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Codes

Verslag chocoladeworkshop

Themabijeenkomst fibromyalgie

Vijftig min groep en emaillijst

Nieuwsfeitje

Kom in actie voor de Collecteweek van het Reumafonds

Actuele zaken

Vuurslag een eendaags festival voor jongeren met reuma

Activiteitenkalender 2016

Colofon

Beschermvrouwe van rpv groningen is mevr. prof. dr. H. Bootsma

De uitgever en de vereniging zijn 
niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
Niets uit deze uitgave mag worden 
gekopiëerd en/of verspreid zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever en/of de vereniging.

7 11

geslaagde kookworkshop

Zaterdag 17 september heeft RPV 
Groningen een kookworkshop 
georganiseerd. Het thema was Indiaas 
koken op een natuurlijke basis.

16

vasculitis onderzoek in het UMCg

Gif als medicijn dat de activiteit van het 
immuunsysteem remt

wereldreumadag 12 oktober

,,Kom in beweging” Met dit thema 
werden alle leden uitgenodigd om op 
woensdag 12 oktober naar Aduard 
te komen om te luisteren naar enkele 
bijdragen over dit thema.
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Beste mensen,

Via deze rubriek 
informeer ik u graag 

over de ontwikkelingen 
binnen onze vereniging.

We kijken met veel 
plezier terug op 

Wereldreumadag. Met een 
opkomst van een kleine 100 
mensen was deze bijeenkomst 
heel geslaagd. We hebben 
op deze wijze het thema 
“Bewegen” centraal weten 
te stellen en hebben mensen 
weten te bereiken die graag 
meer willen bewegen.

Er waren Hydro 
deelnemers, deelnemers 

van de oefengroep Bechterew 
en therapeuten van ons 
aanwezig. Wij hebben laten 
zien welke activiteiten 
mogelijk zijn , ook wanneer 
bewegen misschien niet 
meer vanzelfsprekend is. 
Vele bezoekers hebben hun 
wensen kenbaar gemaakt 
aan welke beweegactiviteiten 
ze graag deel willen nemen. 

Wij zijn er volop mee bezig 
om na te gaan hoe we deze 
wensen kunnen invullen. U 
wordt hierover binnenkort 
geïnformeerd.

Het was goed om even 
stil te staan wat wij als 

reumapatiëntenvereniging 
anno 2016 voor onze 
leden doen. Wat wij aan 
beweegactiviteiten zoal 
organiseren, want bijna 40% 
van onze leden zijn wekelijks 
in 6 verschillende zwembaden 
aan de slag en bewegen.

Informeren, 
beweegactiviteiten 

organiseren en 
lotgenotencontact zijn 
speerpunten van onze 
patiëntenvereniging. Zo 
zijn er de afgelopen weken 
naast de WRD bijeenkomst 
weer 2 themabijeenkomsten 
georganiseerd, zijn we 
in de regio Eemsdelta 
vanaf september gestart 
met inloopbijeenkomsten 
vanuit het multifunctionele 
woonzorgcentrum 

BetingeStaete in Delfzijl. Ook 
zijn er weer leuke en gezellige 
activiteiten gehouden. 
Kortom voor veel mensen is 
er iets georganiseerd.

Ook de organisatie van 
onze beweegactiviteiten 

hebben we met onze 
therapeuten onder de loep 
genomen. Hoe doen we 
het, waarom doen we het 
op deze wijze, kan het 
nog beter, dat zijn vragen 
die we ons voortdurend 
stellen. En natuurlijk een 
heel belangrijke vraag is of 
onze deelnemers het ook 
voldoende waarderen. Zit 
er bijvoorbeeld voldoende 
variatie in de oefeningen, 
hebben zij suggesties voor 
ons. We gaan de deelnemers 
de komende periode hier 
expliciet naar vragen.

U heeft gemerkt dat we 
u steeds meer per mail 

benaderen. Persoonlijke 
uitnodigingen kunnen we 
heel gemakkelijk per mail 
versturen. Efficiënt en veel 

Van de 
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goedkoper dan met de post. 
Leden met mailadressen die 
niet meer up to date waren 
hebben we benaderd om de 
juiste adressen te krijgen, 
zodat we in het vervolg ook 
hen digitaal kunnen bereiken.

Eind augustus zijn we 
gestart met ons jaarplan 

2017. Dat is een plan waar 
alle activiteiten worden 
benoemd die we volgend 
jaar willen organiseren en 
die in de financiële begroting 
worden opgenomen. Met 
een werkgroep activiteiten 
hebben we dit voorbereid, 
in breder verband in een 
brainstormsessie met een 
delegatie van het bestuur 
besproken en ideeën 
uitgewisseld. Daarna zijn de 
plannen met het voltallige 
bestuur besproken. Eind 
oktober hebben we de totale 
financiële begroting 2017 
besproken en vastgesteld. 
De eindconclusie is dat 
we onze contributie en de 
tarieven voor de Hydro en 
de oefengroep Bechterew 

voor 2017 niet hoeven 
te verhogen. Dat is een 
positieve ontwikkeling waar 
we heel blij mee zijn. We 
zetten in 2017 nog meer 
in om jongere mensen met 
reuma te bereiken. In onze 
beweegactiviteiten gaan we 
ons hierop focussen.

We gaan ons de 
komende maanden 

voorbereiden voor een 
actieve inzet voor de collecte 
van het Reumafonds. 
Daar hebben we hulp voor 
nodig. We zoeken daarom 
enkele vrijwilligers die ons 
willen ondersteunen met de 
voorbereidingen. In dit blad 
doen we een oproep. Graag 
ontvangen we de aanmelding 
van u / van jou.

U ziet dit is een voorbeeld 
van onze nieuwe 

projectmatige ondersteuning. 
Dat kan voor verschillende 
projecten gebeuren. Je kunt 
onze vereniging daar op 
een geweldige manier mee 
helpen en ondersteunen. Het 

grote voordeel is je hebt geen 
langlopende verplichtingen 
en het kost je daarom weinig 
tijd.

Er is de afgelopen 
maanden veel werk 

verzet. Daarom is het fijn 
om straks in december ook 
te mogen genieten van de 
rust, van de feestdagen en de 
jaarwisseling.

Wij zetten ons 
ook in 2017 

voor U in. Als actieve 
reumapatiëntenvereniging 
voeren we onze missie uit. 
Dat doen we graag, daar zijn 
we trots op en daar mag u 
ons op aanspreken.

Hoewel het nog enkele 
weken duurt, wens ik 

u vanaf deze plek alvast fijne 
feestdagen toe en een goede 
jaarwisseling.

