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impressie inloopbijeenkomsten

Onze inloopbijeenkomsten staan in 
het teken van koffiedrinken, lekker 
bijkletsen, ontspanning en creatief 
bezig zijn.

vrijwilligers in het 
zonnetje gezet

RPV Groningen heeft op 20 
mei jl. haar vrijwilligers in het 
zonnetje gezet op een informele 
en ontspannen bijeenkomst bij 
Gasterij Smits in Midwolda.
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Beste mensen,

Op het moment dat ik dit 
voorwoord uitwerk zijn 

het zomerse temperaturen. 
Dat is een fantastisch gevoel 
om zo naar de zomer toe te 
leven. De vorige keer sprak 
ik over het ontluiken van de 
kleuren van de lente. Nu zien 
we de natuur in alle volheid 
tot groei en bloei komen.

Afgelopen maanden 
waren er weer vele 

momenten om elkaar te 
ontmoeten. Naast onze 
inloopbijeenkomsten 
hadden we onze Algemene 
ledenvergadering met een 
goede presentatie van 
Birgit Flüg, ons lid en 
ervaringsdeskundige op het 
gebied van reuma. Het was 
een mooie bijeenkomst waar 
we het formele deel hebben 
omlijst met het informele deel 
van Birgit.

We hebben ook onze 
vrijwilligers in het 

zonnetje gezet en onze 
waardering uitgesproken 
over het vele werk dat 

vrijwilligers in onze 
vereniging verzetten. Maar 
ook de successen delen die we 
met elkaar hebben bereikt. 
We hadden een spreker 
uitgenodigd met ervaring 
in het vrijwilligerswerk. Hij 
wist ons een spiegel voor 
te houden. Wat doe je goed 
en hoe kan het nog beter. 
Een mooie presentatie en 
informatie die we ook bij 
ons in de praktijk kunnen 
toepassen. Het was een 
heerlijke ontspannende 
dag, waar ik met plezier op 
terugkijk.

We merken dat onze 
inzet op het onder 

de aandacht brengen van 
beweegactiviteiten resultaat 
oplevert. Er is hier een 
toenemende belangstelling 
voor. Dat is fijn om te 
ervaren. Verderop in dit blad 
kunt u het interview lezen 
dat er met 2 deelnemers en 
de docent van de pas gestarte 
Yogagroep is gehouden. Wij 
proberen voor het nieuwe 
hydro seizoen nog meer in 
te spelen op onze jongere 
leden. Zo onderzoeken we 

de mogelijkheid om een 
nieuwe aquajogging groep 
voor mensen met reuma in te 
stellen.

Dank voor de reacties op 
mijn oproep de vorige 

keer om ons te informeren 
over dingen die u ook graag 
wilt weten. Wij pakken dit 
zo mogelijk op. Als u dingen 
mist in onze aanpak, neem 
contact met ons op. Dat kan 
per mail naar voorzitter@
rpv-groningen.nl Wilt u liever 
bellen? U kunt mij bereiken 
op mijn mobiele nummer 06 
13 44 66 01.

We mogen straks 
genieten van onze 

vakantie. Daarna zijn er weer 
vele activiteiten gepland. U 
kunt ze volgen via dit blad, 
via onze website en via 
Facebook.

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

en wens u allen een fijne 
zomerperiode toe.

Willie Dieterman
voorzitter@rpv-groningen.nl

Van de Voorzitter

Missie:

Voorlichting en informatie

Beweegactiviteiten

Leuke dingen organiseren
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Weetjes
Toenemende 
belangstelling 
beweegactiviteiten

Wereldreumadag 
2016 stond in het 
teken van: Kom in 
beweging! We zien een 
toenemende vraag naar 
beweegactiviteiten. Als 
patiëntenvereniging 
organiseren en faciliteren 
wij deze activiteiten. Zo 
organiseren we sinds kort 
in Groningen 2 groepen 
yoga en starten we in 
juni ook een groep in 
Sappemeer. Voor nadere 
informatie over de 
cursussen verwijzen wij u 
naar onze rubriek “Kom 
in Beweging”.

Ook onze Hydro activiteit 
mag zich verheugen 
in een toenemende 
belangstelling. Er zijn 
verschillende groepen, 
zoals een speciale groep 
voor fibromyalgie, voor 
mensen met Bechterew 
en ook een groep speciaal 
voor jongeren. Meld je 
aan voor een proefles en 
merk zelf wat bewegen 
in warm water onder 
begeleiding voor effecten 
heeft.
Kom in beweging, want 
bewegen is goed!

vertrek notulist 
Miranda 
Coolenbrander

Onze (duo) notulist 
Miranda gaat ons 
verlaten. Zij verhuist 
vanwege haar werk naar 
een centralere plek in ons 
land. Hoewel wij dit erg 
jammer vinden, hebben 
we natuurlijk begrip voor 
haar besluit. Ook vanaf 
deze plek bedanken we 
haar voor haar bijdrage 
als vrijwilliger voor onze 
vereniging.

