1 op de 5 huisartsen zichzelf niet competent vindt
voor het toedienen van een injectie in het gewricht. Daardoor worden
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sommige patiënten doorverwezen naar het ziekenhuis, waardoor daar
de wachttijden steeds langer worden. Dat is niet het enige nadeel van
de injectie in het kniegewricht. Deze manier van injecteren kan namelijk
ook leiden tot kraakbeenverlies, waardoor de artrose erger wordt.
Bovendien kan door die injectie een infectie ontstaan in het gewricht.
Advies aan de huisarts
Dit onderzoek is het eerste onderzoek dat aantoont dat beiden injecties
de pijn door knie artrose verzachten. De onderzoekers hopen dat dit zal
leiden tot een gesprek in de spreekkamer. Het is belangrijk dat huisarts en
patiënt samen bespreken wat de opties zijn. Op basis van de voorkeuren
en de verwachtingen van de patiënt en de vaardigheden van de huisarts
kunnen ze samen de juiste beslissing maken. Door samen te beslissen
voelt de patiënt zich gehoord en heeft de patiënt zelf inspraak in wat er
met hem of haar gebeurt. Daardoor staat de patiënt vaak sterker achter
de keuze en blijft deze trouwer aan de behandeling.
Bron: ReumaZorg Nederland

Digitale nieuwsbrief
Regelmatig maken we een digitale nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes
van uw reumavereniging, informatie over reuma, algemene medische
informatie, tips, puzzels en ander vermaak. Hierin leest u ook het laatste
nieuws over de activiteiten van uw reumavereniging.
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 e-mail naar onze secretaris Wim:
info@rveindhoven.nl
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Busreis Zutphen met huifkartocht 16 juni
SFEERVERSLAG

In een
rijtuigie, in
een rijtuigie
Op weg gezien vanaf de bok

Vol verwachting verzamelden 42 leden van de Reumavereniging
Regio Eindhoven zich op de parkeerplaats van de Tongelreep.
Het beloofde een zonnige dag te worden en iets later dan gepland
vertrok de Van Gompel bus. De sfeer zat er goed in, er werd gepraat,
gelachen of even een tukje gedaan. Het was voor eenieder vroeg
opstaan geweest.
We kwamen na een mooie rit door een stukje Veluwe aan bij
restaurant De Ruggestee die grenst aan een groot recreatiepark.
De koffiekopjes en appeltaart stonden al te wachten op ons. We
namen plaats en even later zaten we te smullen van de iets wat
koude appeltaart en de koffie tot een norse ober bij mij aan tafel
verscheen met een stukje lactosevrij gebak. Maar ik zat al aan de
appeltaart, wat de ober geheel niet beviel en die met nodig misbaar
met het gebak weg liep. Helaas geen twee gebakjes voor mij en bij
de tweede koffieronde kreeg ik van hem wel een erg Haags bakske
koffie (straf?). Humor hielp hier niet. Dat komt met poetsen niet
meer goed, dacht ik nog. Niet wetende dat ik bij de lunch terug bij
De Ruggestee letterlijk een snee droge mik zou krijgen.
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Na de koffie dachten we opgehaald te worden voor de huifkartocht
maar we moesten na een halfuur wachten, terug de bus in richting
Harskamp, want daar stonden de twee huifkarren al 45 minuten op
ons te wachten. Een miscommunicatie, maar dat mocht de pret niet
drukken. De huifkartocht door een stukje bos in de omgeving en de
zandpaden was heel aangenaam hoewel het voor de tweede huifkar
achter ons stofhappen was. Ik mocht naast de koetsier zitten en keek
tegen twee in cadans bewegende paardenkonten aan. Je werd er
redelijk zen van.
Overigens had één van de paarden last van winderigheid en daar zat ik
nou net achter. Rare gewaarwording hoor, ik dacht meteen aan Cruyff,
elk voordeel heb z`n nadeel. Het zweet stond de paarden op hun rug,
het was warm voor ze. Na een tocht van een uur en wat weetjes over
de omgeving, verteld door de koetsier, kwamen we terug in Harskamp
waar Lillian en haar man samen met de buschauffeur ons stonden op
te wachten voor de terugrit naar de lunch. Lillian kon niet mee met de
huifkar, een gebroken schouder en hobbelende paden gaan niet samen.
Terug in De Ruggestee konden we aan de koffietafel met kroket, helaas
kreeg ik geen ballen in mijn soep en ook geen kroket. Een snee droge
mik, geen boter en beleg. Ik was hierover zeer verbaasd en ging toch
vragen om boter en beleg maar dat had men niet. De kok had letterlijk
moeite met het lactosevrije dieet. Hoe het ook anders kon, bewees
men bij het diner in Nistelrode. Ik zou zo de kok voor een opfriscursus
naar Nistelrode sturen.
Enfin, hierna de bus in richting Zutphen. Er was minder tijd voor
Zutphen door het uitlopen van het programma. Chauffeur Cor liet
in Zutphen zijn vakmanschap zien. Anderhalf uur was genoeg voor
een klein rondje historisch Zutphen en cultuur snuiven (mooie
tentoonstelling). Prachtig woonplekjes gezien.
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Om 18.30 uur waren we in Nistelrode voor het diner. Veel lovende
woorden voor het eten en de goede bediening. Het was lekker, ook
mijn lactosevrij. Tja, had ik hier toch weer geen ballen in de soep.
Moe en voldaan kwamen we rond 21.30 uur aan in Eindhoven.
Organisatie, bedankt voor de leuke dag. Droomde ik die nacht toch
over De Ruggestee.
Florian Schouten

