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Onze inloopbijeenkomsten stonden 
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Impressie inloopbijeenkomsten

Onze inloopbijeenkomsten stonden in 
december in het teken van kerst. In dit 
magazine ziet u een impressie van de 
verschillende bijeenkomsten die werden 
gehouden.

90 jarig jubileum Reumafonds

Op 18 november vierde het Reumafonds 
haar 90 jarig jubileum.
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Beste mensen,

De feestdagen zijn 
voorbij, een nieuw jaar 

is begonnen. Ik hoop dat het 
een mooi jaar voor u mag 
worden.

Ik hoop ook dat onze 
RPV Groningen voor u 

in 2017 iets kan betekenen. 
Want onze missie blijft 
u te informeren over 
de ontwikkelingen op 
het gebied van reuma, 
u beweegactiviteiten en 
lotgenotencontact aan te 
bieden.

Het informeren 
doen we via 

themabijeenkomsten en 
inloopbijeenkomsten. De 
beweegactiviteiten brengen 
we in het vervolg in dit blad 
met onze vaste rubriek “Kom 
in Beweging” in beeld.

Het lotgenotencontact 
proberen we op 

verschillende manieren in te 
vullen. Via leuke gezellige 
activiteiten, uitstapjes, 
vakantie en gezellige 
inloopbijeenkomsten willen 
we onze leden helpen en 
ondersteunen.

Uit onderzoek is gebleken 
dat mensen met reuma 

lager scoren op de kwaliteit 
van leven in vergelijking 
met andere Nederlanders. 
Ruim twee derde van de 
mensen met reuma wordt 
dagelijks beperkt door pijn, 
vermoeidheid of verminderde 
mobiliteit. Meer dan de 
helft van de mensen met 
reuma geeft aan eenzaam te 
zijn, waardoor een sociaal 
isolement op de loer ligt. Ook 
de fi nanciële impact van de 
ziekte reuma is groot blijkt 
uit ditzelfde onderzoek.

Met deze 
onderzoekresultaten 

in de hand weten wij dat 
onze missie nog niet voltooid 
is. In dit blad treft u veel 
informatie aan, waaruit blijkt 
dat wij als vereniging staan 
te popelen om in 2017 weer 
van start te gaan. Ik ben er 
trots op dat wij zo’n actieve 
vereniging zijn.

We hebben ons blad 
ingericht met een 

groot aantal vaste rubrieken 
die u op een vaste plek in 
iedere uitgave kunt vinden. 
Aanvullend hierop zijn er 
bijdragen op het gebied 
van ontwikkelingen op 
onderzoeksgebied.

Ik wens u veel plezier toe 
bij het lezen van dit blad.

Willie Dieterman
voorzitter@rpv-groningen.nl

Van de 
Voorzitter
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Weetjes
Contributie 2017 
ongewijzigd

De contributie voor 
het lidmaatschap van 
onze vereniging is voor 
2017 ongewijzigd 
vastgesteld op € 20,00 
per jaar. Er zijn meerdere 
ziektekostenverzekeraars 
die de contributie van 
patiëntenverenigingen 
vergoeden. Wij 
adviseren u dit in uw 
polisvoorwaarden na te 
zien. U dient zelf deze 
aanvraag in te dienen.

De jaarlijkse facturering 
vind plaats in februari 
2017 en de incasso wordt 
door ons eind februari 
2017 uitgevoerd. Wordt u 
in de loop van het jaar lid, 
dan wordt de contributie 
met ingang van het eerste 
volle kwartaal in rekening 
gebracht.

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. Er wordt 
slechts 1 pas verstrekt 
waarmee u ook in 
aanmerking kunt komen 
voor uw ledenvoordelen. 
Zie onze website
www.rpv-groningen.nl

De pas is bevestigd aan 
uw contributienota. 
Wij adviseren u de pas 
hiervan te verwijderen 
zoals is aangegeven en 
goed te bewaren, omdat 
de pas slechts eenmaal per 
jaar wordt verstrekt.

Incasso bijdrage 
hydrotherapie

De eigen bijdrage voor 
de deelname aan de 
hydrotherapie wordt aan 
het eind van het lopende 
kwartaal in rekening 
gebracht. Ca. 1 week 
later, rond de 28e van de 
maand, wordt de incasso 
door ons uitgevoerd en 
wordt het bedrag van uw 
rekening afgeschreven.

Aanmelding voor 
Hydro deelname

Om aan de hydrotherapie 
deel te kunnen nemen, 
is het lidmaatschap van 
RPV Groningen vereist. 
U kunt zich aanmelden 
voor hydrotherapie via de 
website
www.rpv-groningen.nl. 
Bent u nog geen lid dan 
kunt u zich aanmelden 
via de button “ Ik wil 
lid worden”, waar 
aansluitend ook de vragen 
over deelname aan Hydro 
kunnen worden ingevuld. 
Bent u al lid dan kunt 
zich aanmelden via de 
button “Ik wil graag 
Hydro” . U krijgt van ons 
een bevestiging van uw 
aanmelding.

Beëindiging 
lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt 
aangegaan voor een vol 
jaar. Wanneer er geen 
schriftelijke opzegging 
voor 1 december van 
een lopend jaar is 
ontvangen, dan wordt het 
lidmaatschap automatisch 
voor het gehele volle jaar 
verlengd.verlengd.
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Zorgverzekeringen

Wij krijgen regelmatig 
de vraag van onze leden 
of de bijdrage voor de 
hydrotherapie ook door 
de zorgverzekeraar 
vergoed wordt.

Die vraag kunnen wij 
echter niet beantwoorden, 
want dat is afhankelijk 
van de door u gekozen 
aanvullende verzekering 
bij uw verzekeraar. En de 
aanvullende verzekeringen 
kunnen qua dekking per 
verzekeraar verschillen. 
Bij de verschillende 
verzekeraars worden 
soms verschillende termen 
gebruikt. Zo zien we 
de formulering therapie 
via patiëntenvereniging, 
groepstherapie voor 
reumapatiënten en 
groepsoefentherapie 
bijvoorbeeld gebruikt 
worden. Als u gaat 
googelen dan is het 
handig dat u hier 
rekening mee houdt.

Nieuwe 
beweegactiviteiten

Naast onze Hydro 
beweegactiviteit gaan 
we in 2017 starten met 
Nordic Walking en Yoga. 
Hiervoor verwijzen wij u 
naar onze rubriek “Kom 
in Beweging”.in Beweging”

Overlijden Roelie Venema

We werden in november 2016 opgeschrikt door het overlijden 
van Roelie Venema. Ze was jarenlang lid van onze vereniging 
en heeft 2 jaar het penningmeesterschap van onze vereniging 
uitgeoefend.
Wij hebben Roelie leren kennen als een vrouw met een 
tomeloze inzet. Wij wensen de familie veel sterkte bij de 
verwerking van dit verlies.