Bewegwijzering pand 
groningen

Er is een bewegwijzering 
op ons pand aangebracht 
zodat de bereikbaarheid 
verbeterd is. Ook 
hebben we voor de 
herkenbaarheid een 
raambelettering op het 
pand aangebracht.

Contributie 2017

De contributie voor 
het lidmaatschap 
van onze vereniging 
bedraagt € 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 en de 
incasso wordt door ons 
eind februari uitgevoerd.

Wordt u in de loop van 
het jaar lid, dan wordt de 
contributie met ingang 
van het eerste volle 
kwartaal in rekening 
gebracht.

wist u dat u ons 
magazine ook digitaal 
kunt inkijken?

Op onze website  
www.rpv-groningen kunt 
u de jaargangen 2017, 
2016, 2015 en 2014 ook 
nog bekijken. Blader het 
eens door. Ook kunt u/jij 
ons suggesties aanleveren 
voor ons magazine. Aan 
welke onderdelen wilt u/
jij graag meer aandacht 
geschonken hebben? 
Mail het ons. voorzitter@
rpv-groningen.nl
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ledenpas

Met de jaarlijkse 
contributienota 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.

Afhankelijk van de door 
u gekozen aanvullende 
verzekering kan er een 
vergoeding door de 
verzekeraar worden 
verstrekt. De aanvullende 
verzekeringen kunnen 
qua dekking echter per 
verzekeraar verschillen. 
Er worden soms ook 
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.

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. Er wordt geen 
contributie gerestitueerd.

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, 
bij voorkeur via 
het e-mailadres 
hydrotherapie@
rpv-groningen.nl

Kijk voor nuttige links naar andere websites op www.rpv-groningen.nl/links
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Algemene Ledenvergadering 
2017 met proeverij

RPV Groningen heeft op 
20 april haar jaarlijkse 

algemene ledenvergadering 
gehouden. Een vergadering 
die dit jaar niet alleen in het 
zakelijke teken stond, maar 
omlijst werd door een lezing 
van Birgit Flüg uit Stitswerd. 
Birgit is “Kok aan huis”, is 
ervaringsdeskundige op het 
gebied van reuma, is lid van 
onze vereniging en heeft haar 
inzichten en opvattingen over 
voeding en de effecten van 
voeding op reuma met ons 
gedeeld.

De aanwezigen konden 
tijdens de proeverij 

genieten van de lekkere 
hapjes die Birgit had 
klaargemaakt.

Birgit vertelt ons iets over 
het ontstaan van natuurlijke 
zoetstoffen.
- Kauw eens een lange tijd 

op tarwe (zetmeel) dit 
verandert in zoet.

o Bij te veel suikers wordt 
het door het lichaam 
omgezet in vet.

o Bij het eten van suikers 
laat het bloed een 
verhoging van de 
bloedsuiker spiegel zien 
(hoge pieken en weer 
dalen etc).

Ook geeft ze een korte 
lichting van zuur/base in ons 
lichaam.
- Veel suikers in het lichaam 

geeft een verzuring van het 
lichaam.

- Reuma zijn vele kleine 
ontstekingen die vaak 
ontstaan in een verzuurd 
lichaam.

- Maisbrood is een snel 
koolhydraat en geeft 
je lichaam veel en snel 
suiker.

- Ontsteking van de ogen – 
brandnetelthee + hiermee 
met wattenstaafje de ogen 
reinigen.

- Probeer ook eens 
zevenblad ipv spinazie.

Biologisch voedsel heeft veel 
meer natuurlijke stoffen 
(nutriënten) en minder 
bestrijdingsmiddelen. Dit is 
dus beter voor het lichaam.

Luister naar wat je 
lichaam nodig heeft 

aan voedingsstoffen, maar 

bedenk telkens welke stof of 
product je anders kunt gaan 
doen. Kleine stapjes zetten en 
veranderen.

Er worden veel vragen 
gesteld over het eten van 

gezonde voeding, vitamine 
preparaten en wat je wel of 
niet kunt en mag eten.
Het informele deel van de 
bijeenkomst werd afgewisseld 
met het formele deel van de 
vergadering. De voorzitter 
memoreerde dat het de 
eerste maal was dat alle 
vergaderstukken voor de 
leden digitaal op de website 
te benaderen waren. Deze 
aanpak is erg efficiënt voor 
de organisatie. De voorzitter 
beperkte zich daarom tot 
een korte toelichting op 
het afgelopen jaar. Nadat 
de kascommissie haar 
bevindingen aan de leden 
had gerapporteerd, werd het 
bestuur decharge verleend 
voor het gevoerde beleid, 
en werden de jaarrekening 
2016 en de begroting 2017 
goedgekeurd. Tot slot werd 
Ina Kleinsmit gekozen voor 
een nieuwe periode als 
bestuurslid.