Willie Dieterman
voorzitter@rpv-groningen.nl

Voorzitter
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Van de redactie
November geeft de 

kalender aan en het is 
weer tijd om aan het laatste 
blad van dit jaar te werken. 
Nummer 5 2016. Een blad 
met voor elk wat wils. Zo 
aan het eind van het jaar 
maken velen de balans eens 
op: wat bracht het jaar, 
wat waren de persoonlijke 
hoogtepunten, wat waren de 
dieptepunten. Hoe gaat u om 
met reuma.

Het hoeft geen 
melancholisch betoog 

te worden maar zo aan het 
eind van het jaar komt alles 
weer een beetje tot rust. De 
zon geeft de bomen kleur 
maar die verliezen hun blad, 
het wordt kaal in het land: de 
koeien staan weer langer of 
helemaal op stal, de oogst is 
van het land. Ik hoorde van 
een veeboer dat hij een prima 
jaar achter de rug had: 1 ½ 
x de benodigde hoeveelheid 
gras kon hij van zijn land 
halen. Daar zag het medio 
april/ mei allerminst naar uit. 
Eind april van dit jaar was 
het kouder dan op Tweede 
Kerstdag 2015.

En met de aardappeloogst 
die valt lager uit maar 

behoudens dat nadeel komt 

er nog iets bij: het land was 
te droog om te oogsten. 
Voor de weggebruiker niet 
vervelend om nauwelijks over 
modderige wegen te rijden 
maar aan de aardappel kwam 
geen klontje klei mee naar 
boven. Klei fungeert hier als 
beschermlaagje waardoor de 
aardappel niet zo snel kan 
beschadigen.

Omdat onze eigen 
appelboom een 

overdaad aan vrucht had 
bood ik appels bij de 
Voedselbank Groningen aan, 
de koelcel puilde al uit van 
appels die van het Hogeland 
kwamen. Het was in dit 
opzicht zeker een goed jaar.

En nu naar 2017 welke 
verwachtingen zijn er, 

zal het politieke klimaat na 
15 maart drastisch gaan 
veranderen. Of zijn we 
inmiddels gewend geraakt 
aan alle onheilstijdingen 
die uit die hoek vandaan 
komen. Hoe realistisch 
is het politieke bedrijf in 
Den Haag, er liggen stapels 
onuitgevoerde moties waar 
niemand zich meer druk 
over maakt. Scoren voor de 
achterban en daarna over tot 
de orde van de dag.

Als op 15 maart de 
stemmen zijn geteld zal 

het een hele puzzel worden 
om daar een kabinet van 
samen te stellen. Niet eerder 
dan medio juni/ juli zullen we 
weten wat er voor kabinet 
zit en kort daarna moet de 
begroting 2018 al in elkaar 
worden gezet. Dat nieuwe 
kabinet geeft daar wel een 
krachtig signaal mee af: zo 
gaan we het de komende 
periode doen.

Na alle ferme 
bezuinigingen 

zou enige compensatie 
welkom zijn, minder 
draagkrachtigen voelden 
de buikriem steeds scherper 
bij de dagelijkse uitgaven. 
Hoeveel Nederlanders 
zitten niet onder bepaalde 
inkomensgrenzen, hoeveel 
chronisch zieken moeten 
opletten met wat zij doen.

Ook in de komende 
weken en met een 

doorkijk naar het nieuwe 
jaar staan er weer tal van 
activiteiten in de agenda om 
u van dienst te zijn, om u 
welkom te heten en om er 
gebruik van te maken.

Vincent Erdin
redactie

5



re
um

ap
at

ië
nt

en
ve

re
ni

gi
ng

 g
ro

ni
ng

en
 - 

nu
m

m
er

 4
, 2

01
6

Codes
Iedereen weet wat een code 

is: aan elk product in de 
winkel hangt tegenwoordig 
een code. Het gaat mij 
eigenlijk om de codekleuren: 
geel, oranje en rood. Bij 
enkele situaties worden die 
gebruikt: dichte mist, hevige 
sneeuw, storm, dreigende 
wateroverlast en ijzel om de 
meest bekende te noemen.

Wat heeft dat met dit 
blad te maken?

De uitleg is dat er al 
sinds 2010 een niet 

opgevulde vacature is en 

dat het redigeren van het 
Verenigingsblad van RPV 
Groningen gedurende 10 
jaar eigenlijk al een aardige 
periode is.

Het blad is met vijf 
nummers van redelijk 

vaste omvang stabiel te 
noemen, het geeft de breedte 
van het verenigingsleven weer 
maar of het gewenst is om 
dat nog langer te blijven doen 
was voor deze redactie maar 
zeer de vraag.

Het is een korte 
uiteenzetting waar 

eigenlijk geen kleurcode meer 
voor nodig is.

Het waren mooie en 
afwisselende jaren. 

Iedereen die wel eens 
bladmuziek onder ogen heeft 
gezien weet wat de componist 
aan het slot van het stuk 
plaatst na de laatste noot van 
koor, solisten en orkest: Fine!

Dank voor uw 
welwillende 

belangstelling in de afgelopen 
jaren.

De redactie
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Wereldreumadag
12 oktober
,,Kom in beweging” Met dit thema werden alle leden uitgenodigd om op woensdag 12 
oktober naar Aduard te komen om te luisteren naar enkele bijdragen over dit thema.

De voorzitter van RPV 
Groningen ging vooraf 

aan de twee bijdragen uit het 
veld in op de functie van een 
regionale patiëntenvereniging. 
Het werkgebied beslaat 
het grootste deel van de 
provincie Groningen de 
kop van Drenthe. Vorig 
jaar is er een begin gemaakt 
met de uitvoering van een 
vernieuwingsslag binnen de 
vereniging: ,,Andere tijden, 
andere aanpak”.

Wat verwachten leden in 
deze, digitale, tijd van 

een patiëntenvereniging.

1: de organisatie wordt 
gedragen door 
vrijwilligers met 
een professionele 

uitstraling, waar 
nodig is professionele 
inzet nodig zoals bij 
het beheer van de 
administratie van een 
grote vereniging.

2: terugdringen van de 
kwetsbare punten

3: er is een kleiner bestuur 
maar er zijn op ad hoc 
basis meer vrijwilligers 

inzetbaar bij 
verschillende projecten.

In de uitvoering en op het 
gebied van Communicatie 

wordt gebruik gemaakt 
van het Verenigingsblad, 
de (vernieuwde) Website 
die sinds 26 augustus 2016 
online is gegaan en van 
Facebook.
De website is zo ingericht 
dat aanvragen voor 
hydrotherapie langs deze weg 
afgehandeld kunnen worden.
De voorzitter stelt de 
mogelijkheid van een digitale 
nieuwsbrief voor. Als daar 
belangstelling voor bestaat 
zal daar handen en voeten 
aan worden gegeven.