Namens het Bestuur
Willie Dieterman

Vertrek 
redacteur

In de vorige uitgave 
heeft Vincent Erdin 
aangekondigd dat 
hij stopt met zijn 
werkzaamheden als 
redacteur voor ons 
verenigingsblad.

Ca 10 jaar heeft hij zijn 
bijdrage geleverd om een 
interessant blad voor u 
te maken en wij zijn van 
mening dat hij daar in 
geslaagd is.

Wij realiseren ons 
hoeveel tijd en energie 
hij daarmee aan onze 
vereniging heeft besteed.

Wij bedanken hem voor 
het vele werk dat hij als 
vrijwilliger voor onze 
vereniging heeft gedaan.

Namens Het Bestuur
Willie Dieterman

Beëindiging 
hydrotherapie

Opzegging van de 
deelname is mogelijk 
tegen het einde van 
de maand met een 
opzegtermijn van 1 
maand. Opzeggingen 
moeten schriftelijk 
plaats vinden bij de 
ledenadministratie, 
bijvoorkeur via 
het e-mailadres 
hydrotherapie@
rpv-groningen.nl

Vergaderstukken 
Algemene Leden 
Vergadering (ALV)

Met ingang van de 
komende vergadering op 
20 april 2017 staat de 
agenda met de overige 
vergaderstukken online 
op de website. U kunt dus 
rustig thuis voorafgaande 
aan de ledenvergadering 
de stukken doornemen.
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IMPRESSIE 
INLOOPBIJEENKOMSTEN
Onze inloopbijeenkomsten stonden in december in het teken van kerst. Hieronder ziet 
u een impressie van de verschillende bijeenkomsten die werden gehouden.

Regio Westerkwartier te Zuidhorn

Op 14 december 2016 werd in Zaal Balk te Zuidhorn een inloopbijeenkomst met High Tea 
georganiseerd. De opkomst was erg goed. 35 personen hebben 
genoten van een informele bijeenkomst onder het genot van de 
heerlijke gerechten van een high tea. De voorzitter memoreerde in 
zijn begroeting dat deze bijeenkomst het resultaat was van de vorig 
jaar georganiseerde informatiebijeenkomst. Toen werd door de leden 
gevraagd om ook buiten de stad Groningen iets te organiseren. 
Welnu dit was het resultaat. De sfeer was erg goed, het initiatief is 
zeer goed ontvangen en men wil graag dat dit initiatief 1 maal per 

jaar wordt vervolgd. Aan het slot van 
de bijeenkomst heeft de voorzitter 
nog even een vooruitblik gegeven naar de activiteiten van 2017 
en zijn de ervaringen gedeeld over de gewijzigde aanpak van de 
vereniging op het gebied van voorlichting,informatievoorziening en 
beweegactiviteiten. De aanwezigen toonden zich erg tevreden over de 
energieke aanpak en de wijze waarop de vernieuwing is ingezet. Van 
diverse kanten werden daar waarderende woorden over uitgesproken.

Stad Groningen e.o.

In december was de 
kerstsfeer in Groningen 
volop aanwezig. Tijdens 
een gezellige inloop werden 
de creatieve gaven volop 
benut.
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Op 20 december 2016 werd 
in “De Smidse” aansluitend 
aan de inloopbijeenkomst in 
ons verenigingsgebouw een 
kerstdiner gehouden. Dat lieten 
de aanwezigen zich goed smaken.

Regio Veendam e.o.

Kerstdiner

Zoals voorgaande jaren hadden we ook dit jaar weer een kerstdiner op 13 december.

Dit jaar bij de Golden Wok City. Omdat we altijd graag rond vijf uur met de maaltijd willen beginnen 
mochten we een half uurtje eerder komen. Dus om half vijf zaten we gezellig rond de tafel met een 
lekker bakje koffie. Plotseling constateerde één van onze dames dat haar tasje waarschijnlijk in de 
taxi was blijven liggen. Garderobe en toilet nagekeken maar het tasje was niet te vinden. Mevrouw 
wist van schrik niks meer. De mobiele telefoons kwamen boven tafel om een telefoonnummer te 
vinden van het taxibedrijf en er werd gebeld. Tijdens het bellen riep mevrouw ineens “ik heb hem al”. 
Ze had het tasje per ongeluk in haar grote tas (kussentas) gedaan. Hilariteit alom en mevrouw werd 
tijdens het diner natuurlijk heerlijk 
geplaagd. Iedereen was aangenaam 
verrast door het lopend buffet, wat er 
zeer goed uitzag. Het was erg gezellig 
en we hebben heerlijk gegeten. Om half 
acht gingen we bijna rollend naar huis.

Golden Wok City

Regio Eemsdelta

In Delfzijl zijn de inloopbijeenkomsten vanaf september gehouden in het zorgcentrum BetingeStaete. 
In 2017 gaan we u ook vanaf deze locatie de sfeer laten proeven van de bijeenkomsten die hier 
worden gehouden.
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Wetenschappelijk onderzoek
in een notendop
In dit blad wordt regelmatig aandacht besteed aan uitkomsten van wetenschappelijk 
onderzoek. In dit artikel wordt in een notendop uitgelegd wat wetenschappelijk 
onderzoek is.

Wetenschap doe je 
samen!
Onderzoek wordt uitgevoerd 
door wetenschappers. 
Over de hele wereld 
zijn universiteiten en 
onderzoeksinstituten waar op 
veel verschillende gebieden 
onderzoek wordt gedaan. 
Niet alleen op het gebied 
van de geneeskunde maar 
bijvoorbeeld ook op het 
gebied van politicologie, 
literatuur, sterrenkunde of 
wiskunde. Samenwerken 
met wetenschappers uit 
andere landen is daarbij 
heel belangrijk. Regelmatig 
komen wetenschappers uit 
verschillende landen dan 
ook bij elkaar op congressen 
om te overleggen en om hun 
nieuwste bevindingen aan 
elkaar te laten zien.

Het begint met een 
hypothese
Meestal begint een 
wetenschappelijk onderzoek 
bij het een nulhypothese. 
Dit is een moeilijk woord 
waarmee de onderzoeker 
aangeeft wat hij of zij wil 
gaan testen. Met een grappig 

voorbeeldje wordt uitgelegd 
wat een nulhypothese is. Een 
gekke wetenschapper wil 
graag weten of oliebollen 
helpen tegen hoofdpijn. Zijn 
nulhypothese is oliebollen 
verminderen hoofdpijn. Dit 
gaat hij nu testen. Hij laat 
100 mensen met hoofdpijn 
oliebollen eten. Daarna 
vraagt hij deze mensen of 
ze nog hoofdpijn hebben. 
Helaas hebben deze mensen 
na het eten van oliebollen 
nog steeds hoofdpijn. De 
wetenschapper concludeert 
nu dat de nulhypothese niet 
juist was. Oliebollen zorgen 
niet voor minder hoofdpijn. 
Dat wist u natuurlijk 
allang! Zo’n nulhypothese 
is belangrijk want zo wordt 
vooraf vastgelegd wat er 
onderzocht wordt.