Het was een interessante 
informele bijeenkomst 

die door de aanwezigen goed 
werd gewaardeerd.
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Vrijwilligers in het 
zonnetje gezet

RPV Groningen heeft 
op 20 mei jl. haar 

vrijwilligers in het zonnetje 
gezet. Op een informele en 
ontspannen bijeenkomst bij 
Gasterij Smits in Midwolda 
werden de vrijwilligers door 
voorzitter Willie Dieterman 
welkom geheten.

Hij memoreerde in 
een korte toespraak 

de ontwikkeling die de 
organisatie de afgelopen 
2 jaar heeft doorgemaakt. 
Een kleiner bestuur, met 
ondersteuning van bestuur 
medewerkers met een vast 
takenpakket en overige 
vrijwilligers die vanuit 
een pool oproepbaar zijn. 
Dat is het succes achter de 
resultaten die de organisatie 
heeft geboekt.

De voorzitter gaf als 
voorbeeld de ontwikkeling 

met korte lijnen die 
op het gebied van de 
beweegactiviteiten bereikt 
is. Hiermee kan efficiënt 
worden gewerkt en waarmee 
de klanttevredenheid hoog 
scoort. Hij benadrukte dat dit 
bereikt kon worden door de 
samenwerking en inzet van 
alle vrijwilligers.

Na deze aftrap geeft 
de voorzitter het 

woord aan Anne Prins die 
veel ervaring heeft met 
vrijwilligersorganisaties. 

In zijn presentatie noemt de 
heer Prins het belang van 
vrijwilligersorganisaties en 
de valkuilen die gemaakt 
kunnen worden door de 
verenigingen bij o.m. de 
werving en het onderhouden 
van de contacten met 
vrijwilligers. Het was een zeer 
inspirerend betoog die door 
de aanwezigen zeer op prijs 
werd gesteld.

Na afloop hiervan werd 
een rondvaart gemaakt 

over de wateren van de 
Blauwe stad, om daarna 
terug te keren naar het grill 
restaurant van Gasterij Smits. 
In een ontspannen sfeer werd 
met de groep gedineerd in dit 
restaurant. Alle deelnemers 
uiten hun waardering 
voor het initiatief en het 
programma van de RPV. We 
kunnen daarom terugkijken 
op een zeer geslaagde dag.

6
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IMPRESSIE 
INLOOPBIJEENKOMSTEN
onze inloopbijeenkomsten staan in het teken van koffiedrinken, 
lekker bijkletsen, ontspanning en creatief bezig zijn. gezelligheid staat 
hierbij voorop. De afgelopen periode stond weer bol van verschillende 
activiteiten. Hieronder ziet u een impressie van enkele bijeenkomsten.

paasbijeenkomst regio eemsdelta

Een hele gezellige middag werd georganiseerd die in het teken stond 
van Pasen. Met creatief 
materiaalgebruik uit eigen 
tuin van de deelnemers 
werd de middag gestart. 
De foto’s geven het 
prachtige resultaat weer 
en de deelnemers waren 
allen zeer tevreden.

Stad groningen e.o.

In Groningen hebben we 
de afgelopen periode drie 
in het oog springende 
activiteiten georganiseerd.

De eerste was een leuke 
workshop Decoreren 
met servetten. Dat is 
een workshop waarbij 
schalen, kaarsenstanders, 

borden, spiegels, zeepdoosjes etc. versiert worden met servetten 
en daarmee omgetoverd worden tot leuke moderne en sfeervolle 
artikelen. De deelnemers hebben onder leiding van Renate van 
Gewoon Renate “Decoratie & Fashion” met veel plezier hieraan 
gewerkt en het resultaat mag gezien worden.

7
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De tweede was een reuze gezellige 
inloop die verplaatst was naar de 
middag en avond, met ‘s avonds 
een leuke bingo, waar met volle 
overgave leuke prijzen te winnen 
waren.

De derde was een sponsoring 
van een vrijwilliger voor de Alpe 
d’HuZes. Dit is een actie waarbij 
deelnemers op 1 juni hardlopend, 
wandelend of fietsend onder het 
motto “opgeven is geen optie” 
op een dag tot maximaal zes keer 
de legendarische Alpe d’Huez 
beklimmen om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen in de strijd 
tegen kanker.