7
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Beweegactiviteiten

De belangrijkste 
activiteit van RPV 

Groningen is het verzorgen 
van hydrotherapie in 31 

groepen op 6 locaties waarbij 
klantgerichtheid voorop 
staat, als er belangstelling 
bestaat m twee keer deel 
te nemen per week dan 
bestaat daar sinds kort de 
mogelijkheid voor. Naast 
hydrotherapie is er sinds 
augustus van dit jaar 
een groep speciaal voor 
Bechterew.
Belangrijk is dat de eigen 
bijdrage die van deelnemers 
wordt gevraagd in de 
afgelopen jaren ongewijzigd 
is gebleven.
De voorzitter vraagt om 
tijdens het informele deel van 
deze bijeenkomst kenbaar 
te maken waar behoefte aan 
zou bestaan bij de leden.

De vereniging organiseert 
verschillende 

dagprogramma’s variërend 
van en dagdeel tot een 
vakantieweek. De keuze of 

dat in de komende jaren 
wordt voortgezet hangt mede 
af van de belangstelling.

Op het gebied van 
voorlichting 

zijn er verschillende 
themabijeenkomsten, 
van verschillende van 
die bijeenkomsten is de 
aankondiging in de agenda 
geplaatst en een verslag in het 
verenigingsblad.

Wekelijks is er een open 
huis in ,,De Smidse” in de 
Merwedestraat waar onder 
het genot van koffie, thee 
of soep en een broodje 
bijgepraat kan worden. 
In Delfzijl wordt sinds 
kort gebruik gemaakt 
van de ruimte van een 

woonzorgcentrum maar is de 
frequentie aangepast vanwege 
een teruglopend aantal 
bezoekers op de oude locatie 
in Farmsum.

RPV Groningen is een 
regionale vereniging. 

Landelijk is het Reumafonds 
vanuit het hoofdkantoor 
in Amsterdam werkzaam. 
Plaatselijke en regionale 
verenigingen ontvangen 
van het Reumafonds hun 
inkomsten om alle activiteiten 
te organiseren. Het 
Reumafonds houdt jaarlijks 
in maart een landelijke 
collecte (zie ook elders in dit 
blad) naast de verenigingen 
en de kantoororganisatie 
gaat het overgrote deel 
van de inkomsten naar 
wetenschappelijke 
onderzoekstrajecten. Jaarlijks 
wordt er beoordeeld welke 
voorstellen gehonoreerd 
worden.

Het tweede deel van 
deze bijeenkomst op 

Wereldreumadag bestaat 
uit twee bijdragen van 
beroepskrachten: Fenna van 
der Velde, oefentherapeut 
Cesar en Lotte Geerst 
een van de begeleiders bij 
hydrotherapie.

Fenna van der Velde 
ziet als oefentherapeut 

vooral mensen in haar 
praktijk binnenkomen die 
klachten hebben over het 
bewegingsapparaat. Zij 
geeft haar bijdrage de titel: 

8
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,,Wanneer bewegen niet meer 
vanzelfsprekend is”.

In haar bijdrage benadrukt 
zij dat bewegen essentieel is, 
iedereen zou tenminste 30 
minuten per dag in beweging 
moeten zijn. En wel zodanig 
dat de hartslag toeneemt en 
je er warm van gaat worden. 
Onder bewegen valt veel: 
fitness, lopen, nordic walken, 
wandelen.

Fenna benadrukt het belang 
van bewegen juist als er 
sprake is van artrose of 
fybromyalgie, van belang is 
om de spieren krachtig te 
houden en te blijven trainen. 
Juist door minder te bewegen 
en de pijnklachten een plaats 

te gunnen bestaat de kans dat 
rust roest gaat worden. Er zal 
sprake zijn van meer stijve 
gewrichten, verslapping van 
spieren. Bovendien is de kans 
op aanpalende ziektebeelden 
niet denkbeeldig: hart- en 
vaatziekten en diabetes etc. 
liggen op de loer.

Het op peil houden van 
de conditie draagt er toe 
bij om deze ziekten buiten 
de deur te houden. Fenna 
realiseert zich dat het lastig 
kan zijn om een juiste balans 
te vinden bij pijn, iedereen 
die pijnklachten heeft zal 
dit op de en of andere wijze 
gaan compenseren. Dat 
veroorzaakt een onbalans. 

9
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Bewegen kan dus niet 
vanzelfsprekend meer zijn 
maar het is wel noodzakelijk. 
Fenna zoekt steeds naar een 
balans tussen belasting en 
belastbaarheid en haar motto 
is: ,,Gezond bewegen kun je 
(weer) leren”

Iedereen is in staat om te 
leren bewegen van jong 

tot oud en daarmee de regie 
terug te nemen over het eigen 
lichaam en de bijbehorende 
klachten die er zijn. Ervaar 
daarna de dingen die nog wel 
mogelijk zijn ten aanzien van 
belasten en bewegen waarbij 
het contact met anderen 
minstens net zo belangrijk is.
Niet minder belangrijk is hoe 
goed de nachtrust verloopt, 
een goede nachtrust heeft bij 
iedereen effect op de algehele 
conditie.
Aanraders om te doen: 
fitness, hydrotherapie, 
wandelen, zwemmen 
maar bijvoorbeeld geen 
teamsporten waarbij sprake 

is van krachtsinspanning 
evenmin wintersport wegens 
overbelasting.

Lotte Geerts is 
begeleidster bij een van 

de hydrotherapiegroepen 
en noemt de voordelen van 
bewegen in warm water (31 o 
C) er wordt gebruik gemaakt 
van de gewichtloosheid 
en de opwaartse krachten 
om de doorbloeding 
op gang te brengen, het 
lichaam vangt door in het 
warme water te bewegen 
geen schokbewegingen op 
die pijnklachten kunnen 
veroorzaken. Hierdoor wordt 
de lat eigenlijk automatisch 
hoger gelegd en is er meer 
mogelijk. Het belangrijkste 
voordeel van hydrotherapie 
is dat het hele lichaam in 
beweging is tijdens een 
periode van 45 minuten.

Bij de Bechterew 
oefengroep bestaat 

het programma uit 2 x 

45 minuten en wordt 
hydrotherapie aangevuld 
met sport en spel waarbij het 
tempo en de mogelijkheden 
afgestemd wordt op de 
deelnemers.

Op de vraag of er ook 
een oefengroep kan 

komen voor RA wordt 
gezegd dat dit bij voldoende 
belangstelling tot de 
mogelijkheden kan gaan 
behoren en een verdere 
uitbreiding van het aanbod 
zou kunnen betekenen.

Bij de verschillende tafels 
is informatie beschikbaar 

van Medipoint als grootste 
aanbieder van welzijns- en 
zorgartikelen in Nederland 
en over de WMO. Verder 
zijn er enkele fietsen met 
trapondersteuning opgesteld 
om een idee te geven van de 
mogelijkheden op dit gebied.