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
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Elf vragen over jicht
VOOR U GELEZEN Oorzaak zit in de urinekristallen

Auw!

Jicht is een reumatische aandoening die doorgaans zeer pijnlijk
is. Veel mensen hebben wel eens gehoord van jicht, maar wat is het
precies en hoe kan het behandeld worden? De huisarts kan een
jichtaanval goed behandelen. Als de diagnose echter moeilijk te stellen
is of als de jicht vaker terugkomt, is een verwijzing naar en behandeling
door een reumatoloog verstandig. Reumatoloog Marcel Flendrie
beantwoordt 11 vragen over jicht.
Wat is jicht?
Flendrie: “Bij jicht is er een ontstekingsreactie ontstaan in één of
meerdere gewrichten nadat daarin urinezuurkristallen zijn opgehoopt.
Dit zorgt voor een vaak heftige en pijnlijke gewrichtsontsteking: een
jichtaanval. De urinezuurkristallen kunnen ook neerslaan in de huid en
onderhuidse weefsels. Daardoor ontstaan ophopingen van ingekapselde
kristallen. Deze zogeheten jichtknobbels of tophi komen vaak voor als
gele/witte doorschijnende bobbels op tenen, vingers, oorschelpen en
ellebogen. Daarnaast kunnen urinezuurkristallen neerslaan in de nieren
en daar nierstenen vormen.”
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Wat zijn mogelijke oorzaken?
Flendrie: “Het risico op jicht is groter bij een verhoogde
urinezuurconcentratie in het bloed. Het urinezuur lost niet meer
volledig op in het bloed en slaat neer in de vorm van kristallen.
Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij overgewicht, hartfalen,
nierfunctiestoornissen en gebruik van plasmedicatie, bijvoorbeeld
bij verhoogde bloeddruk. Ook erfelijkheid speelt een grote rol. Andere
risicofactoren zijn overmatig alcoholgebruik en consumptie van
orgaanvlees, rood vlees, schaaldieren en suikerhoudende frisdranken.
Vooral toevoeging van fructose, ook wel fruitsuiker genoemd, kan
leiden tot een stijging van de urinezuurconcentratie.”
Wat zijn de symptomen?
Flendrie: “Meestal ontstaat jicht plotseling in de nacht. Bij 75 procent is
de eerste jichtaanval in de grote teen. Er is veel pijn en zwelling van het
aangedane gewricht. Vaak is de huid rood en warm en er kan koorts
ontstaan. De duur van een aanval varieert van minder dan een dag tot
meer dan een week. Soms blijft zeurende pijn aanwezig als de hevige
aanval over is.”
Hoe wordt de diagnose gesteld?
Flendrie: “Bij verdenking van jicht is het nuttig de diagnose door
microscopisch onderzoek te bevestigen. De arts zuigt met een naald
vocht uit het ontstoken gewricht of een jichtknobbel en bekijkt dat met
een speciale microscoop. Als de typische urinezuurkristallen gevonden
worden, is er sprake van jicht. Een verhoogd urinezuur in het bloed is
echter geen bewijs voor jicht.”
Hoe verloopt het ziekteproces?
Flendrie: “Jicht kan mild verlopen met incidenteel een aanval. De
aandoening kan dan overgaan als de patiënt bijvoorbeeld het dieet
aanpast, stopt met alcohol of, geleidelijk, de nodige kilo’s kwijtraakt.
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Jicht kan ook in de loop van maanden tot jaren langzaam erger worden.
Aanvallen komen sneller achter elkaar en duren langer. Soms zijn mensen
met jicht ook tussen aanvallen niet meer klachtenvrij. Onbehandeld
kunnen de kristallen op den duur ook het gewricht aantasten. Deze
schade is onherstelbaar. Jichtknobbels in de huid groeien vaak heel
langzaam, maar kunnen op een bepaald ogenblik openbarsten, waarbij
wit tandpasta-achtig materiaal tevoorschijn komt. Soms genezen deze
wondjes moeizaam of ontstaat een infectie met een bacterie.”
Hoe kan jicht behandeld worden?
Flendrie: “Een jichtaanval kan behandeld worden met 2 à 3 maal daags
een tablet colchicine. Dit medicijn vermindert de ontstekingsreactie
in het gewricht. Als alternatief kunnen andere ontstekingsremmers
worden voorgeschreven, bijvoorbeeld naproxen, of in sommige gevallen
een prednisonkuur. De keuze hangt mede af van andere medicijnen en
gezondheidsproblemen die iemand heeft. Ook het koelen van het
gewricht kan soms helpen. Als er sprake is van uitgebreide jicht met
jichtknobbels en hart- en/of nierfalen, dan is het instellen van medicatie
soms moeilijk. Bij 3 of meer aanvallen per jaar of bij het bestaan van
jichtknobbels wordt naast de ontstekingsremmers ook gestart met
medicatie die het urinezuur in het bloed verlaagt. Als dit lukt, nemen de
jichtaanvallen af en wordt verdere schade aan gewrichten voorkomen.”
Wat is het verschil tussen reumatoïde artritis en jicht?
Flendrie: “Reumatoïde artritis (RA) heeft een andere oorzaak dan jicht.
RA is een chronische ontsteking van meerdere gewrichten die niet
veroorzaakt wordt door kristallen. Bij RA komen de gewrichtsontstekingen
vaak symmetrisch voor, bijvoorbeeld zowel in de linkerhand als in de
rechter. Jicht en RA worden ook met andere medicijnen behandeld.”
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Komt jicht vaker voor bij mannen of vrouwen?
Flendrie: “Bij mannen komt een acute jichtaanval ongeveer acht keer
vaker voor dan bij vrouwen. Bij vrouwen treedt jicht meestal later in
het leven op. Dit komt doordat vrouwelijke hormonen voor de overgang
beschermen tegen jicht. Zowel bij mannen als vrouwen neemt de kans
op jicht toe naarmate ze ouder worden.”
Heeft het weer invloed op jicht?
Flendrie: “Nee, in principe niet. Er zijn wel patiënten die op warme
zomerdagen te weinig drinken en enigszins uitdrogen. Dat verhoogt
het risico op een jichtaanval, zeker als men dan alcohol gaat drinken.”
Wat kunt u zelf doen om klachten te verminderen?
Flendrie: “Een gezonde leefstijl kan bijdragen aan het voorkomen van
jicht. De reumatoloog of reumaverpleegkundige kan aangeven welke
factoren u zelf kunt beïnvloeden. Bij een jichtaanval is het van belang
om genoeg water te drinken en het aangedane gewricht te koelen.
Daarnaast is uiteraard het consequent slikken van voorgeschreven
medicatie nodig om de klachten tot het minimum te beperken.”
Wat zijn de gevolgen voor het dagelijks leven?
Flendrie: “Aangezien een jichtaanval heel pijnlijk is, heeft het
zeker gevolgen voor het dagelijks leven. De patiënt slaapt slecht door
de pijn en heeft mogelijk hulp nodig bij douchen en aankleden.
Werkzaamheden kunnen vaak niet worden uitgevoerd. Een jichtaanval
is dermate pijnlijk dat bewegen en sporten vaak niet goed gaat.”