Teresia Kempen ondersteunt onze 
vereniging als vrijwilligster, maar 
ze doet ook vrijwilligerswerk 
voor de Alpe d’HuZes. Hier 
ondersteunt zij samen met vele 
anderen de deelnemers. Broodjes 
afbakken, gevulde koeken 
afbakken, broodjes smeren voor 
duizenden mensen zijn taken waar 
zij bij ingeschakeld is. Theresia 
heeft zelf ‘de berg’ op ook 
gelopen. Om via haar het goede 
doel te sponseren heeft zij een 
high tea voor de deelnemers van 
de inloopbijeenkomst Groningen 
verzorgd die door de deelnemers 
zelf is betaald. En natuurlijk is er 
iets meer gegeven omdat het voor 
een goed doel was.

Ook interesse in iets bijzonders te ondernemen? Kom eens langs bij de inloopbijeenkomsten van onze 
vereniging.
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Aankondiging 
eHealth bijeenkomst
Op 28 september 

2017 zal de 
Reumapatiëntenvereniging 
Groningen een eHealth 
bijeenkomst organiseren. 
Tijdens deze bijeenkomst zult 
u geïnformeerd worden over 
de laatste ontwikkelingen op 
dit gebied. Daarnaast kunt u 
eHealth toepassingen uitpro-
beren met hulp van vrijwil-
ligers. Vrijwel iedereen die 
wel eens achter de computer 
zit kan gebruik maken van 
eHealth. U hoeft echt geen 
computerexpert te zijn!

Reuma is een chronische 
aandoening, het 

gaat niet meer over. Dat 
betekent dat mensen met 
reuma 7 dagen per week 
rekening moet houden met 
hun aandoening. Vrijwel 
iedereen met reuma ervaart 
beperkingen in het dagelijks 
leven. Daarnaast gebruiken 
de meeste mensen met reuma 

dagelijks medicatie en wordt 
geadviseerd om regelmatig te 
bewegen. Medicatie moet op 
tijd worden aangevraagd. En 
sommige activiteiten moeten 
worden uitbesteed, denk 
bijvoorbeeld aan zwaardere 
huishoudelijke klussen. 
De dokter verwacht dat je 
regelmatig beweegt of naar 
speciale oefentherapiegroepen 
gaan. Het omgaan met je 
aandoening wordt ook wel 
zelfmanagement genoemd.

Gelukkig zijn er 
inmiddels eHealth 

toepassingen die kunnen 
helpen bij zelfmanagement. 
Zo zijn er bijvoorbeeld 
applicaties waarin je je 
medicatie kan bijhouden 
en het is soms mogelijk om 
online herhaal recepten 
aan te vragen. Via internet 
is het mogelijk om contact 
te zoeken met lotgenoten 
zodat activiteiten aangepast 

uitgevoerd kunnen worden. 
Denk bijvoorbeeld aan 
fietstochten op een elektrische 
fiets of andere aangepaste 
beweegactiviteiten. Tijdens de 
eHealth bijeenkomst kunt u 
kennis maken met een aantal 
eHealth toepassingen voor 
mensen met reuma.

Hoe weet je nu of zo 
eHealth toepassing écht 

werkt? Wetenschappers doen 
hier onderzoek naar. Zo ook 
Olga Mulder, onderzoeker 
van de afdeling reumatologie 
en klinische immunologie 
van het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht. Samen met 
collega’s onderzoekt ze de 
effectiviteit van hun online 
zelfmanagement training voor 
mensen met reuma. Speciaal 
voor dit nummer heeft 
Olga het volgende artikel 
geschreven over deze training.

Esther Metting

9



re
um

ap
at

ië
nt

en
ve

re
ni

gi
ng

 g
ro

ni
ng

en
 - 

nu
m

m
er

 3
, 2

01
7

Onderzoek naar het effect van 
online zelfmanagementtraining 
voor mensen met reuma

Het vergroten van 
zelfmanagement is een 

belangrijk onderdeel in de 
behandeling van mensen met 
reuma. Reuma kan namelijk 
een grote invloed hebben op 
het dagelijks leven en vraagt 
om verandering van gedrag. 
De afdeling reumatologie van 
het UMC Utrecht heeft samen 
met patiënten een online 
zelfmanagementtraining 
ontwikkeld. Om te laten zien 
of mensen met reuma baat 
hebben bij de training doet 
het UMC Utrecht onderzoek 
naar het effect er van.

ReumaUitgedaagd!