Vincent Erdin
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Vasculitis onderzoek in het UMCG:
Gif als medicijn dat de activiteit 
van het immuunsysteem remt

In het Universitair Medisch 
Centrum Groningen 

wordt sinds de jaren tachtig 
medisch-wetenschappelijk 
onderzoek gedaan naar 
vasculitis. Vasculitis 
betekent bloedvatontsteking. 
Vasculitis kan voorkomen 
in zowel grote als kleine 
bloedvaten. Een voorbeeld 
van grote vaten vasculitis is 
reuscelarteriitis (Ontsteking 
van een slagader) en 
voorbeelden van kleine 
vaten vasculitis zijn o.a. 
Granulomatose met 
polyangiitis (GPA; voorheen 
de ziekte van Wegener 
genoemd) en Microscopische 
polyangiitis (MPA). Het 
vasculitis expertise centrum 
van het UMCG behandeld 
alle vormen van vasculitis 
waarbij een multidisciplinaire 
samenwerking tussen de 
afdelingen reumatologie 
en klinische immunologie, 
nefrologie en medische 
biologie zeer belangrijk is. 
Hiermee levert het vasculitis 
expertise centrum van het 
UMCG hoogwaardige zorg 
aan patiënten met vasculitis, 
en kan het een belangrijke 
bijdrage leveren aan de 
wetenschappelijk kennis over 
vasculitis.

Het UMCG beschikt 
over het grootste 

patiënten cohort met kleine 
vaten vasculitis binnen 
Nederland. Onder leiding 
van Prof. Dr. Peter Heeringa 
(medisch bioloog), Prof. Dr. 
Coen Stegeman (internist-
nefroloog), Dr. Bram Rutgers 
(internist-immunoloog) 
en Dr. Wayel Abdulahad 
(medische Bioloog) is 

Lucas Lintermans in 2013 
gestart als promovendus 
bij het vasculitis expertise 
centrum. Hij heeft daarvoor 
medische farmaceutische 
wetenschappen gestudeerd 
aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Door zijn 
interesse in de immunologie 
en vasculaire biologie was 
onderzoek naar vasculitis een 
‘perfect match’.

11
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Kleine vaten vasculitis, 
zoals GPA en MPA zijn 

ernstige systemische auto-
immuunziekten. Waarbij 
het eigen afweersysteem 
van de patiënt een rol 
speelt in de oorzaak van 
de bloedvatontsteking. 
Bij deze ziekten raken de 
binnenwanden van kleine 
bloedvaten in verschillende 
organen door het hele 
lichaam ontstoken. Dit 
kan onder andere leiden 
tot gewrichtsontstekingen, 
nierfalen, neurologische 
klachten en longproblemen 
(variërend van hoesten tot 
fatale longbloedingen). De 
huidige behandeling bestaat 
uit afweeronderdrukkende 
medicijnen maar dit is 
helaas niet altijd effectief. 
Bovendien kennen deze 
medicijnen veel bijwerkingen. 
50% van de patiënten loopt 
binnen vijf jaar tegen een 
opvlamming van de ziekte 
aan. Elke opvlamming gaat 
gepaard met toegenomen 
schade aan organen en 
verlies van kwaliteit van 
leven. Onderzoek naar 
nieuwe behandelingen 
is dan ook erg wenselijk 
voor deze patiëntengroep. 
Belangrijk in de zoektocht 
naar nieuwe behandelingen 
is om geneesmiddelen te 
ontwikkelingen die een 
specifieke werking uitoefenen, 
waardoor ze minder 
bijwerkingen veroorzaken en 
daarnaast relatief goedkoop 
te produceren zijn. In het 
onderzoek van Lucas wordt 

een mogelijke nieuwe 
behandelingsstrategie in het 
laboratorium onderzocht.

Lucas bestudeert 
voornamelijk de rol van 

T cellen in het ziekteproces 
van GPA. T cellen zijn 
afweer cellen die normaal 
gesprokken betrokken zijn bij 
het bestrijden van infecties. In 
patiënten met GPA zijn de T 
cellen medeverantwoordelijk 
voor de bloedvatontsteking 
en weefselschade dat tijdens 
het ziekteverloop kan 
ontstaan. T cellen kunnen de 
weefsel schade veroorzaken 
doordat ze signaalstoffen 
(cytokinen) uitscheiden 
die de bloedvatontsteking 
bevorderen. Er zijn 
verschillende type T cellen 
met ieder een eigen functie. 
In Groningen heeft Dr. 
Wayel Abdulahad ontdekt 
dat een speciale groep 
T cellen belangrijk zijn 
in de ontwikkeling van 
weefselschade bij GPA 
patiënten. Dit zijn geheugen-
T-cellen. De geheugen-T-
cellen zijn belangrijk in 
het onderzoek naar auto-
immuunziekten omdat 
zij lang in het lichaam 
actief blijven, zelfs nadat 
een infectie bestreden is. 
Geheugen-T-cellen onthouden 
welke infectie het lichaam 
aanviel. Een volgende keer 
kunnen zij de infectie veel 
sneller bestrijden. In GPA 
patiënten is er iets mis met de 
geheugen-T-cellen. De cellen 
hebben niet goed onthouden 

welke infectie zij onschadelijk 
moeten maken waardoor ze 
het lichaam zelf aanvallen. In 
het bloed van GPA patiënten 
zijn er meer geheugen-T-
cellen aanwezig dan in 
gezonde mensen. Tevens zijn 
deze cellen overactief in GPA 
patiënten. Hierdoor is het 
idee ontstaan om specifiek 
de activiteit van geheugen-T-
cellen te remmen. De vraag 
is alleen hoe onderzoekers 
specifiek de geheugen-T-cellen 
kunnen inactiveren zonder 
andere type T cellen aan te 
tasten. Door deze specifieke 
behandelingsstrategie 
hopen de onderzoekers 
de kans op bijwerkingen 
te minimaliseren. Het 
afweersysteem van de 
patiënten zou dan relatief 
onschuldige infecties zoals 
een verkoudheid/griep 
zelf kunnen bestrijden, 
wat met de huidige 
afweeronderdrukkende 
medicijnen minder goed gaat.