Bron: St. Maartenskliniek
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Lezing Omgaan met chronische pijn 22 juni
SFEERVERSLAG

Gastvrouwen
in actie

De lezing is bezocht door ongeveer 45 geïnteresseerde
toehoorders. Gedurende de lezing zijn er ook veel interessante
vragen gesteld. De lezing werd verzorgd door Prof. Dr. Rob Smeets
van CIR-revalidatie. Tevens was vanuit de CIR de locatiemanager
van hun vestiging in Eindhoven aanwezig (Claartje Aghina).
Een korte impressie van de lezing
Voor de pauze ging het met name over ‘Wat is pijn?’ en ‘Hoe ga ik
met pijn om?’ De geschiedenis laat een hele ontwikkeling zien van
hoe in de loop van de eeuwen over pijn werd gedacht. Heel vroeger
dacht men dat dit boze geesten waren, maar inmiddels is die visie
wel achterhaald.
Pijn werd veel later gezien als een natuurlijk beschermingsmechanisme. Het lichaam wordt gewaarschuwd voor gevaar.
Meer recent is een nieuwe kijk op pijn: pijn is vooral gedrag, pijn
heeft geen functie zonder publiek.
Twee soorten pijn zijn uitvoerig toegelicht:
•
Acute pijn: duidelijke oorzaak (bv een ongeluk)
•
Chronische pijn: geen duidelijke oorzaak
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Ook het ontstaan van de soorten pijn werd toegelicht:
•
Schade is ongelijk aan pijn
•
Pijn is ongelijk aan schade
•
Pijn zonder schade is mogelijk!!
Ook is de werking van ons zenuwstelsel met betrekking tot
pijnprikkels behandeld. Na de pauze is uitgelegd wanneer en wat
CIR-revalidatie kan betekenen voor mensen met chronische pijn
(hoofdpijn en dergelijke uitgezonderd):
•
CIR-revalidatie is geen fysiotherapiepraktijk
•
Verwijzing van een arts is noodzakelijk
•
CIR Revalidatie is geen pijnkliniek: doel is niet pijn wegnemen
•
Gespecialiseerd in het hervinden van een nieuwe balans: ‘Pijn
minder op de voorgrond’
Voor wie?
•
Bij pijn aan het houdings- of bewegingsapparaat
•
Klachten bestaan langdurig (meer dan 3 maanden)
•
Eerdere zorg heeft geen blijvend resultaat gebracht
•
Als wat je belangrijk vindt, niet meer kan
•
Er geen (medische of therapeutische) oplossing voor de pijn is
•
En je bereid bent om een actieve rol te spelen.
Uiteraard gaat het te ver om de gehele lezing hier te herhalen,
maar die kunt u op onze site www.rveindhoven.nl/voorlichting wel
terugkijken, middels de daar gepubliceerde beelden van de lezing.
Contactgegevens CIR Revalidatie:
Anderlechtlaan 15, 5628 WB te Eindhoven
T: 040-2409245   /  E: info@cir.nl   /  W: www.cir.nl  
Wim Slot
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Zorgverzekeraar kan wachttijd verkorten
VOOR U GELEZEN Kosteloos en zonder extra rompslomp

Zorgverzekeraars
houden
van lege
wachtkamers

Bemiddeling door de zorgverzekeraar helpt verzekerden op een
wachtlijst in ruim 80 procent van de aanvragen aan een snellere
behandeling. Te weinig mensen kennen echter deze dienstverlening
van de zorgverzekeraars.
Dat moet veranderen, vinden de zorgverzekeraars. Via sociale media
vragen zij aan verwijzers zoals huisartsen om patiënten te attenderen
op bemiddeling door zorgverzekeraars. Daarnaast gaan ze zelf hun
verzekerden die sneller willen worden geholpen, ook nog meer wijzen
op deze service. Verzekerden en zorgverleners kunnen alle informatie over
deze service vinden op een gezamenlijke website van de zorgverzekeraars.
Elke week bellen duizenden mensen hun zorgverzekeraar voor zorgadvies.
Om sneller behandeld te worden. Om een goede keuze te kunnen maken.
Jouw zorgverzekeraar kan jou met één telefoontje helpen aan snellere
en betere zorg. Kosteloos en zonder extra rompslomp. Tienduizenden
mensen maakten er al gebruik van. Deze website is in het leven geroepen
om daarmee te helpen. “Helaas kent nog lang niet iedereen deze
dienstverlening van de zorgverzekeraars”, constateert Wout Adema,
directeur Zorg van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland.
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“Dat is jammer, vooral omdat door de coronacrisis veel verzekerden
wachten op een behandeling die eerder is uitgesteld. Door contact op
te nemen met je zorgverzekeraar is het vaak mogelijk sneller geholpen
te worden, dat is prettig, en kan daarnaast ook gezondheidswinst
opleveren.” Ook minister Kuipers van Volksgezondheid onderstreepte
recent het belang van zorgbemiddeling.
Ruimte voor bemiddeling door zorgverzekeraar
Tijdens de coronacrisis nam zorgbemiddeling een flinke vlucht: vorig
jaar maakten ruim dertigduizend mensen met succes gebruik van
zorgbemiddeling of zorgadvies door hun zorgverzekeraar. Doordat
veel zorg moest worden uitgesteld, liepen de wachttijden in de
ziekenhuizen en in de GGZ op. Toch bleek ook vaak dat als bij de ene
zorgverlener nog geen behandeling mogelijk was, er op andere plaatsen
wel ruimte was.
Nu ziekenhuizen hun zorg steeds verder opschalen, intensiveren de
zorgverzekeraars hun inspanningen om verzekerden te wijzen op de
mogelijkheden van zorgbemiddeling. Verzekerden kunnen daarover
contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van hun
zorgverzekeraar. Medewerkers van de zorgverzekeraar zoeken dan
samen met de klant naar een geschikt alternatief. In meer dan 80
procent leidt zorgbemiddeling daadwerkelijk tot snellere behandeling.
Bron: ReumaMagazine

In samenwerking met
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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!