Het is wetenschappelijk 
bewezen?
U ziet vast wel eens 
advertenties in een tijdschrift 
of op televisie waarin 
wordt gezegd dat een 
product wetenschappelijk 
is bewezen. Maar wat 
betekent dat nou eigenlijk? 

Er wordt dan bedoeld dat in 
minimaal 1 wetenschappelijk 
onderzoek is aangetoond 
dat het werkt. Een beroemde 
wetenschapsfilosoof uit de 
vorige eeuw, Karl Popper 
was van mening dat iets 
pas wetenschappelijk 
bewezen is als dit in 
meerdere onderzoeken 
wordt gevonden. Deze 
meneer Popper is nog steeds 
bepalend voor de manier 
waarop wetenschappelijk 
onderzoek wordt uitgevoerd. 
Een voorbeeld: uit onderzoek 
blijkt dat een bepaald 
soort tandpasta zorgt voor 
een wittere tanden. Deze 
tandpasta is getest op 
10 vrouwen van 40 jaar. 
Hoewel wetenschappelijk is 
aangetoond dat de tandpasta 
zorgt voor wittere tanden 
weet niemand of deze 
tandpasta ook werkt bij 
mannen en bij oudere of 
jongere mensen. Ook is de 
groep van 10 vrouwen wel 
heel klein. Het is daarom 
altijd belangrijk om kritisch 
te kijken naar dit soort 
claims.
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Fundamenteel 
onderzoek
in het nieuws wordt 
regelmatig gesproken over 
fundamenteel onderzoek. 
Wetenschappers vinden 
vaak dat er te weinig geld 
wordt geïnvesteerd in dit 
soort onderzoek. Maar wat 
is fundamenteel onderzoek 
nu eigenlijk? U heeft vast 
wel eens van funderingen 
gehoord. Uw huis is als 
het goed is gebouwd op 
funderingen. Dit is de basis 
voor het huis, dankzij de 
fundering staat het huis 
stevig op de grond (behalve 
in het aardbevingsgebied 
in Noord Groningen). Ook 
in een wetenschappelijk 
onderzoek is de fundering de 
basis voor verder onderzoek. 
U kunt zich vast wel de 
trotse professor Feringa 
herinneren die afgelopen 
maand de Nobelprijs voor 
de chemie in ontvangst 
nam. Prof. Feringa deed 
fundamenteel onderzoek 
naar slimme moleculen. Met 
zijn ontdekkingen kan op 
dit moment nog geen patiënt 
behandeld worden maar ze 
vormen wel de basis voor 
verder onderzoek. Dit is een 
voorbeeld van fundamenteel 
onderzoek. Het duurt 
soms heel lang voordat 
fundamentele ontdekkingen 
gebruikt kunnen worden in 
het dagelijks leven.

Toegepast onderzoek
Bij toegepast onderzoek 
proberen wetenschappers 
een probleem in de praktijk 
op te lossen. Dit onderzoek 
vindt plaats in de praktijk 
en niet in een laboratorium. 
De resultaten van toegepast 
onderzoek kunnen vrijwel 
direct worden toegepast. 
Voorbeelden van toegepast 
onderzoek zijn: onderzoeken 
welke methode het beste 
gebruikt kan worden bij 
het stoppen met roken, of 
het ontwikkelen van een 
zelfrijdende auto.

Big data
De laatste jaren wordt er 
steeds meer onderzoek 
gedaan met grote digitale 
databases. Dat wordt big 
data genoemd. U kunt 
zich voorstellen dat dit 
30 jaar geleden nog niet 
mogelijk was. Alle gegevens 
werden toen nog op papier 
opgeslagen. Door de 
technische ontwikkelingen 
in de afgelopen tijd wordt 
vrijwel alles digitaal, dus op 
de computer, opgeslagen. 
Hierdoor ontstaan grote 
databases. De persoonlijke 
gegevens van patiënten zijn in 
deze database is weggehaald. 
Toch is deze informatie 
heel belangrijk voor 
wetenschappelijk onderzoek. 
Vooral bij aandoeningen 
die weinig voorkomen of 
bij genetisch onderzoek zijn 
grote databases onmisbaar. U 
kent mogelijk de genetische 

borstkanker variant. 
Vrouwen die het BRCA1 
of BRCA2 gen dragen 
hebben een grote kans om 
borstkanker te ontwikkelen. 
Bij genetisch onderzoek 
hiernaar worden wereldwijd 
databases onderzocht om zo 
meer te weten te komen over 
deze ziekte.

Publicatie
Als een wetenschappelijk 
onderzoek is afgerond moet 
dat gedeeld worden met 
anderen zodat daarvan 
geleerd kan worden. Dat 
kan natuurlijk op congressen 
maar beter is nog om 
uitkomsten te delen in een 
publicatie. Dit is een artikel 
in een wetenschappelijk 
tijdschrift. Zo’n artikel 
wordt meestal in het Engels 
geschreven zodat het over 
de hele wereld gelezen kan 
worden. Het bijzondere aan 
wetenschappelijke publicaties 
is dat andere onderzoekers 
bepalen of zo’n artikel 
gepubliceerd moet worden. 
Dit wordt met een moeilijk 
woord peer review genoemd. 
Het wetenschappelijke 
tijdschrift vraagt een 
aantal wetenschappers om 
ingestuurde artikelen te 
beoordelen. Zijn er dingen 
die verbeterd moeten 
worden? En is het interessant 
om te publiceren? Op basis 
van de mening van die 
onderzoekers wordt besloten 
of het artikel in het tijdschrift 
wordt gepubliceerd.

8
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Nieuwe publicaties Nederlands 
reumaonderzoek in 2016
In de Nederlandse 
ziekenhuizen wordt veel 
wetenschappelijk onderzoek 
gedaan. Wetenschappers 
zijn bezig om de zorg 
voor patiënten met 
reuma te verbeteren. In 
dit artikel worden kort 
twee reumaonderzoeken 
beschreven die uitgevoerd 
zijn in Nederland of waarbij 
een Nederlands ziekenhuis 
een grote rol speelt.