Interessant aan geheugen-T-
cellen is dat ze een unieke 

eigenschap hebben. Op het 
oppervlakte van geheugen-T-
cellen zitten heel veel kalium-
kanalen. Deze kalium-
kanalen zijn belangrijk voor 
de geheugen-T-cellen omdat 
ze de huishouding van 
de cellen op orde houden 
en activiteit van de cellen 
kunnen beïnvloeden. Om de 
activiteit van geheugen-T-
cellen te remmen kan Lucas 
de kalium-kanalen van deze 
cellen blokkeren. Bijzonder 
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aan de middelen die kalium-
kanalen blokkeren voor 
de behandeling van auto-
immuunziekten is dat de 
middelen zijn ontstaan uit het 
gif van schorpioenen, slangen 
of giftige zeeanemonen. 
In 1990 is ontdekt dat het 
gif van de zeeanemoon, 
Stichodactyla helianthus, 
een eiwit bevat dat specifiek 
kalium-kanalen aanwezig 
op geheugen-T-cellen 
blokkeert. Het eiwit uit 
het gif van de zeeanemoon 
wordt op het moment 
synthetisch nagemaakt 
door het Amerikaanse 
bedrijf Kineata Inc., en 
heet dalazatide (voorheen 
ShK-186). Door gebruik 
te maken van dit eiwit kan 
Lucas in het laboratorium 
testen of de activiteit van 
de geheugen-T-cellen kan 
worden afgeremd. Inderdaad, 

blijken de geheugen-T-
cellen uit het bloed van 
GPA patiënten veel minder 
activiteit te vertonen nadat 
deze T cellen behandeld zijn 
met dalazatide. Tevens lijkt 
het erop dat andere type 
T cellen in mindere mate 
beïnvloed worden door 
dalazatide dan de geheugen-
T-cellen, dit is Lucas nog 
verder aan het uitzoeken. 
Uiteindelijk hopen de 
onderzoekers uit Groningen 
een manier te vinden 
waarmee ze de negatieve 
werking van geheugen-
T-cellen kunnen stoppen. 
Verwacht wordt dat hierdoor 
de bloedvatontstekingen plus 
weefselschade in patiënten 
met GPA worden beperkt.

Het vasculitis expertise 
centrum van het 

UMCG heeft overigens 

meerdere projecten lopen. 
Artsen en onderzoekers 
zijn onder andere aan 
het bestuderen hoe 
opvlammingen van ziekte 
activiteit in GPA patiënten 
beter voorspeld kunnen 
worden zodat behandelingen 
tijdig kunnen worden 
aangepast. Tevens wordt 
onder leiding van Dr. 
Liesbeth Brouwer (internist-
reumatoloog) onderzocht 
welke afweercellen een 
belangrijke rol spelen in het 
ziekte proces van grote vaten 
vasculitis.

Lucas Lintermans

Nb: Lucas zal naar 
verwachting in het najaar 
van 2017 promoveren op zijn 
onderzoek waar hij hier een 
impressie van heeft gegeven.

Zeeanemoon, Stichodactyla helianthus
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Bereikbaarheid
Afdeling reumAtologie/klinische immunologie umcg
 Bezoekersadres : Hanzeplein 1, Reumapoli, Fonteinstraat 13
 Postadres : HPC AA21
 Postbus : 30.001
 Postcode : 9700 RB Groningen
 Telefoon polkliniek dagelijks: 050-3612908 tot 12.00

Afspraak telefonisch verpleegkundig spreekuur wordt door de polikliniek gepland voor 
volgende dag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij 1 van de verpleegkundig 
specialisten.: Wietie Gerlofs, Susan Katerbarg, Greetje van Zuiden en Belia Hollander.
Spoedvragen worden dagelijks beantwoord: bellen voor 12.00.

mArtiniziekenhuis groningen
 Bezoekersadres : van Swietenplein 1
 Postbus : 30.033
 Postcode : 9700 RM Groningen
 Telefoon : 050-5246958

Verpleegkundig specialist: Lucretia Oosting
Verpleegkundig reumaconsulent: Anne Marie van Brenk
 Bereikbaar op maandag tot en met donderdag
 van 8.30 uur - 15.00 uur.
 Op vrijdag van 8.30 uur - 12.00 uur.

treAnt zorggroep refAjA ziekenhuis stAdskAnAAl
 Bezoekersadres : Boerhaavestraat 1
 Postcode : 9501 HE Stadskanaal
 Telefoon : 0599 - 654654 (vragen naar pieper 4527)
 (spreekuur volgens afspraak)
 E-mail : info@refaja.nl

Verpleegkundig reumaconsulent: Karina Noot-Swijghuizen Maandag 8.30 - 15.00 uur
 Donderdag 8.30 - 15.00 uur
 Vrijdag 8.30 - 16.00 uur
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ommelAnder ziekenhuis groep locAtie lucAs in Winschoten
 Bezoekadres : Gassingel 18, 9671 CX Winschoten
 Postadres : Postbus 30.000, 9670 RA Winschoten
 Telefoon : 0597-459 547
 Website : www.ozg.eu

reumaverpleegkundige: Ingrid Draaijer
 Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

ommelAnder ziekenhuis groningen, locAtie delfzicht
 Bezoekadres : Jachtlaan 50, 9934 JD Delfzijl
 Telefoon : 088-066 1000
 Website : www.ozg.eu

reumaverpleegkundige: Ingrid Draaijer, verpleegkundig specialiste reumatologie
 Aanwezig op dinsdag

WilhelminA ziekenhuis Assen
 Bezoekersadres : Europaweg Zuid, Assen
 Postbus : 30001
 Postcode : 9400 RA Assen
 Telefoon : 0592 - 325262 of b.g.g. (secr.) 0592 - 325260
 Faxnummer : 0592 - 325218
 E-mail : annet.sikkens@wza.nl

Verpleegkundig reumaconsulent: Annet Sikkens Dinsdag 8.30 - 15.00 uur
 Woensdag 8.30 - 11.30 uur
 Donderdag 8.30 - 11.30 uur
staat mijn deur open dan kunt u zonder afspraak binnenkomen.

umcg cVr BeAtrixoord

 Bezoekadres : Dilgtweg 5, Haren
 Postbus : 30.002, 9750 RA Haren

reumarevalidatie physician Assistant: Karin Oosterkamp
 Telefoon : 050-5338317

reumaconsulenten
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Geslaagde 
kookworkshop
Zaterdag 17 september 
heeft RPV Groningen 
een kookworkshop 
georganiseerd. Onder leiding 
van Birgit Flug ging een 
groep van 11 leden in de tuin 
van Birgit in het landelijk 
gelegen Stitswerd aan de slag. 
Het thema was Indiaas koken 
op een natuurlijke basis.

We hebben in 4 groepjes 
gewerkt (3x3 en 1x2 ) en dat 
was best flink doorwerken. 
Gezamenlijk hebben we het 
voor-, tussen-, hoofd- en 
nagerecht gemaakt.

Birgit heeft de deelnemers 
zeer enthousiast begeleid bij 
het bereiden van de gerechten 

uit de Indiase keuken. Na 
afloop van de intensieve 
workshop werd gezamenlijk 
genoten van het heerlijk 
voorgeschotelde diner. De 
sfeer en de begeleiding waren 
uitstekend en de workshop is 
volgens de deelnemers voor 
herhaling vatbaar.
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Verslag chocolade 
workshop

Omdat we vorig jaar zo 
enthousiast waren hebben 
we Ina ook dit jaar weer 
uitgenodigd voor een 
workshop. En we verheugden 
ons zeer op haar komst. En 
wat hebben we weer genoten.