Bij sommige vormen van reuma komen de ontstekingen in de gewrichten
voor samen met ontstekingen in andere organen van het lichaam, zoals de
huid, de darmen en de ogen. Deze ontstekingen kunnen in een persoon
voorkomen of binnen een familie, waarbij iedereen ergens anders last van
heeft. Hoe deze familie van aandoeningen eruit ziet, hoe je deze herkent
en hoe je deze behandelt, wordt besproken tijdens de  

Lezing Gewrichtsklachten met
huid-, darm- en oogklachten
woensdag 23 november
Spreker: mw. dr. M.J.H. Boumans, reumatoloog in het Regionaal
ReumaCentrum in het Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Met reuma toch
een nieuwe
toekomst?

Uw voeten zijn onze zorg!
Vrijhoeven Orthopedisch Centrum biedt al
ruim 40 jaar een orthopedisch totaalpakket
op het gebied van aangepast schoeisel,
therapeutischelastische kousen, steunzolen
en braces.
Ons bedrijf kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, vakmanschap, kwaliteit en
een snelle levering.

Heeft u last van reuma en voelt u zich
daardoor beperkt in uw dagelijks leven?
Bekijk onze website voor meer informatie
en onze behandel programmaʼs.

Vrijhoeven Orthopedisch Centrum
feliciteert haar partner Reumavereniging
Regio Eindhoven met haar 40 jarig
jubileum.
Samen op naar een goedlopende
toekomst!

CIR revalidatie
zorg voor pĳn
Contact

Cir revalidatie | Eindhoven
Anderlechtstraat 15
5628 WB Eindhoven
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T: 040 - 24 09 245
E: info@cir.nl
W: www.cir.nl

Programma:
19:00 uur: ontvangst met kopje 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. Ook niet leden zijn van harte
welkom. Aanmelden: vóór woensdag 16 november 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
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11 tekenen van vermoeidheid door reuma

Grotendeels omdat het je dagelijks leven beïnvloedt.

VOOR U GELEZEN Negeer vermoeidheid niet

“Mensen met reuma vertellen dat vermoeidheid een van de ergste
dingen is van het hebben van een chronische ontstekingsziekte’’, zegt
Kelly Gavigan, die aan het onderzoek heeft meegewerkt. ‘’Hun dierbaren
en soms zelfs zorgverleners begrijpen de omvang en impact die het op
hun leven heeft niet volledig.’’