ReumaUitgedaagd! zijn 
zelfmanagementtrainingen 
voor mensen met reuma. De 
trainingen zijn ontwikkeld 
in samenwerking met het 
Reumafonds. Olga Mulder 
(onderzoeker): “Er bestaan 
trainingen voor jongeren en 
volwassenen. De trainingen 
zijn live te volgen, waarbij 
deelnemers in een groep bij 
elkaar komen, en online thuis 
achter de computer. Onlangs 
is de online training voor 
volwassenen ontwikkeld. 
Het doel van deze training 
is het leren van kennis en 

vaardigheden om beter met 
de gevolgen van het hebben 
van reuma om te kunnen 
gaan in het dagelijks leven.”

patiënten betrokken bij 
ontwikkeling

“Je ziet vaak dat 
zelfmanagementtrainingen 
onvoldoende rekening 
houden met de individuele 
behoeften en voorkeuren 
van deelnemers. De effecten 
van dergelijke trainingen zijn 
dan ook vaak kortdurend. 
Bij de ontwikkeling van deze 
zelfmanagementtraining 
hebben we onderzoek gedaan 
naar de specifieke behoeften 
van mensen met reuma door 
deze doelgroep mee te laten 
denken bij de ontwikkeling 
van de training. Daaruit is 
gebleken dat zij behoefte 
hebben aan een training 
op maat, passend bij hun 
behoeften, levensfase en 
problemen op dat moment. 
De vorm, inhoud en 
vormgeving van de training is 
afgestemd op deze behoeften. 
We hopen hiermee dat het 
gebruik en het effect van 
de training vergroot. Ook 
hebben patiënten meegedacht 
bij de opzet van het 

onderzoek en de analyses van 
de resultaten. We betrekken 
de doelgroep dus bij het hele 
proces en dat is uniek.”

persoonlijke doelen 
centraal

De deelnemer stelt aan het 
begin van de training drie 
persoonlijke doelen op. “Aan 
deze persoonlijke doelen 
gaat de deelnemer tijdens de 
training werken. Voorbeelden 
van doelen kunnen zijn: 
“Ik wil beter kunnen 
omgaan met onbegrip uit 
mijn omgeving” of “Ik wil 
beter mijn grenzen kunnen 
aangeven.” Op basis van de 
doelen kiest de deelnemer 
welke modules hij of zij gaat 
volgen. De deelnemer krijgt 
tijdens de training begeleiding 
van een trainer die zelf ook 
reuma heeft en is opgeleid 
om deelnemers hierin te 
ondersteunen. De deelnemer 
heeft op drie chatmomenten 
contact met zijn trainer. 
Daarnaast is er een forum 
waar deelnemers ervaringen 
met elkaar kunnen delen. De 
deelnemer volgt de training 
in zijn of haar eigen tijd en 
tempo.”

10
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onderzoek naar effect

Het onderzoek naar de 
effectiviteit van de online 
zelfmanagementtraining is 
in februari 2016 gestart. 
“Op dit moment hebben 
we voldoende deelnemers 
bereid gevonden om mee 
te doen met het onderzoek. 
In totaal doen 122 mensen 
mee. Deze deelnemers zijn 
geloot in de controlegroep 
of de interventiegroep. De 
controlegroep volgt niet 
direct de training, maar krijgt 
de mogelijkheid de training 
na het onderzoek te volgen. 
De interventiegroep start wel 
direct met de training. We 
vergelijken deze twee groepen 
met elkaar.

De onderzoeksdeelnemers 
vullen iedere maand voor 
een half jaar online vragen-
lijsten in. We kijken naar de 

mate waarin beide groepen 
hun doelen behalen en meten 
onder andere de kwaliteit van 
leven en beheersing van zelf-
managementvaardigheden. 
We hopen dat de training er 
voor zorgt dat mensen beter 
kunnen omgaan met hun 
aandoening in het dagelijks 
leven. Als het onderzoek 
aantoont dat de training 
effectief is, kunnen we deze 
aanbieden als onderdeel van 

de behandeling voor mensen 
met reuma.”

Informatie over de trainingen 
van ReumaUitgedaagd! vind 
je op de website  
www.reumauitgedaagd.nl.

Olga Mulder
Onderzoeker | Afdeling 
Reumatologie en Klinische 
Immunologie | Universitair 
Medisch Centrum Utrecht
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In gesprek met....
Twee deelnemers en de docent 
van de pas gestarte Yoga groep

Uit de peiling op 
Wereldreumadag 2016 

bleek dat er behoefte was aan 
een cursus Yoga. Een eerdere 
poging in 2012 moest wegens 
te weinig belangstelling 
worden gestopt. Nu zijn er in 
Groningen weer twee nieuwe 
groepen Yoga gestart. Op 
dinsdagmiddag heb ik een 
zeer leuk en positief gesprek 
gevoerd met 2 deelnemers en 
de docent van deze groep.