Eerst natuurlijk proeven 
welke vullingen we zouden 
gaan gebruiken. En dan met 
elkaar overleggen, wat vind 
jij lekker, welke heb jij…… 
Welke chocolade neem jij, 
wit? Melk? Puur? Of van 
alles wat? Ja dat is een beetje 
moeilijk met de mallen die we 
hebben, maar wacht, je kunt 
natuurlijk ook delen met een 
ander uit de groep, jij de helft 
van mijn wit en ik de helft 
van jou puur? Ja ook dat 
is mogelijk. Dat alleen is al 
genieten. Niet zozeer om wat 
je op dat moment in je mond 
steekt maar meer om de sfeer 
die er dan hangt.

Ontspannen, genieten, 
afwachtend, pratend, of stil 
genieten van wat er komen 
gaat. En dat geldt dan meer 
voor de mensen die er vorig 
jaar niet bij waren.

En dan heerlijk met een grote 
schort voor kliederen, nou 
voorzichtig kliederen hoor 
want het is niet de bedoeling 
dat het op de grond komt 
natuurlijk. En dat gaat ook 
goed.

De techniek valt niet 
mee maar daarvoor is 
Ina aanwezig om ons 
te begeleiden en ons 
aanwijzingen te geven. En 

we krijgen gevulde bonbons 
en flikken, die flikken is 
heel leuk omdat je die mag 
versieren met allerlei kleine 
dingetjes, fruit, plaatjes, 
nootjes, van alles en nog wat. 
En dat is heel leuk om te 
zien, iedereen maakt andere 
flikken, andere versiering, 
andere kleur, of alle kleuren 
bij elkaar.

Ja we kunnen weer terug 
kijken op een zeer, zéééér 
geslaagde dag. Zeker voor 
herhaling vatbaar en ze 
komt volgend jaar ook zeker 
weer op de agenda, en nu… 
smullen maar van onze eigen 
chocolaatjes.
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Themabijeenkomst Fibromyalgie
20 oktober 2016

In het sfeervolle 
zorgcentrum BetingeStaete 

in Delfzijl heeft RPV 
Groningen op 20 oktober 
voor de tweede keer dit jaar 

een lezing georganiseerd 
over fibromyalgie. De eerste 
lezing werd georganiseerd 
in Zuidhorn. De lezing 
werd beide keren gegeven 

door Naomi Talens, 
fysiotherapeut bij het 
Paramedisch Centrum voor 
Revalidatie en Reumatologie 
Hilberdink. Er waren rond 
20 belangstellenden voor 
deze zeer interessante lezing, 
waarin veel aandacht was 
voor het onderwerp pijn, 
een van de belangrijkste 
verschijnselen van 
fibromyalgie. Vragen als: 
Wat is pijn; wat is chronische 
pijn; hoe kun je de pijn 
beïnvloeden en hoe kun je 
het best met pijn omgaan 
stonden centraal. Er was 
sprake van veel herkenning, 
hetgeen volop leidde tot 
interessante uitwisselingen 
van ervaringen in en met de 
zaal. Dat maakte het voor 
de aanwezigen boeiend en 
interessant.

Voor de lezer die graag 
meer wil weten over 

fibromyalgie verwijs ik naar 
verenigingsblad nummer 3 
van 2016. Hierin staat een 
meer uitgebreid inhoudelijk 
verslag van deze lezing van 
Naomi Talens.

Peter Redeker
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Vijftigmin-groep 
en emailli jst
De Vijftigmin-groep is 

voortgevloeid uit de 
voormalige jongerengroep die 
er was bij de RPV.

wat doet de 
vijftigmin-groep?

We organiseren een 
aantal activiteiten en 

soms wordt er informatie 
rondgemaild. De doelgroep 
is de jongere leden, maar 
tegenwoordig zijn er ook 
een aantal oudere mensen 
die graag meedoen met de 
activiteiten. Het gaat er om 
dat je midden in het leven 
staat, en actief wilt zijn. 
De gesprekken die gevoerd 
worden gaan over van 
alles en nog wat, naast het 
onderwerp reuma (met alle 
facetten die daarbij horen) 
komen zaken als werk, gezin, 
WAO/WIA, vrijwilligerswerk, 
sport, ook aan de orde. 
Sommige mensen komen 
alleen af en toe bij 
activiteiten, soms ontstaan 
er vriendschappen waarbij 
mensen onderling ook weer 
contact hebben.

De activiteiten kunnen 
variëren, in ieder geval 

gaan we minstens 1x per jaar 
naar Fontana Nieuweschans 

met eten aan het einde 
van de dag. We zijn ook 
verschillende keren uit eten 
geweest.

Iedereen kan een activiteit 
opzetten, er is geen officiële 

commissie, wel is er altijd 
contact met het bestuur over 
de activiteiten.

Als je op de hoogte wilt 
blijven van activiteiten, 

stuur een mail naar 
Vijftigmin@hotmail.com, dan 
zet ik je op de emaillijst en 
krijg je de mails.

Oproep: als ik een 
mail verstuur naar de 

mensen op de emaillijst, krijg 
ik heel veel onbestelbare 
mails terug, waarschijnlijk 
hebben sommige leden hun 
emailadres veranderd en 
geen emailadreswijziging 
doorgestuurd. Heb je al lang 
geen mail meer gekregen? 
Stuur mij dan een email met 
je nieuwe adres waarop je 
bereikbaar bent.

We zien je graag als 
actief lid op de lijst!

Brigitte
vijftgmin@hotmail.com
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Nieuwsfeitje:
Een laatste berichtje over 
voeding. E nummers iedereen 
was er van op de hoogte 
omdat het op de verpakking 
van veel voorverpakte 
producten staat. Als 
consument kon je aan de 
hand van een tabel zien welke 
E nummers de kleurcode 
groen, oranje of rood kregen 
toebedeeld. Na verloop van 
een aantal weken ken je dat 
lijstje voor de belangrijkste 
nummers uit het hoofd, 
of desnoods aan de hand 
van een spiekbriefje in de 
portemonnee na te zien. Wat 

is de laatste vondst van de 
voedingsmiddelenindustrie: 
geen E nummers meer op 
de verpakking maar de 
stofnaam. In plaats van 
antioxidant (E 301 en E 
331) komt er nu op te 
staan fruitextract (citrus 
en granaatappel). Minder 
gemakkelijk en daardoor 
een grotere verleiding om 
er geen aandacht aan te 
besteden. E 301 en E 331 
hadden een groene kleur en 
waren daarmee veilig stofjes. 
Maar de hele serie van E 
200 tm E 250 is rood op een 

uitzondering na E 234. U 
ziet hoe makkelijk het zou 
zijn geweest als de nummers 
waren gehandhaafd maar 
niemand zal gaan letten op 
de vermelding van sorbaten, 
sulfieten, korbaten, nitraten. 
Juist omdat er veel meer 
stoffen in een product zitten 
vallen die rode en dus niet 
verantwoorde stoffen niet 
meer zo op.