Oorzaak
onderzoeken

Van een waas in je hersenen tot prikkelbaarheid;
ontstekingsreuma kan vermoeidheidsklachten veroorzaken.
Susan Jara heeft 11 tekenen op een rijtje gezet waaraan je kunt
herkennen dat je vermoeid bent door je reuma. En dat je niet zomaar
moe bent. Ze deelt haar verhaal op Creaky Joints, het wereldwijde
onlinenetwerk voor mensen met gewrichtsontstekingen.
Vermoeid zijn belemmert je dagelijks leven
‘’Vermoeidheid door ontstekingsreuma is uitputtend’’, schrijft Susan.
‘’Maar het is anders dan gewoon supermoe zijn of je slaperig voelen.’’
Volgens Aly Cohen, reumatoloog, zorgt vermoeidheid ervoor dat je
zowel fysiek als mentaal minder goed kunt functioneren. Vermoeid zijn
belemmert je vermogen om te werken, voor je gezin te zorgen, klusjes
te doen, boodschappen te doen en deel te nemen aan sociale activiteiten.
‘’Basisdingen zoals naar het toilet gaan of een douche nemen, voelen
als een hele klus’’, vertelt Creaky Joints lid Ashley.
Vermoeid zijn is een belangrijk probleem voor mensen met verschillende
soorten ontstekingsreuma, waaronder reumatoïde artritis, artritis
psoriatica en axiale spondyloartritis (axiale SpA). Uit een onderzoek van
Creaky Joints is gebleken dat vermoeidheid een van de belangrijkste
symptomen is waar mensen met reuma graag controle over willen krijgen.
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Negeer vermoeidheid niet
Helaas is er geen snelle oplossing voor vermoeidheid. ‘’Anders dan
wanneer je moe bent, kun je niet gewoon een kop koffiedrinken, een
powernap nemen of jezelf oppeppen om je dag door te komen’’, zegt
dokter Cohen. ‘’Vermoeidheid is een symptoom dat je niet van je af kunt
schudden en dat je niet moet negeren. Het kan namelijk betekenen dat
je reuma opvlamt of dat je een andere onderliggende aandoening hebt.’’
Om de symptomen van vermoeid zijn te begrijpen, en hoe deze
verschillen van je alleen maar moe voelen, kun je een gesprek met je
zorgverlener voeren. Zo kun je de onderliggende oorzaken vaststellen,
waardoor jullie een plan kunnen maken om je beter te gaan voelen.
Oorzaken van vermoeidheid
Er is niet één oorzaak voor vermoeidheid bij ontstekingsreuma. Zo kan
vermoeidheid worden veroorzaakt door angst en depressie, maar
ook door stress of pijn. De oorzaken zijn vaak onderling gerelateerd,
waardoor je samen met je reumatoloog wat speurwerk moet doen om
uit te vinden wat er aan de hand is. Dokter Cohen toont haar patiënten
een ‘vermoeidheidswiel’, met vermoeidheid in het midden en de
mogelijke oorzaken daaromheen. “Het is mijn taak om alle oorzaken te
vinden en die te verhelpen’’, vertelt ze.
11 tekenen van vermoeidheid bij ontstekingsreuma
Net zoals er vele oorzaken van vermoeidheid zijn, zijn er ook vele tekenen
die erop kunnen wijzen dat je vermoeid bent. Enkele van de belangrijkste
tekenen die je met je zorgverleners kunt bespreken zijn:
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1. Extreme vermoeidheid: bij extreme vermoeidheid heb je het gevoel
geen controle meer te hebben. Bij normale vermoeidheid weet je dat
slaap het kan verhelpen, maar vermoeidheid bepaalt zelf wanneer
het over is. ‘’Je bent slechts een hulpeloze toeschouwer’’, vindt Creaky
Joints lid Lel.
2. Veranderingen in je energieniveau: sommige mensen worden wakker
met een gevoel van vermoeidheid, maar bij anderen ontstaat het
plotseling. ‘’Ik voel mezelf plots vermoeid worden. Dan moet ik