Fenna van der Velde 
is oefentherapeut 

Cesar. Ze werkt al heel 
lang met mensen die 
problemen ervaren met 
het bewegingsapparaat en 
daarnaast is ze yogadocent. 
Als paramedicus is ze 
opgeleid om mensen te 
behandelen met klachten. 
Door goed te observeren 
kan ze heel goed aansluiten 
op het kunnen van mensen. 
Een positieve vrouw met 
een rustige en vriendelijke 
uitstraling. Ze heeft een 
vriendelijke stem. Het geven 
van positieve ervaringen in 
wat je nog wel kan is een 
motto van haar.

Het is jammer 
dat mensen met 

reuma vaak alleen 
doorverwezen worden 
naar fysiotherapeuten. 
De oefentherapeut is 
speciaal opgeleid in 
mensen begeleiden met het 
bewegingsapparaat en het 
dagelijks leven.

Willeke Vroege (5 
jaar lid van de 

reumapatiëntenvereniging) 
heeft een zeer zeldzame 
reuma vorm, Sapho-
syndroom. Dit ziektebeeld 
betreft de botten, gewrichten 
en pezen en de huid. Sinds 
11 jaar heeft ze beperkingen. 
Yoga heeft haar meer balans 
en vertrouwen gebracht 
in lichaam en geest. Ze 
merkte al een tijdje dat ze 
bijvoorbeeld haar knieën 
vaak op slot zette, waardoor 
ze meer pijn kreeg. Door de 
yoga is ze zich echt bewust 
geworden om dit niet meer 
te doen. De keuze om mee 
te doen met de Yoga groep 
heeft haar op meerdere 
leefgebieden verbeteringen 
opgeleverd.
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Josje Systra (sinds een paar 
maanden weer terug als lid 

omdat ze met de yoga mee 
wilde doen maar in totaal 
10 jaar) heeft al vanaf haar 
vijftiende reuma en naast RA 
ook Crest syndroom. In het 
verleden heeft ze ook via de 
reumapatiëntenvereniging 
meegedaan met de Yoga 
groep. Ze heeft de yoga 
erg gemist. De manier van 
ontspanning en gebruik van 
je lichaam in stilte bevalt 
haar goed.

Deze dames hebben 
net zeven keer yoga 

beoefend. Er is een wens van 
verlengingen. Yoga doet een 

mens echt ontzettend goed. 
Door middel van ademhaling 
lukken de oefeningen goed. 
Na inspannende oefeningen 
wordt er een rust oefening 
gedaan. In de rust oefening 
neem je heel goed waar wat 
er in je lichaam is gebeurd 
door de oefeningen. Willeke 
en Josje ervaren dat ze 
allebei bewegingen weer 
kunnen doen die ze niet meer 
dachten ooit nog te kunnen 
doen.

Je lijf gaat echt beter in 
elkaar zitten. Pijn wordt 

minder. Het gevoel je eigen 
lichaam weer wat terug te 
krijgen geeft je minder angst 

om te bewegen. Je krijgt 
meer controle over je lijf en 
je zelfvertrouwen neemt toe. 
De yogalessen werken ook 
door in je dagelijks leven. 
De ademhaling oefeningen 
worden door Willeke en Josje 
thuis ook geoefend. Yoga 
kan ook confronterend zijn 
omdat je bepaalde oefeningen 
langzamer of minder goed 
kan, dit is ook het geval voor 
mensen zonder chronische 
aandoening. Het gaat er niet 
om wat je niet kan, het gaat 
erom wat je wel kan. Het is 
geen competitie. Je leert de 
drive om te ‘winnen’ los te 
laten.

13
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Een klik met je docent 
is in de uitvoering van 

yoga ook belangrijk. Deze 
klik hebben Willeke en Josje 
allebei heel erg goed met 
Fenna. Ze weet heel goed wat 
reuma met je lichaam doet. 

Ze past alle oefeningen aan 
bij wat de deelnemer kan. 
Een leuk voorbeeld hiervan 
is dat ze je al een hulpmiddel 
aanbiedt voordat je zelf door 
hebt dat je het nodig hebt. 
Josje kan haar tenen niet 
meer buigen, Fenna kwam 
de eerste keer met een rond 
kussentje zodat Josje wel de 
oefeningen op de knieën mee 
kan doen.

Het lichaam wil weer 
dingen die Willeke 

nooit meer voor mogelijk 
had gehouden. Ze kan zich 
veel beter bewegen. Meer 
ontspannen en minder 
somber. Ze kijkt elke week er 
weer naar uit om aan de yoga 
deel te nemen. Het gevoel 
dat ze weer dingen kan. Het 
vertrouwen terug in haar 
eigen lijf. Door de ademha-
lingstechniek van yoga kan ze 
veel meer uit haar bewegingen 
halen. Het is een hele positieve 
ervaring. Weer focus op hoe 
ze anders kan bewegen.