Genoeg over voeding. Vers is 
gewoon beter. Eet smakelijk.

Vuurslag, een eendaags festival 
voor jongeren met reuma, die 
hun talenten willen ontwikkelen!

Ben je een talentvolle 
jongere met een 

reumatische aandoening? En 
bereid jij je op je toekomst 
voor? Dan is ‘Vuurslag’ 
écht iets voor jou. Kom op 
zaterdag 10 december langs.

Laat je niet ontwrichten, 
maar ontsteek het vuur 

in jezelf. Vuurslag is een 
ééndaags festival, waarin jouw 

opbloeiende talent centraal 
staat. Tijdens Vuurslag kan je 
zes workshops volgen, diverse 
randactiviteiten ondernemen 
en ’s avonds luisteren naar 
inspirerende sprekers.

Benieuwd wat die 
workshops inhouden? 

Wil je graag meedoen? Zie 
voor details de website  
www.vuurslag-go.nl

wanneer is vuurslag?
10 december 2016, inloop 
vanaf 12.30 uur.

waar is het?
Vuurslag vindt dit jaar plaats 
in:
Fort Voordorp
Voordorpsedijk 28b
3737 BK Groenekan
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Kom in actie voor de collecteweek 
van het Reumafonds!
wat doet het 
reumafonds?
Om reuma te genezen is 
onderzoek nodig en de 
landelijke collecte van 
het Reumafonds is een 
belangrijke inkomstenbron 
om dit onderzoek te 
kunnen betalen. Bovendien 
krijgen wij als lokale 
patiëntenvereniging jaarlijks 
van het Reumafonds subsidie 
voor bepaalde activiteiten.

wat merkt U ervan in de 
provincie groningen en 
de kop van Drenthe?
Door deze subsidie zijn wij 
bijvoorbeeld in staat om 
onze Hydrotherapie (het 
oefenen en bewegen in extra 

verwarmd water, tegen een 
betaalbaar tarief aan te 
bieden.

inzet van onze leden van 
rpv groningen
Veel leden van de RPV 
Groningen zetten zich al 
jaren actief in voor de 
collecte van het Reumafonds. 
Zij doen dit vanuit hun eigen 
wijk of dorp en worden 
hiervoor rechtstreeks 
benaderd. Ook dit jaar zullen 
ze dit weer doen.

extra inzet 2017
Maar als RPV Groningen 
willen we dit jaar er nog 
een schepje bovenop doen! 
Wij vragen onze deelnemers 

aan de Hydro die nog niet 
collecteren, om met z’n allen 
te gaan collecteren, omdat 
we als Hydro groep door de 
subsidie er allemaal voordeel 
van hebben. We willen op 
deze manier iets teruggeven 
omdat we hier zoveel baat bij 
hebben.

Hoe gaan we dat doen?
Daar hebben we als 
vereniging jouw/jullie hulp 
voor nodig, want dat moet 
georganiseerd worden. Kom, 
meld je aan. We starten nog 
voor het einde van dit jaar 
met de voorbereidingen.
De collecte wordt gehouden 
in de week van 13 maart tot 
en met 18 maart 2017.

Oproep aan vrijwilligers
Help ons om de collecte van het reumafonds te organiseren!

Wij zoeken vrijwilligers die ons als vereniging gaan helpen om dit jaar ons in te 
zetten voor de collecte van het Reumafonds. Dat moet georganiseerd worden. Je 
kunt je hiervoor aanmelden door zo snel mogelijk een mailtje te sturen naar de 
ledenadministratie, ledenadministartie@rpv-groningen.nl . Dan kunnen we de 
voorbereidingen starten voor deze actie.
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Actuele zaken
Contributie 2017 
ongewijzigd
De contributie voor het 
lidmaatschap van onze 
vereniging is voor 2017 
ongewijzigd vastgesteld op 
€ 20,00 per jaar.

Tarief Hydro 
beweegactiviteit 2017 
ongewijzigd
De tarieven voor de 
deelnemers van Hydro 
therapie gaan ook in 2017 

niet veranderen. We zijn 
er trots op dat de tarieven 
de afgelopen zes jaar 
ongewijzigd zijn gebleven.
- hydro, eenmaal per week 

€ 55,- per kwartaal
- hydro, 2 maal per week 

€ 82,50 per kwartaal
- oefengroep Bechterew 

€ 78,25 per kwartaal

Het reglement is op onze 
website onder de Hydro 
activiteiten opgenomen.

ledenpas 2017
Met de contributienota 2017 
ontvangt u van ons ook 
een nieuwe ledenpas. Deze 
pas is het bewijs van uw 
lidmaatschap van de RPV 
Groningen. Met deze pas 
kunt u in aanmerking komen 
voor uw ledenvoordelen. Zie 
onze website 
www.rpv-groningen.nl

Oproep aan onze vrijwilligers!

Heb jij organisatietalent? wil jij als vrijwilliger ons helpen?

Wij zoeken een vrijwilliger die onze activiteiten gaat coördineren. Die op basis 
van het jaarprogramma de contacten legt met sprekers, locaties reserveert, het 
aanspreekpunt is voor onze contactpersonen en periodiek terugkoppelt naar het 
bestuur. Hou je van organiseren en ben je stressbestendig? Neem dan contact met ons 
op door een mailtje te sturen naar voorzitter@rpv-groningen.nl. Wij maken dan een 
afspraak om het takenpakket verder door te praten.
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Activiteitenkalender 2016
In deze jaarkalender worden alle activiteiten voor het resterend deel van het lopend jaar weergeven. 
We organiseren in verschillende regio’s van de provincie Groningen activiteiten. U kunt in een 
oogopslag zien waar en wanneer interessante activiteiten gepland zijn. Deze jaarkalender is ook op 
onze website opgenomen.

Onze activiteiten zijn gericht op het verstrekken van informatie en voorlichting over reuma, over het 
organiseren van leuke en gezellige activiteiten en het organiseren van beweegactiviteiten.

Voorlichting en informatie geven we met name in themabijeenkomsten. Daarnaast hebben we 
inloopbijeenkomsten, waar u kunt koffiedrinken, lekker bijkletsen en creatief bezig zijn.

We werken in de beoogde situatie met een activiteitencommissie met meerdere contactpersonen. Bij 
elke activiteit wordt aangegeven bij wie u zich kunt aanmelden.

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

14 december Inloopbijeenkomst Westerkwartier

Gedetailleerde informatie over dit programma is onderstaand opgenomen.

Geannuleerd wegens onvoldoende deelname
De dagtocht met een historische bus met als thema “Ontdek Groningen” is wegens 
onvoldoende belangstelling geannuleerd.

Themabijeenkomsten 4e kwartaal 2016
Kijk ook voor de laatste informatie op de website.