Impact van reuma 
ernstig onderschat

het Nederlands instituut 
voor onderzoek in de 
gezondheidszorg (NIVEL) 
heeft het afgelopen jaar 
onderzoek gedaan naar 
de impact van reuma op 
het leven. Daaruit blijkt 
dat mensen met reuma een 
lagere kwaliteit van leven 
hebben in vergelijking 

met andere Nederlanders. 
Reuma heeft vooral impact 
op beperkingen door 
vermoeidheid en verminderde 
mobiliteit, financiële zorgen, 
onbegrip en eenzaamheid. 
Het NIVEL adviseert de 
overheid en zorgverzekeraars 
om de medische kosten 
te beperken. Voor meer 
informatie:: http://www.nivel.
nl/nl/nieuws/impact-reuma-
zwaar-onderschat

Wereldwijd 
reumaonderzoek “RA 
matters”

Op dit moment loopt er 
een onderzoek waarbij RA 
patiënten wordt gevraagd 
naar de impact van de ziekte 
op hun leven. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd in acht 
verschillende landen en wordt 
geleid door onderzoekers 
van het Medisch Spectrum 

Twente. In een online 
vragenlijst wordt aan 
patiënten en reumatologen 
gevraagd wat de impact van 
de ziekte RA is op het gebied 
van relaties, werk, activiteiten 
en verlangens. Volgens 
onderzoeksleider prof. Van 
de Laar ervaren patiënten 
de behandeling soms anders 
dan dokters. Met de uitkomst 
van dit onderzoek wordt 
meer bekend over de wensen 
en behoeftes van patiënten 
met RA. Op de website van 
de Nationale Vereniging 
Reumazorg Nederland 
vindt u meer informatie. 
Wilt u ook meedoen aan dit 
onderzoek? Ga dan naar 
www.reumazorgnderland.
nl . Onder het kopje 
“activiteiten” vindt u “RA 
matters.”

Esther Metting

foto: Janneke de W
eerd
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90 jarig jubileum 
Reumafonds

Op 18 november vierde 
het Reumafonds haar 
90 jarig jubileum. 
Samen met patiënten, 
vrijwilligers, donateurs, 
artsen, onderzoekers en 
beschermvrouwe van 
het Reumafonds, prinses 
Beatrix, werd teruggekeken 
op 90 jaar Reumafonds. 
Voor een impressie van de 
jubileumbijeenkomst wordt 
verwezen naar http://home.
reumafonds.nl/terugblik-
naar-het-90-jarig-jubileum

Veel bereikt in 90 jaar
Door veel wetenschappelijk 
onderzoek en verbeteringen 

in medicatie en behandeling is 
reuma een haast onzichtbare 
ziekte geworden. Maar de 
impact van reuma op het 
dagelijks leven van veel 
mensen is helaas nog steeds 
groot. We hebben daarom ook 
gekeken naar de toekomst, 
want investeren in een beter 
leven met reuma vandaag en 
een leven zonder reuma in de 
toekomst blijft nodig.

Onderzoek naar impact 
van reuma op het 
dagelijkse leven
Kim Putters, directeur van het 
Sociaal Cultureel Planbureau 
(SCP), concludeerde uit 

nieuw onderzoek in opdracht 
van het Reumafonds dat 
de impact van reuma op 
het dagelijks leven groot 
is. Lichamelijk, maar zeker 
ook financieel. Zo heeft 
bijvoorbeeld 1 op de 2 
mensen met reuma tussen de 
40 en 65 jaar geen betaalde 
baan. Dat is flink hoger dan 
de algemene bevolking van 
deze leeftijd. En van alle 
mensen met reuma ervaart 
50% onbegrip uit hun 
omgeving, voelt 54% zich 
eenzaam en gebruikt 65% 
medicijnen.

Bron: reumafonds
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Themabijeenkomst Reuma 
en gebruik van hulpmiddelen
In ons verenigingsgebouw 
in Groningen hebben 
wij op 15 november 
een themabijeenkomst 
georganiseerd over 
Reuma en het gebruik van 
hulpmiddelen. De lezing 
werd gegeven door Nienke 
Roorda van de praktijk 
voor ergotherapie De Jonge 
en Roorda uit Haren. De 
opkomst was matig, maar 
de belangstellenden hebben 
in een informele setting veel 
praktische hulpmiddelen 
gedemonstreerd gekregen, 
waar mensen met reuma veel 
profijt van kunnen hebben.

Nienke Roorda gaf de 
voorlichting op een 
enthousiaste wijze, waarbij 
de belangstellenden 
veel ruimte kregen voor 
discussie en uitwisseling van 
ervaringen,waar te verkrijgen 
etc.

Verder werd informatie 
verstrekt welke voorzieningen 
door zorgverzekeraars 
worden verstrekt en welke 
door de gemeenten in het 
kader van de WMO zijn 
geregeld.

In de gemeente Groningen 
is de uitvoering van de 
WMO ondergebracht bij 

zogenaamde Wij-teams. Dit 
zijn teams die in de wijk te 
vinden zijn, maar niet ieder 
Wij-team heeft dezelfde 
samenstelling en het is dus 
soms even zoeken. 
https://wij.groningen.nl

In de gemeente Haren kunt 
u via de link http://www.
haren.nl/deharenserotonde/
wmo 43115/ het 
aanmeldingsformulier WMO 
invullen, u kunt mailen of u 
kunt langs het loket gaan op 
het gemeentehuis.

De WMO regeling verschilt 
per gemeente. Het beste is 
om op de website vaan uw 
gemeente te kijken onder de 
WMO of langs te gaan bij het 
loket van uw gemeente.

Kleine hulpmiddelen 
kunnen ontzetten praktisch 

zijn voor de alledaagse 
dingen die door reuma 
niet meer kunnen. In de 
meeste gevallen moet u deze 
hulpmiddelen zelf betalen, 
sommige zorgverzekeraars 
hebben er wel een budget 
voor opgenomen. Heeft u 
weinig inkomen, dan kunt u 
proberen via de bijzondere 
bijstand vergoed te krijgen. 
Er zijn erg veel hulpmiddelen. 
Hier kan een ergotherapeut 
uitkomst bieden, door samen 
met u te kijken wat voor u 
een praktisch hulpmiddel is.

Adviezen n.a.v. deze 
presentatie:

- Gebruik uw grote 
gewichten zoals de 
elleboog,knie, schouder 
en heup. Dat kunt u doen 
door:
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o Geen zware tassen te 
dragen alleen aan uw 
vingers, maar neem de tas 
onder de arm of draag 
hem aan een schouder

o Schuif een pan( indien 
mogelijk) over het 
aanrecht i.p.v. deze te 
tillen

o Moet u uw kleine 
gewrichten gebruiken, 
bijvoorbeeld bij het 
schrijven of het openen 
en sluiten van potten en 
flessen, verdik dan de 
handgrepen of de pen. 
Gebruik bij het openen 
van potten en flessen 
een hefboom, zodat dit 
minder kracht kost.

- Verdeel uw kracht

o Als u meerdere 
gewrichten gebruikt, 
wordt de kracht verdeeld 
over deze gewrichten. 
Vooral uw handen en 
armen kunt u op deze 
manier ontlasten. Probeer 
handelingen zo veel 
mogelijk met twee handen 
uit te voeren.

- Voorkom langdurige 
belasting

o Bij langdurige belasting 
raakt het lichaam 
oververmoeid. Probeer de 
belasting te verdelen door 
activiteiten over de dag en 

de week te verdelen. Het 
is beter om regelmatige 
rustpauzes in te lassen, de 
pauzes hoeven maar kort 
te zijn. Ook afwisseling 
tussen lichte en zwaardere 
activiteiten is belangrijk. 
Doe niet al het zware 
werk achter elkaar.