De stilte is een belangrijk 
aspect van de yoga. Je 

deelt mondeling heel weinig 
met elkaar. Lichamelijk sta 
je wel dicht bij elkaar. Er 
is rust en stilte nodig om 
het lichaamswerk echt te 

ervaren. Het werkt niet alleen 
lichamelijk door maar ook 
mentaal voelen mensen zich 
veel beter. Structureel levert 
het veel op.

Door yoga laat je spanning 
los. De effecten die de 
deelnemers merkten en 
teruggaven waren:
- beter slapen
- soms gaan mensen anders 

eten
- mentaal stabieler voelen
- meer vertrouwen in je 

eigen lijf en je eigen 
kunnen

- je ziekte raakt meer op de 
achtergrond

- de pijn wordt beter 
verdragen en verdwijnt 
soms zelfs

- zelfs met vergevorderde 
reuma is yoga nog 
mogelijk

Willeke en Josje raden 
iedereen aan om aan 

(hatha)yoga te gaan doen. De 
oefeningen zijn voor iedereen 
uit te voeren met wat hand 
en spandiensten. Na een paar 
keer merk je al verbetering. 
Bij Willeke in de omgeving 
zien mensen ook dat ze beter 
functioneert. Echt oprecht 
het gevoel dat ze zich beter 
voelt. Josje is heel blij dat de 
yoga weer onderdeel is van 
de reumapatiëntenvereniging. 
Het brengt haar rust en 
ontspanning en minder pijn 
in haar lijf.

Annemarie van der Pol

Het verslag is mede tot stand 
gekomen met een bijdrage 
van Willeke, Fenna en Josje

Wat is yoga?
Het is een oefenmethode die gaat over het verbinden 

van alle lagen in ons bestaan. Het evenwicht herstellen 
tussen lichaam en geest, buiten en binnen, spanning en 

ontspanning. De yoga leert je luisteren naar je eigen 
lichaam. Het bewust worden, zien en voelen wie je 

werkelijk bent en wat je werkelijk kan. Ieder mens kan op 
ieder leeftijd met iedere beperking yoga beoefenen.

14
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K O M I N B E W Eg I N g
een van de speerpunten van onze reumapatiëntenvereniging zijn onze 
beweegactiviteiten. wij bieden onze leden de mogelijkheid om keuzes 
te maken in verschillende beweegactiviteiten.

onderstaand worden de verschillende mogelijkheden toegelicht.

g R O E P S H Y D R O T H ER A P I E
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	w.o.	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.

15
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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.

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.

indeling oefengroepen

- 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. Er wordt 45 
minuten geoefend in extra verwarmd water.

- 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. Er wordt 45 minuten geoefend in extra verwarmd water.

16



reum
apatiëntenvereniging g

roningen - num
m

er 3, 2017

oefenlocaties

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
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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 
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.

Y O g A
De Yogacursussen speciaal voor mensen met reuma worden begeleidt door een erkende Yogadocent.

Locaties:
Groningen: dinsdagmiddag 14.30-15.30 uur en 19.00-20.00 uur.
Praktijk Oefentherapie Cesar Groningen, Treslinghuis Klaprooslaan 120 9713 SW Groningen.
Sappemeer: Maandagmorgen 9.30-10.30 uur
Let’s Move Fysiotherapie & Fitness, Noorderstraat 159 in Sappemeer.

De kosten bedragen € 7,50 per les. RPV Groningen verstrekt hierop een korting van € 1,50, zodat de 
kosten voor onze leden € 6,-- per les bedragen.

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 via een mail naar: ledenadministratie@rpv-groningen.nl

N O R D I c WA L K I N g
Bij Nordic Walking wandelt u samen met anderen in de buitenlucht. U gebruikt bij het wandelen 
aangepaste wandelstokken, “poles”. Nordic walking versterkt uw spieren en verbetert uw 
uithoudingsvermogen. Door het lopen met de stokken gebruikt u uw schouder en armspieren meer 
dan bij gewoon wandelen.

Bij voldoende belangstelling starten we in Groningen weer met een cursus van 10 lessen.

Wilt u ook een cursus Nordic Walking volgen? 
Meld u zich 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.

Wilt u ook meer beweging? En is het er nog steeds niet van gekomen? 
Kom dan nu in beweging. Meld u aan!re
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Activiteitenkalender 2017
In deze 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.

ons resterende jaaragenda ziet er als volgt uit:
3 juni t/m 9 juni Vakantieweek voor seniorenleden Beekbergen

14 juni Informatiebijeenkomst Vries

30 juni Voorlichtingsbijeenkomst Reuma! Wat nu?

15 juli Familiedag

26 augustus Kookworkshop Birgit Flüg te Stitswerd

20 september Middagtocht per bus voor onze leden

28 september Themabijeenkomst eHealth

3 november Voorlichtingsbijeenkomst Reuma! Wat nu?