Reuma en gebruik van hulpmiddelen 15-11-2016: 14.00 uur
Locatie: Merwedestraat 1a, Groningen

U kunt zich vooraf aanmelden voor deze bijeenkomst bij Eertje Hummel, e-mail: 
e-hummel@home.nl
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inloopbijeenkomsten

Stad Groningen
Locatie Merwedestraat 1a, Stad Groningen
(Iedere dinsdag van 10.00 tot 15.00 uur)

Centraal tijdens deze bijeenkomsten staat koffiedrinken, lekker bijkletsen en creatief bezig zijn 
en af en toe een spelletje bingo.

We hebben de volgende bijzondere inloopdata:
- Jaarafsluiting 2016 met kerstdiner 20-12-2016

Regio Eemsdelta
Locatie Woonzorgcentrum BetingeStaete, Ede Staalstraat 1 te Delfzijl.
(eerste donderdag van de maand, aanvang 14.00 uur)

Centraal tijdens deze bijeenkomsten staat koffiedrinken, lekker bijkletsen, ontspanning en 
creatief bezig zijn.

Regio Westerkwartier
Locatie: Balk Zalencentrum, De Gast 39, Zuidhorn

Inloopbijeenkomst met High Tea 14-12-2016: 14.00 uur

U kunt zich vooraf aanmelden voor deze bijeenkomst bij Ina Kleinsmit, e-mail: secretaris@
rpv-groningen.nl

Regio Veendam
Locatie: Appartementencomplex De Meerpaal, Oostlaan 61, Veendam

Inloopbijeenkomsten (4 maal per jaar):
workshop kerst  13-12-2016: 14.00 uur

leuke en gezellige activiteiten

Fontana Resort Bad Nieuweschans
Leden van onze vereniging kunnen op vertoon van de ledenpas het gehele jaar naar eigen keuze 
van maandag t/m vrijdag (m.u.v. feestdagen, herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie) en alleen voor 
een dagentree een korting van 10% op de toegangsprijs ontvangen.
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Bezoek Fontana Resort Bad Nieuweschans 19 november 2016
Op zaterdag 19 november gaan we voor de 2e maal dit jaar weer een bezoek brengen aan 
Fontana. Je kunt je aanmelden voor 12 november bij Brigitte Meibos,
e-mail: vijftigmin@hotmail.com

Beweegactiviteiten

hydro en oefengroep Bechterew

Binnen onze vereniging zijn op verschillende plekken in de provincie Groningen 31 
hydrogroepen actief. De deelnemers oefenen en bewegen 45 minuten in het zwembad in extra 
verwarmd water. Ook is een Oefengroep voor Bechterew in Beatrixoord actief. Deze groep 
sport 45 minuten in de sporthal en daarna 45 minuten in het zwembad.

Deze groepen bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut of een Cesar therapeut.
Wij bieden deze activiteit aan in de volgende plaatsen:

Waar naam bad Wanneer

Groningen Kardinge Donderdagmiddag

Haren Beatrixoord Maandag-, dinsdag en woensdagavond

Tolbert Sintmaheerd Woensdagavond

Oldekerk Eekeburen Donderdagmorgen, -middag en –avond

Sappemeer Nieuw Woelwijck Maandag- en donderdagavond

Delfzijl Dubbelslag Dinsdagmorgen en donderdagavond

hydrotherapie 2 maal per week

Binnen een aantal groepen is nog ruimte voor extra deelnemers. Gezien de toenemende vraag 
van een aantal deelnemers om twee maal per week gebruik te maken van de therapie bieden 
wij op een aantal locaties de mogelijkheid aan om een abonnement te nemen van 2 maal 
hydrotherapie per week. De plaatsing vind in overleg plaats, maar er is geen garantie dat u 
beide malen in hetzelfde bad kunt deelnemen.

Heeft u interesse voor een abonnement van 2 maal hydrotherapie, neem dan per mail contact 
op met de administratie hydrotherapie.

Aanmelding voor hydrotherapie kunt u via onze website doen via de button: “Ik wil Hydro”. 
Voor verdere informatie over beweegactiviteiten kunt u contact opnemen met de administratie: 
E-mail: hydrotherapie@rpv-groningen.nl of telefonisch bij Ellen Dieterman 0595-412436.
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Adres:

Verenigingsgebouw RPV Groningen,
Merwedestraat 1a, 9725 KA Groningen
Telefoon: 0615134977
IBAN: NL09 ABNA 0411907115

Bestuur

Voorzitter:
Willie Dieterman
Battenweg 2, 9986 XK Oldenzijl
Telefoon: 0595 412436
E-mail: voorzitter@rpv-groningen.nl

secretaris:
Ina Kleinsmit - Alma
Albrondariep 1, 9981 KN Uithuizen
Telefoon: 0595 432087
E-mail: secretaris@rpv-groningen.nl

penningmeester:
Jaap van der Veen
Grutto 18, 9861 AV Grootegast
Telefoon: 0594 699990
E-mail: penningmeester@rpv-groningen.nl

Bestuurslid met pr en informatie/voorlichting:
Peter Redeker
Reigerhof 2, 9791 EP Ten Boer
Telefoon: 06 414 16 362
E-mail: pr@rpv-groningen.nl

Colofon
Bestuursmedewerkers

ondersteuning secretariaat:
Juneke Wijnsouw en Miranda Colenbrander

ledenadministratie en hydrotherapie:
Ellen Dieterman - Hefting
Battenweg 2, 9986 XK Oldenzijl,
Telefoon: 0595 412436
E-mail: ledenadministratie@rpv-groningen.nl

informatie/voorlichting
Helma Wieringa
Roelie ter Veld

Website
Peter Neinhuis

organisatie activiteiten

coördinator activiteiten:
Nog nader in te vullen.
E-mail: activiteitencommissie@rpv-groningen.nl

contactpersonen:
Eertje Hummel, regio stad Groningen: 
Telefoon: 050- 5277304
E-mail: E-Hummel@home.nl
Dirkje Tuik-van der Wijk, regio Eemsdelta: 
Telefoon: 0596- 610626
E-mail: dtuik@home.nl
Ina Wijkstra,regio Veendam:
Telefoon: 0598-624817
E-mail: inawijkstra@online.nl

redactie van het verenigingsblad
rpV groningen
Vacature(s)
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Algehele ondersteuning
Ester Metting Ina Wijkstra
Henri Boeve Brigitte Meibos
Annemarie van der Pol Lex Hoekstra
Roelie ter Veld Helma Wieringa
Engeliena Feringa Harm Drent

uitgeverij:

Hoogezand-Sappemeer

Verschijning
Het verenigingsblad verschijnt 5 maal per jaar

oplage
1.300 exemplaren

Doctor Jan van Breemenstraat 4
1056 AB Amsterdam
Telefoon: 020 5896464
e-mail: info@reumafonds.nl
website: www.reumafonds.nl
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