rusten’’, vertelt Kristina, die zelf leeft met ontstekingsreuma.
3. Toename van opvlammingen: vermoeidheid is een teken van hoge
ziekteactiviteit en ontstekingen. ‘’Tijdens een ontsteking is het lichaam
tegen zichzelf aan het vechten en wordt het moe’’, legt dokter Cohen
uit. ‘’Dat kost veel energie.’’
4. Slecht slapen: moeite met slapen is zowel een teken van vermoeid
zijn, als een oorzaak. ‘’Een slechte nachtrust kan de symptomen van
vermoeidheid verergeren’’, zegt dokter Cohen. ‘’Ook verhoogt slecht
slapen de gevoeligheid voor pijn en prikkelbaarheid. En het kan leiden
tot concentratieproblemen.’’
5. Een waas in je hersenen: door een waas in je hersenen is het lastiger
om cognitieve taken uit te voeren. Je bent vergeetachtiger en minder
alert, en je hebt minder aandacht.
6. Verminderde levenskwaliteit: vermoeid zijn kan je dagelijkse leven
belemmeren. Het houdt je bijvoorbeeld tegen om je vrienden en
familie te bezoeken, te werken, of sociale activiteiten te ondernemen.
7. Prikkelbaarheid: als je vermoeid bent, kan dat ervoor zorgen dat je
sneller geïrriteerd bent. Ook voel je eerder pijn als je vermoeid bent.
8. Weinig motivatie: vermoeidheid zorgt voor een gebrek aan energie en
motivatie. Angst en depressie kunnen hierbij ook een rol spelen.
9. Hoofdpijn: hoofdpijn kan een teken zijn van vele aandoeningen,
waaronder vermoeidheid. Bespreek het daarom altijd met je arts, als
je vaak last hebt van hoofdpijn.
10. Veranderingen in eetlust: als je weinig energie hebt, is het
waarschijnlijk dat je eetgewoonten veranderen. Je kunt minder zin
krijgen in eten, of juist meer willen eten als je vaak vermoeid bent.
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11. Vertraagde reflexen: je reflexen en reactietijd kunnen langzamer
worden als je vermoeid bent. Dit komt doordat vermoeidheid
neuronen in je hersenen vertraagt, wat leidt tot het ‘slow motion’
gevoel dat veel mensen ervaren als ze moe zijn.
Verminderen van vermoeidheid
Het is belangrijk om met je zorgverlener te praten over je vermoeidheid.
Samen kun je erachter komen wat de oorzaken zijn, en welke oplossingen
er bestaan. De behandeling van vermoeidheid hangt af van de oorzaak.
Terugkerende opvlammingen kunnen bijvoorbeeld behandeld worden
met een wijziging in je medicatie. Aan de andere kun je supplementen
nemen om bepaalde voedingstekorten te behandelen. En als depressie
of angst een rol spelen bij jouw vermoeidheid, wat vaak voorkomt, is
het belangrijk om ondersteuning te krijgen op het gebied van mentale
gezondheid.
Wat de oorzaak ook is, bepaalde veranderingen in levensstijl kunnen
altijd helpen. Zoals regelmatige lichaamsbeweging, leren omgaan met
stress en angst (bijvoorbeeld door meditatie, een boek lezen, of naar
muziek luisteren), en proberen beter te slapen. In het laatste geval kun
je proberen je aan een vast slaapschema te houden, of je telefoon niet
te kort voor het slapengaan te gebruiken.
Meedoen aan onderzoek over vermoeidheid bij reuma
Heb je reumatoïde artritis (RA) en wil je graag meer inzicht krijgen in jouw
vermoeidheidsklachten? Doe dan mee aan onderzoek dat de Universiteit
Twente samen met mensen met RA heeft opgezet. Jouw input levert een
belangrijke bijdrage aan onderzoek naar vermoeidheid.
Ga naar: reumazorgnederland.nl/meedoen-aan-onderzoek-vermoeidheid-bij-reuma/
Bron: ReumaZorg Nederland
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Kunstmuseum Den Haag 12 juli
SFEERVERSLAG