- Voorkom lang in een en 
dezelfde houding werken

o Van deze eenzijdige 
belasting is bijvoor-
beeld sprake tijdens het 
schrijven, het strijken, het 
dragen van een tas. Door 
langdurig onveranderde 
belasting wordt de bloed-
toevoernaar de spieren en 
gewrichten verminderd. 
Hierdoor blijven er in de 
spieren meer afvalstoffen 
achter en wordt er minder 
zuurstof naar de spieren 
getransporteerd. Het 
gevolg hiervan kan kramp 
zijn en/of vermoeidheid 
en pijn.

- Gebruik gewrichten niet in 
de uiterste stand

o Veel gewrichten kunnen 
ver buigen. In deze 
uiterste standen zijn ze 
extra kwetsbaar voor 
beschadigingen, omdat 
dan slechts een klein deel 
van het gewrichtsvlak de 
druk op moet vangen en 
de banden ver uitgerekt 
zijn. De spieren moeten 

dan extra aanspannen om 
de gewrichten stabiel te 
houden.

- Vermijd krachtgrepen

o Voorbeelden hiervan zijn 
het uitwringen van een 
doek en het dragen van 
een koffer.

- Voorkom zijdelingse druk 
op de vingers richting de 
pink

o Het afglijden van de 
vinger richting pink wordt 
daardoor beperkt. Houd 
bijvoorbeeld een mok niet 
met uw vingers bij het 
oor vast, maar omvat de 
mok met beide handen. 
Hulpmiddelen kunnen 
hierbij ondersteunen.

De aanwezigen waren 
unaniem in hun beoordeling 
over deze bijeenkomst: 
Zeer zinvol!

Verwijzing naar handige 
websites:
www.ergotherapieharen.nl
www.eenn.nu
www.comfortland.nl
www.hulpmiddelenwereld.nl
www.steunkousen.nl
www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/zorg-en 
ondersteuning-thuis/inhoud/
wmo-2015
www.stichtingseptember.
nl/webshop#!/~/product/
id=11811019
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KOM IN BEWEGING
Een van de speerpunten van onze reumapatiëntenvereniging zijn onze 
beweegactiviteiten. Wij bieden onze leden de mogelijkheid om keuzes te maken in de 
schillende beweegactiviteiten.
Onderstaand worden de verschillende mogelijkheden toegelicht.

Groepshydrotherapie
Heeft u last van uw gewrichten of voelt extra belasting niet prettig of ronduit zwaar? Heeft u al 
aan bewegen in het water gedacht? Fysiotherapie in het water, ook aquafitness, hydrotherapie of 
therapeutisch zwemmen genoemd, kan de belasting van uw gewrichten enorm verminderen terwijl u 
wel uw kracht, stabiliteit en mobiliteit traint.

Reumapatiëntenvereniging Groningen biedt haar leden de 
mogelijkheid deel te nemen aan groepshydrotherapie .

Voor wie is hydrotherapie geschikt?
Hydrotherapie kan u goed helpen bij verschillende beweeg- 
en pijnklachten. Bewegen en oefenen in het water is ideaal 
voor mensen die last hebben van gewrichtsklachten, zoals:

• Reumatische aandoeningen waaronder Reumatoïde artritis, Fibromyalgie en Bechterew etc.
• Orthopedische klachten
• Chronische pijnklachten

Hydrotherapie is geschikt voor jong en oud.

Wat is hydrotherapie
Hydrotherapie is een fysiotherapeutische oefenmethode in het water. In het water heeft de 
zwaartekracht minder grip, waardoor bewegen makkelijker gaat. Het is een veilige manier om te 
bewegen zonder uw gewrichten veel te belasten. U traint in een kleine groep onder deskundige 
begeleiding van een fysiotherapeut of een oefentherapeut Cesar in extra verwarmd water. U maakt 
gebruik van drijfmaterialen.

Iedereen werkt hierbij aan zijn of haar persoonlijke doelen zoals bijvoorbeeld het verbeteren van 
kracht, stabiliteit en mobiliteit. Dit doen we met oefentherapie, circuittraining en spelvormen. U 
behaalt met minder inspanning en pijn meer resultaat.
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De voordelen van hydrotherapie zijn:
- Warm water verwijdt de bloedvaten
- Vergemakkelijkt de bloedtoevoer naar beschadigde weefsels
- Vlugger herstel van vermoeide spieren

De effecten van het warme water zijn:
- Het warme water zorgt voor gewichtloosheid
- Vergemakkelijkt het bewegen
- Vermindering van pijn
- Vermindering van stijfheid
- Vergroting van de gewrichtsmobiliteit

Het effect van de weerstand van het water is:
- Vergroting van spierkracht
- Vergroting van het uithoudingsvermogen
- Verbetering van dagelijkse handelingen

Voor het oefenen en bewegen in de zwembaden hoeft u niet te kunnen zwemmen.

Binnen onze vereniging zijn op verschillende plekken in de provincie Groningen ca 32 hydro groepen 
actief. De deelnemers oefenen en bewegen voornamelijk 45 minuten in het zwembad in extra 
verwarmd water.

De oefengroepen zijn als volgt ingedeeld:

- Groep Hydro deelnemers speciaal met fibromyalgie
In deze groep wordt rekening gehouden met de belastbaarheid van mensen met fibromyalgie 
door maximaal 30 minuten te oefenen.

- Groep Hydro deelnemers speciaal voor jongeren
Jongeren vinden het soms prettig om met elkaar in 1 speciale groep van een zelfde leeftijd te 
oefenen. In deze groep zitten de deelnemers in de leeftijdscategorie 20-35 jaar.

- Oefengroep deelnemers voor Bechterew
In deze oefengroep worden beweegactiviteiten georganiseerd speciaal voor mensen met de 
ziekte van Bechterew. Deze groep sport 45 minuten in de sporthal en daarna 45 minuten 
hydrotherapie in het zwembad. De oefeningen zijn goed tegen stijfheid in de gewrichten, 
maken uw spieren sterker en houden uw conditie op peil. Alle oefeningen vinden plaats onder 
begeleiding van een fysiotherapeut of een oefentherapeut Cesar.

- Overige oefengroepen hydro
In de overige groepen wordt per groep zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele 
belastbaarheid van de deelnemers.
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Locaties
De oefengroep voor fibromyalgie, de groep voor jongeren en de oefengroep Bechterew wordt 
gehouden op de locatie Beatrixoord in Haren. De overige oefengroepen Hydro worden op alle 
onderstaande locaties uitgevoerd.