25 november Fontana Resort Bad Nieuweschans

Themabijeenkomsten
eHealth

Wij organiseren een eHealth bijeenkomst waarin we u informeren over de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van internet en reuma. Daarnaast kunt u verschillende applicaties uitproberen.
De bijeenkomst wordt gehouden op 28 september 2017, inloop vanaf 19.00, aanvang 19.30 uur.

Waar
Best Western Hotel, Friesestraatweg 13, 9831 TB Aduard.

Kosten en aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U moet zich wel vooraf aanmelden. Dat kan per e-mail 
naar secretaris@rpv-groningen.nl of telefonisch via Ina Kleinsmit 0595-492087.
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reuma en het gebruik van hulpmiddelen

In het 2e halfjaar 2017 wordt een themabijeenkomst over dit onderwerp in de regio Eemsdelta 
georganiseerd.

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 bijeenkomsten zijn op 30 juni en 3 november 2017 van 14.30-17.00 uur.

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.

Inloopbijeenkomsten
Centraal tijdens onze inloopbijeenkomsten staat koffiedrinken, lekker bijkletsen, ontspanning en 
creatief bezig zijn en af en toe een spelletje bingo.

locaties

Stad groningen
Locatie Merwedestraat 1a, Stad Groningen
(Iedere dinsdag van 10 tot 15 uur)
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We hebben de volgende speciale inloopdata:
- Lekker met elkaar eten 20 juni
- Bingo ( s’middags) 15 augustus
- Workshop Crea Uniek 26 september
- Workshop bloemen 24 oktober
- Bingo (s’avonds om 19.30 uur) 21 november
- Lekker met elkaar eten 19 december

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

Speciale inloopdata:
- Workshop kerst 21 december

regio westerkwartier
Locatie: Hotel Restaurant Best Western, Aduard

- Kerstbijeenkomst 13 december

regio veendam
Locatie: Appartementencomplex De Meerpaal, Oostlaan 61, Veendam
(resterend programma 2017 nog 3 maal t.w.: 8 augustus, 10 oktober en 12 december om 14.00 
uur)

- Kerstdiner 12 december

regio Assen
Dit wordt nog nader onderzocht.

Leuke en gezellige activiteiten
voorbereiding vakantieweek voor seniorenleden
Na 2 jaren vakantie in Ommen is dit jaar gekozen voor een vakantie in het schitterende gebied 
van de Hoge Veluwe bij Hotel Spelderholt in Beekbergen.

Er is voor onze deelnemers ook dit jaar weer een mooi en afwisselend excursieprogramma 
samengesteld. Voor elk wat wils. Waarbij het uitgangspunt is: Niets moet. We hopen op deze wijze 
onze deelnemers een mooie vakantieweek te bezorgen.

De voorbereiding en begeleiding van de groep is dit jaar verricht door Eertje Hummel met 
assistentie van Ellen Dieterman. Voor het volgende jaar zoeken we weer een andere assistent. Iets 
voor jou?

Op het moment van uitkomen van dit magazine is de vakantie al weer achter de rug. In ons 
volgende nummer wordt hier uitgebreid aandacht aan geschonken.
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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. We sluiten het uitstapje
ook weer af bij dit hotel/restaurant 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.
Aanmelden : graag voor 30 augustus 2017 via e-mail E.Hummel@home.nl
Nadere informatie : Eertje Hummel, tel. 050-5277304

Familiemiddag
Voor jongere leden met of zonder kinderen
Datum : 15 juli 2017, inloop vanaf 13.30 uur
Bestemming : Attractiepark Sprookjeshof Zuidlaren
Aanmelden : Graag voor 30 juni 2017 via e-mail boeffie961@hotmail.com
Nadere informatie : Henri Boeve, tel. 06 37375075

Kookworkshop
Dit jaar organiseren we weer een kookworkshop in het pittoreske dorpje Stitswerd.Ook nog het 
lekkere gevoel van het vorige jaar? Meld je aan!
Datum : 26 augustus 2017
Locatie : Birgit Flug, Akkemaweg 4, Stitswerd
Kosten : € 25,- p.p.incl. niet-alcoholische drankjes
Deelname minimaal : 15 deelnemers
Aanmelden : Graag voor 16 augustus via Henri Boeve, e-mail boeffi1961@hotmail.com
Nadere informatie : Henri Boeve, tel. 0637375075

Fontana resort Bad nieuweschans
Ook dit jaar gaan we weer gezamenlijk met elkaar 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. 06 48556118

Korting individueel ledenbezoek 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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foto: Janneke Smit

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

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

www.rpv-groningen.nl

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

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

Fotografie: 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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