De 4 jaargetijden
van Mucha

Wie van u wil zich weer koesteren in de weldadige warmte van de baden?
Positieve energie opdoen, waarop we geruime tijd kunnen teren.
Gaat u ook mee?

Dinsdag 12 juli was het zo ver. We werden netjes opgehaald met
de Museum Plus Bus. Het beloofde een hete dag te worden en
dat werd het ook. Aangekomen bij het museum schoven we gelijk
aan voor de koffie en lunch in café Gember met zijn aparte plafond.
Dit keer was de lunch goed verzorgd. In het museum werden we in 3
kleurgroepen verdeeld en voorzien van een kastje en een koptelefoon,
zodat we onze zeer enthousiaste gids konden volgen. Na een uur was
onze rondleiding ten einde en kon je zelfstandig nog wat rondkijken.
Mooie collectie heeft het Kunstmuseum (er zijn er 3 naast elkaar),
vooral de tentoonstelling van Alphonse Mucha trekt veel bezoekers.
Van Mondriaan tot Van Gogh en de Strandbeesten van Theo Jansen
buiten bij de vijver, kortom te veel om op te noemen. Het is de moeite
zeker waard om nog eens terug te gaan. Rond 15.30 uur vertrokken
we uit Den Haag en na een toch nog vlotte terugreis met een kleine
file onderweg kwamen we om 17.38 uur moe en met vele indrukken
opgedaan, aan op de parkeerplaats van de Tongelreep waar we die
ochtend iets na 09.00 uur waren vertrokken. Dit soort uitstapjes met
de Museum Plus Bus smaakt naar meer. Chauffeur Frits vertelde dat er
vanaf oktober de verenigingen weer kunnen inschrijven voor volgend
jaar dus…….?
Wim Slot

Uitnodiging

Uitnodiging
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Thermaalbad Arcen
maandag 10 oktober
Programma:
10:30 uur: aanwezig zijn op de parking van de Tongelreep te Eindhoven
10:45 uur: vertrek met de bus naar Arcen
12:00 uur: zwemmen en koffie of thee met vlaai in het badrestaurant
16.00 uur: vertrek naar Eindhoven
17:15 uur: verwachte aankomst op de parking van de Tongelreep
te Eindhoven
Eigen bijdrage: leden en partnerleden: € 24,75, niet leden: € 29,50
Aanmelden: vóór maandag 3 oktober bij Greet van Gessel: 06 83 40 78 50
Let op: Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de busreis niet door. Neem dus
gerust je vriendin, buurman of verre achternicht mee.
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De paddenstoel, een gezonde schimmel
VOOR U GELEZEN Champignons, cantharellen en andere zwammen

Nuttig ingrediënt
De gemiddelde Nederlander eet jaarlijks 2,5 á 3 kilogram paddenstoelen.
Witte champignons zijn het populairst, maar ook oesterzwammen,
shiitake en cantharellen staan steeds vaker op het menu. Er zitten onder
andere vitamine B2, foliumzuur, kalium en vezels in.
Paddenstoelen zijn van zichzelf een caloriearme toevoeging aan de
maaltijd. Zo zitten er in 100 gram rauwe champignons maar 14
kilocalorieën. Het nadeel is dat ze makkelijk olie opzuigen. In de pan
slurpen ze zich vol met vet, waardoor je al snel extra olie of boter moet
toevoegen en de paddenstoelen niet meer zo slank zijn als ze waren.

Beter niet
zelf plukken!