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

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

Aanmelding
Om aan de hydrotherapie deel te kunnen nemen, is het lidmaatschap van RPV Groningen vereist.
U kunt zich aanmelden voor hydrotherapie via de website www.rpv-groningen.nl . Bent u nog geen 
lid dan kunt u via de button “Ik wil graag lid worden” u aanmelden, waar aansluitend ook de vragen 
over deelname aan de Hydro kunnen worden ingevuld. Bent u al lid dan kunt u zich ook via de 
website met de button “Ik wil graag Hydro” hiervoor aanmelden. U krijgt van ons een bevestiging 
van uw aanmelding.

Tarieven
Het tarief voor de deelname aan hydrotherapie wordt een maand voor het einde van het kalenderjaar 
vastgesteld voor het daarop volgende jaar. Tariefswijzigingen worden tijdig in het verenigingsblad en 
op de website vermeld.

De tarieven voor de deelnemers van Hydro therapie bedragen voor 2017:
- Hydro, eenmaal per week 45 minuten € 55,- per kwartaal
- Hydro, 2 maal per week 45 minuten € 82,50 per kwartaal
- Hydro fibromyalgie, eenmaal per week 30 minuten € 40,- per kwartaal
- Oefengroep Bechterew  € 78,25 per kwartaal

De bijdrage voor de deelname is op jaarbasis vastgesteld. Hierin is rekening gehouden met de sluiting 
van sommige baden i.v.m. vakanties. Afwezigheid van de deelnemers wegens lange vakanties of iets 
dergelijks wordt niet gerestitueerd. Aan het eind van elk kwartaal wordt het bedrag per kwartaal 
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met een factuur in rekening gebracht. Deelnemers aan de hydrotherapie geven een machtiging af 
voor de betaling door middel van een automatische incasso. De bijdrage wordt berekend vanaf de 
eerstvolgende volle maand volgend op uw startmoment.
Afhankelijk van de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering kan een vergoeding van de 
zorgverzekeraar worden verkregen. De deelnemers dienen dit zelf bij hun zorgverzekeraar in te 
dienen.
Het volledige reglement is op onze website onder de Hydro activiteiten opgenomen.

Voor verdere informatie over hydro kunt u contact opnemen met de administratie: 
E-mail: hydrotherapie@rpv-groningen.nl of telefonisch bij Ellen Dieterman 0595-412436.

Nordic Walking
In november 2016 zijn we gestart met een cursus Nordic Walking in 
Groningen. Bij voldoende belangstelling starten we dinsdag 14 maart 
2017 weer in Groningen met een cursus van 10 lessen. Meld u even 
van te voren aan.

We onderzoeken ook de mogelijkheden op andere locaties in 
de provincie Groningen. Bijvoorbeeld in de regio Eemsmond, 
Hoogezand en Grijpskerk. Wilt u ook een cursus Nordic Walking 
volgen? Meld u aan bij: ledenadministratie@rpv-groningen.nl Geef 
duidelijk aan waar u woont, zodat ingedeeld kan worden in een 
groep zo dicht mogelijk bij uw woonplaats.

Yoga
We gaan in 2017 inventariseren hoe groot de belangstelling is voor een cursus yoga. Op 
wereldreumadag hebben een aantal mensen aangegeven hiervoor belangstelling te hebben, maar 
ze wonen erg verspreid in onze provincie . Daarom willen we in de regio Zuidhorn, Hoogezand en 
Groningen graag een proefles aanbieden. We starten in Groningen en Hoogezand met het geven van 
een proefles. De lessen worden begeleidt door een erkende Yogadocent.
In Groningen gaat dit gebeuren onder leiding van Fenna van der Velde van Praktijk Oefentherapie 
Cesar Groningen en in Hoogezand door Vera Peppel.

Bij yoga doet u samen met andere deelnemers rustige oefeningen in verschillende houdingen. U 
leert gecontroleerde bewegingen aan die uw lichaam en uw gedachten rustiger maken. U krijgt 
ook ademhalingsoefeningen. Veel mensen met reuma ervaren door yoga een meer ontspannen 
gevoel. Nieuwsgierig geworden? Meld u aan voor de proefles. Dat kan via een mail naar: 
ledenadministratie@rpv-groningen.nl
Bij voldoende belangstelling gaan we met een groep starten. Volg de ontwikkelingen daarom op onze 
website en op facebook.

Wilt u ook meer beweging? En is het er nog steeds niet van gekomen? 
Kom dan nu in beweging. Meld u aan!
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Activiteitenkalender 2017
In dit activiteitenkalender zijn alle activiteiten voor het komend jaar opgenomen. We organiseren in 
verschillende regio’s van de provincie Groningen en de kop van Drenthe activiteiten. U kunt in één 
oogopslag zien waar en wanneer interessante activiteiten gepland zijn. De jaarkalender is ook op 
onze website opgenomen.

Onze activiteiten zijn gericht op het verstrekken van informatie en voorlichting over reuma en over 
het organiseren van leuke en gezellige activiteiten.
Voorlichting en informatie geven we met name in themabijeenkomsten. Daarnaast hebben we 
inloopbijeenkomsten, waar u kunt koffiedrinken, lekker bijkletsen en creatief bezig zijn.
Verder is er volop ruimte en aandacht voor leuke en gezellige activiteiten.

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

Onze jaaragenda ziet er als volgt uit:

13-18 maart RPV leden collecteren voor het Reumafonds

17 maart Voorlichtingsbijeenkomst Reuma! Wat nu?

20 april Algemene Leden Vergadering met proeverij van Birgit Flüg

20 mei Vrijwilligersdag

3 juni t/m 9 juni Vakantieweek voor seniorenleden

30 juni Voorlichtingsbijeenkomst Reuma! Wat nu?

15 juli Familiedag

26 augustus Kookworkshop Birgit Flüg te Stitswerd

20 september Middagtocht per bus voor onze leden

Oktober(onder voorbehoud) Themabijeenkomsten E-Health

3 november Voorlichtingsbijeenkomst Reuma! Wat nu?

25 november Fontana Resort Bad Nieuweschans
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Onderstaand wordt het programma nader toegelicht.

Inloopbijeenkomsten
Stad Groningen
Locatie Merwedestraat 1a, Stad Groningen
(Iedere dinsdag van 10 tot 15 uur)

Regio Eemsdelta
Locatie: Woonzorgcentrum BetingeStaete, Ede Staal straat 1 Delfzijl
(iedere eerste donderdag van de maand, aanvang 14.00 uur)

Regio Westerkwartier
Locatie: Hotel Restaurant Best Western,Aduard
13 december: Kerstbijeenkomst

Regio Veendam
Locatie: Appartementencomplex De Meerpaal, Oostlaan 61, Veendam
(6 maal per jaar t.w.: 17 januari, 14 maart, 9 mei, 8 augustus, 10 oktober en 12 december om 
14.00 uur)

Regio Assen
We gaan in het eerste kwartaal 2016 peilen of ook in dit deel van ons werkgebied behoefte 
bestaat aan inloopbijeenkomsten

Algemeen

Collecteweek Reumafonds
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! Deelnemers 
van onze Hydro die nog niet collecteren, gaan dit jaar met z’n allen 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.