In de herfst schieten buiten de paddenstoelen uit de grond. Veel
soorten die je in het bos ziet staan, zijn helaas niet lekker, taai of
zelfs giftig. In de winkel zijn hun eetbare soortgenoten gelukkig het hele
jaar door verkrijgbaar. Er zitten veel voedingsstoffen en maar weinig
calorieën in, dus de champignon en zijn familieleden zijn een gezond
ingrediënt.
Paddenstoelen vind je op de groenteafdeling, maar eigenlijk zijn het
geen groenten. Het zijn de vruchtlichamen van schimmels of zwammen.
Vroeger werden ze geassocieerd met hekserij. Daar ontlenen ze ook
hun naam aan: heksen en tovenaars hadden padden als huisdier en die
zouden op een paddenstoel zitten. Ook benamingen als duivelsei,
heksenkring en elfenbankje herinneren nog aan dit bijgeloof.
De hoedjes en stelen die boven de aarde uitsteken zijn maar een
klein gedeelte van de gehele schimmel. De schimmels bevinden zich
namelijk grotendeels onder de grond, in de vorm van lange, zich
vertakkende draden. Paddenstoelen spelen een belangrijke rol in de
voortplanting van schimmels. Een laagje op hun hoed vormt sporen,
die zich net als de zaden van een vrucht verspreiden en zorgen voor
nieuwe paddenstoelen.
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Er wordt wel gedacht dat je paddenstoelen kunt eten in plaats van vlees.
Er zit wel wat eiwit en ijzer in, maar omdat ze weinig vitamine B12
bevatten, zijn ze niet geschikt als volwaardige vleesvervanger.
Kopen en bewaren
Afhankelijk van de temperatuur groeien er in de zomer en de herfst volop
paddenstoelen in het wild. Als je geen deskundige bent, is het lastig om
eetbare te onderscheiden van giftige exemplaren. Een giftige soort eten
kan je diarree opleveren, maar in het ergste geval kun je er zelfs aan
overlijden. Er zomaar met een mandje op uittrekken is dus zeker niet
aan te raden.
Het aanbod aan wilde paddenstoelen varieert per jaargetijde en hangt
af van de weersomstandigheden. Het paddenstoelenseizoen beperkt
zich niet tot de herfst, sommige soorten komen al eerder boven de grond.
Zo kun je in het voorjaar morieljes kopen, in mei zomertruffels, vanaf
augustus cantharellen, gevolgd door trompettes de la mort en pieds de
moutons en eekhoorntjesbrood vanaf oktober. De gekweekte variant ligt
het hele jaar door in de winkels.
Koop paddenstoelen die gaaf en droog zijn en geen bruine plekken
hebben. Verpakt in een plastic bakje met gaatjes of in een papieren zak
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kun je paddenstoelen een dag of drie bewaren in de koelkast.
Bewaar ze niet in de buurt van producten met een sterke geur, zoals
uien, want ze nemen makkelijk geurtjes op.
Bereiden
Paddenstoelen zijn kwetsbaar en nemen vocht op, dus maak ze met
beleid schoon en laat ze niet weken in een bak water. Veeg de aarde
er voorzichtig af met een borsteltje, theedoek of keukenpapier.
Even snel afspoelen onder de kraan kan ook. Snijd hardnekkige
viezigheid desnoods weg en snijd ook een plakje van de onderkant
van de steel.
Rauwe champignons bevatten de giftige stof agaritine. Het
Voedingscentrum adviseert daarom om hooguit een paar plakjes
rauw te eten. Even aanbakken, koken of frituren verlaagt het
agaritinegehalte en komt bovendien de smaak ten goede.
Paddenstoelen bestaan voor een groot deel uit water wat bij
de bereiding vrij komt, dus ze slinken snel. Je kunt ze gebruiken
ter vervanging van of in combinatie met groenten.
Bron(nen): Voedingscentrum, Groenten Fruit Bureau, IVNw

Uitnodiging

Uitnodiging

Ze gaan weer rollen! Het is weer tijd voor onze jaarlijkse bingoavond.
U komt toch ook een kansje wagen? Prachtige prijzen en prijsjes en
niemand gaat met lege handen naar huis! Daarnaast verloten we twee
royaal gevulde levensmiddelenmanden. Kom ook naar onze:.  

Bingoavond
woensdag 26 oktober
Programma:
19:30 uur: ontvangst met kopje koffie of thee
22:00 uur: we weten wie de gelukkige prijswinnaars zijn!
Aanmelden: vóór woensdag 19 oktober bij Greet: 06 83 40 78 50.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
Eigen bijdrage: voor leden en niet leden: € 7,50 per kaart inclusief
eenmaal koffie of thee + één consumptiebon voor een drankje in de pauze.

Nieuwe leden (bijgewerkt tot en met 23 juli)

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Mevrouw N. van den Akker Biessen
Meneer P. van den Akker
Mevrouw A, van Amersvoort
Mevrouw I. Berg
Meneer J. Gooijer
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Mevrouw B. Koenen
Mevrouw G. Oosterholt
Mevrouw K. Ouwehand
Mevrouw M. Schaap

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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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

46

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
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

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