Wanneer De collecte wordt gehouden in de week van 13 tot en met 18 maart 2017.
De deelnemers zijn in groepen verdeeld en gaan in ons werkgebied aan de slag.

18



Reum
apatiëntenvereniging G

roningen - num
m

er 1, 2017

Vrijwilligersdag
Dit jaar gaan we onze vrijwilligers weer in het zonnetje zetten. De laatste keer dat we dit 
hebben gedaan was in 2013. Dit jaar organiseren we weer iets anders.

Datum:  zaterdagmiddag 20 mei 2017
Locatie:  bekendmaking volgt later!

Reserveer dit alvast in jouw agenda. Je krijgt een persoonlijke uitnodiging. Jij komt toch ook!

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering met proeverij

Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Onze vereniging houdt ieder jaar een algemene ledenvergadering. Dit jaar laten we deze 
vergadering niet alleen in het zakelijke teken staan, maar combineren we deze bijeenkomst met 
een proeverij van lekkere hapjes die een gezonde leefstijl bevorderen en het lichaam kunnen 
helpen om weer in evenwicht te komen.

Hoe doen we dat:
We hebben op deze avond een bijzondere 
gast, t.w. Birgit Flüg uit Stitswerd.
Birgit is “Kok aan huis”, is 
ervaringsdeskundige op het gebied van 
reuma, is lid van onze vereniging en wil haar 
inzichten en opvattingen over voeding en de 
effecten van voeding op reuma graag met ons 
delen.
Koken zonder pakjes en zakjes is Birgit’s 
passie en die wil ze graag met u delen. 
Gezond eten is helemaal niet moeilijk en ze geeft u graag handvaten om met verse groenten, 
kruiden en specerijen uw lichaam te ondersteunen.
Tijdens deze avond kunnen we haar kookkunst proeven met een proeverij van allerlei lekkere 
hapjes. Kortom we gaan het zakelijke met het aangename verenigen.

Wanneer:
Datum : 20 april 2017
Inloop : vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur
Locatie  : Merwedestraat 1a, 9725 KA Groningen
De vergaderstukken (de agenda, het verslag van de vorige jaarvergadering en de jaarstukken 
2016) staan 2 weken voor de vergadering online op de website. U kunt dus rustig thuis 
voorafgaande aan de ledenvergadering de stukken doornemen.

Vooraanmelding
In verband met de catering dient u zich vooraf aan te melden. Dat kan per mail naar 
secretaris@rpv-groningen.nl of bellen met Ina Kleinsmit, 0595-432087.
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Themabijeenkomsten

E- health
Het komend jaar willen we u graag informeren over de ontwikkelingen op het gebied van 
thuismonitoring voor reumapatiënten of zo als dit zo mooi heet: E- health. We onderzoeken op 
dit moment wat de mogelijkheden op dit gebied zijn. In het volgende nummer verwachten wij u 
hierover nader te informeren.

Reuma! Wat nu?
Voorlichting over leven met reumatoïde artritis of artritis psoriatica

U heeft kort geleden gehoord dat u reumatoïde artritis of artritis psoriatica heeft. U vraagt 
zich misschien af wat de gevolgen zijn voor uw dagelijks leven; voor uw werk, huishouden en 
hobby’s.

Het UMCG Centrum voor Revalidatie organiseert voorlichtingsbijeenkomsten om u en uw 
naaste te helpen bij deze vragen. Deskundige reumabehandelaars vertellen hoe u om kunt gaan 
met de gevolgen van de aandoening, zoals vermoeidheid en verminderde kracht. Ook krijgt u 
tips over inspanning en beweging en over hoe u aan het werk kunt blijven. Er wordt toegelicht 
wat een revalidatieprogramma voor u kan betekenen en er is ruimte om vragen te stellen. RPV 
Groningen is ook aanwezig om informatie te geven over haar rol als reumapatiëntenvereniging.

U en uw naaste zijn van harte welkom!

Wanneer
De voorlichtingsbijeenkomsten zijn op vrijdagmiddagen van 14:30 tot 17:00 uur op 17 maart, 
30 juni en 3 november 2017.

Waar
UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord, Dilgtweg 5 in Haren.

Kosten en aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U moet zich wel vooraf aanmelden. Dat kan per 
e-mail naar zs-reuma@cvr.umcg.nl of telefonisch via 050-3614025. Graag ontvangen wij bij de 
aanmelding uw naam, geboortedatum, op welke datum en met hoeveel mensen u wilt komen.
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Inloopbijeenkomsten
Centraal tijdens onze inloopbijeenkomsten staat koffiedrinken, lekker bijkletsen, ontspanning 
en creatief bezig zijn en af en toe een spelletje bingo.

Stad Groningen

We hebben de volgende speciale inloopdata:

Workshop chocolade maken 21 maart
Workshop tweede handsje 18 april
Lekker met elkaar eten 20 juni
Workshop Crea Uniek 26 september
Workshop bloemen 24 oktober
Lekker met elkaar eten 19 december

Regio Eemsdelta

Paasbijeenkomst  13 april

Regio Westerkwartier

Locatie: Hotel Restaurant Best Western, Aduard

Kerstbijeenkomst  13 december

Regio Veendam

We hebben de volgende speciale inloopdata:

Nieuwjaarsborrel met bingo 17 januari 2017
Kerstdiner 12 december 2017

Regio Assen

We gaan in het eerste kwartaal 2016 peilen of ook in dit deel van ons werkgebied behoefte 
bestaat aan inloopbijeenkomsten. Spreekt u dit aan? Wilt u dit ook graag? Neem contact met 
op met de voorzitter Willie Dieterman, telefoon: 06 13 44 66 01
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Leuke en gezellige activiteiten
Middagtocht per bus voor onze leden

Wegens succes geprolongeerd. Ook voor 2017 
organiseren we weer een gezellig uitstapje.
De opstapplaats is bij het Best Western Hotel 
Restaurant te Aduard. Vanwege de uitstekende 
ervaring met dit restaurant van het afgelopen jaar, 
sluiten we het uitstapje ook weer bij dit hotel/restaurant af met een etentje.

Datum : 20 september 2017, vertrek 13.00 uur
Bestemming  : wordt nader vastgesteld
Kosten : all in prijs incl. diner ad € 25,- p.p.
e-mail  : e-hummel@home.nl
Nadere informatie : Eertje Hummel, tel. 050-5277304

Vakantieweek voor seniorenleden

Dit jaar organiseren we een vakantie voor onze leden in een schitterend gebied van de Hoge 
Veluwe. Hotel Spelderholt is gelegen op een rustiek landgoed verscholen in de Veluwse bossen 
in Beekbergen. Om comfortabel tot rust te komen en te ontspannen.

Ontdek de riante sfeervolle hotelkamers, proef het versbereide eten in het restaurant en ontspan 
in het verwarmde zwembad. Er op uit? De bosrijke omgeving biedt voor ieder wat wils.
Hotel Spelderholt wordt mede gerund door studenten van het naastgelegen Academie 

Spelderholt. Hier worden jongeren 
met een functiebeperking opgeleid 
voor functies in de hotellerie, 
verzorging, administratie en 
evenementen. De Spelderholt 
studenten geven het verblijf 
doordeweeks nét dat beetje extra.

Datum : 3 juni t/m 9 juni 2017
Bestemming  : Hotel Spelderholt, Beekbergen
Kosten : € 413,- p.p.
Bij aanmelding voor 28 februari wordt een korting van € 20,- verstrekt
Kosten annuleringsreisverzekering : € 23,- p.p.
e-mail  : e-hummel@home.nl
Nadere informatie : Eertje Hummel, tel. 050-5277304
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Nieuw voor 2017!!! Wij dagen jullie uit!

Jullie komen met suggesties. Wij faciliteren!

Familiemiddag

We willen dit jaar ook iets organiseren voor onze jongere leden met kinderen. Geef ons 
daarvoor suggesties. Wat vinden jullie nu een mooi uitstapje, waar je met lotgenoten kunt 
praten, waar de kinderen ongestoord kunnen spelen. Kom met suggesties.

Aanmelding graag voor 15 april per e-mail naar boeffie1961@hotmail.com
Nadere informatie : Henri Boeve, tel. 0637375075

Kookworkshop

Dit jaar gaan we weer een kookworkshop organiseren.
Datum : 26 augustus 2017
Locatie : Birgit Flug, Akkemaweg 4, Stitswerd
Kosten : € 25,- p.p.incl. niet-alcoholische drankjes
Deelname minimaal : 15 deelnemers
Aanmelden  : via Henri Boeve, e-mail boeffi 1961@hotmail.com
Nadere informatie : Henri Boeve, tel. 0637375075

Fontana Resort Bad Nieuweschans

Dit jaar gaan we weer gezamenlijk badderen bij Fontana.
Datum : 25 november 2017
Bestemming  : Fontana Bad Nieuweschans
Kosten : afhankelijk van pakketkeuze, met een bijdrage van de RPV
Aanmelding  : e-mail vijftigmin@hotmail.com
Nadere informatie : Brigitte Meibos, tel. 0648556118

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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Bereikbaarheid
Afdeling reumatologie/klinische immunologie UMCG

Bezoekersadres: Hanzeplein 1, Reumapoli, Fonteinstraat 13
Postadres: HPC AA21
Postbus: 30.001; 9700 RB Groningen
Telefoon polikliniek 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; 9700 RM Groningen
Telefoon: 050-5246958

Website met informatie over medicatie en veel gestelde vragen met 
antwoorden: www.mzh.nl/faq-reuma en www.mzh.nl/reuma-remmers.

Verpleegkundig specialist: Lucretia Oosting
Reumaconsulent: Anne-Marie van Brenk, e-mail reumatologie@mzh.nl

De reumaconsulent heeft 3 x per week telefonisch spreekuur op 050-5246955:
maandag  15.30-16.00 uur
dinsdag  11.30-12.00 uur.
donderdag  13.00-13.30 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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Locatie Delfzicht: Jachtlaan 50, Postbus 30 000, 9930 RA Delfzijl
Locatie Lucas: Gassingel 18, Postbus 30 000, 9670 RA Winschoten

Telefoonnummer voor beide locaties: 088-0666100

Website: www.ommelanderziekenhuis.nl

Verpleegkundig specialist reumatologie: Ingrid Draaijer
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Afwezig op woensdag

WILHELMINA ZIEKENHUIS ASSEN Icare/Wilhelminaziekenhuis Assen
Bezoekersadres: Europaweg Zuid 1, Assen
Postbus: 30001; 9400 RA Assen
Telefoon: 0592 - 325262

Website: www.wza.nl

Reumaconsulent: Annet Sikkens, e-mail: annet.sikkens@wza.nl
Aanwezig op: Dinsdag  8.30 - 15.00 uur

Woensdag  8.30 - 12.00 uur
Donderdag  8.30 - 15.00 uur

UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord
Bezoekadres: Dilgtweg 5, Haren
Postadres: Postbus 30.002, 9750 RA Haren

Website: www.revalidatie.umcg.nl

Physician Assistant reumarevalidatie: Karin Oosterkamp, telefoon: 050-3617745
Aanwezig: dinsdag tot en met vrijdag

reumaconsulenten

foto: Janneke de Weerd
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Adres: Verenigingsgebouw RPV Groningen,
Merwedestraat 1a, 9725 KA Groningen
IBAN: NL09  ABNA 0411907115
www.rpv-groningen.nl

Het verenigingsblad van Reumapatiëntenvereniging 
Groningen is een uitgave van RPV Groningen en 
verschijnt 5 maal per jaar.

Bestuur

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

Secretaris: Ina Kleinsmit - Alma, Albrondariep 1, 9981KN 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 Peter Redeker,Reigerhof 2, 9791 EP Ten Boer
Informatie/voorlichting: telefoon: 06 11756360 E-mail: pr@rpv-groningen.nl

Bestuursmedewerkers

Ondersteuning secretariaat: Juneke Wijnsouw en Miranda Colenbrander

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

Ondersteuning
informatie/voorlichting Helma Wieringa en Roelie ter Veld

Organisatie activiteiten

Coördinator activiteiten: Vacature E-mail: activiteitencommissie@RPV-groningen.nl

Contactpersonen:
regio stad Groningen: Eertje Hummel
 telefoon: 050- 5277304 E-mail: E-Hummel@home.nl

regio Eemsdelta: Dirkje Tuik-van der Wijk
 telefoon: 0596- 610626 E-mail: dtuik@home.nl

Colofon
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regio Veendam: Ina Wijkstra
 telefoon: 0598-624817 E-mail: inawijkstra@online.nl

regio Westerkwartier: Emma Dijkstra
 telefoon: 06 13 36 31 54

regio Assen: Vacature

Communicatie

Communicatiecommissie: Willie Dieterman, Peter Redeker, Esther Metting en Lex Hoekstra. 
Contactpersoon: Peter Redeker

 telefoon: 06 11756360 E-mail: pr@rpv-groningen.nl

Contactpersonen uitvoering communicatie:
Websitebeheer: Peter Neinhuis
Magazine: Peter Neinhuis, achtervang Peter Redeker
Facebook algemeen: Ellen Dieterman
Facebook besloten groep: Eertje Hummel
Twitter: Esther Metting

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

Fotografi e: Janneke Smit- de Weerd

Uitgever:

 Hoogezand

Oplage: 1.300 exemplaren

In samenwerking met
 Doctor Jan van Breemenstraat 4
 1056 AB Amsterdam
 Telefoon: 020 5896464

 e-mail: info@reumafonds.nl
 website: www.reumafonds.nl

Lid van ieder(in) Lid van RZN
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