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Impressie jaarlijkse
vakantieweek
In Hotel Spelderholt in Beekbergen
heeft een groep van 21 personen van
een fantastische vakantie genoten.

Reumafonds
op de bres
Het Reumafonds roept zorgverzekeraars
op om te stoppen met het terugdringen van
fysiotherapie in aanvullende verzekeringen.

Bechterew: nieuwe
richtlijn voor de huisarts
Het Nederlands Huisartsen Genootschap kwam
onlangs met nieuwe aanbevelingen. ”We hebben
nu meer aanknopingspunten geformuleerd.”

Nieuw, Nieuw!
Reumapatiëntenvereniging Groningen

Nu ook oefengroep
hydrotherapie in Assen
Je hebt reuma en wat dan
Sporten en bewegen is belangrijk en als het kan ook graag samen met anderen.
Reumapatiëntenverenging Groningen organiseert voor haar leden met reumatische aandoeningen
hydrotherapie. Op 6 verschillende locaties in de provincie Groningen oefenen ca 300 leden 1 of
meerdere keren per week in extra verwarmd water. Op een zevende locatie in Assen start binnenkort
een nieuwe groep hydrotherapie.

Wat is hydrotherapie?
Hydrotherapie is een actieve vorm van therapie, lichaamsoefeningen in extra verwarmd water onder
begeleiding van een therapeut. Het tempo en de intensiteit van de oefeningen wordt naar behoefte van
de groep aangepast.
Je lichaam voelt lichter aan in het water, gewrichten worden minder belast dan tijdens het sporten op
het droge. Spieren kunnen door het warme water makkelijker ontspannen waardoor je minder pijn
ervaart.

De locatie waar we gaan
oefenen
In het zwembad van het Sporten Evenementencentrum De
Bonte Wever, Stadsbroek 17,
9405 BK Assen.

Wanneer
Iedere donderdagavond van
19.15-20.00 uur.

Aanmelden
We starten de oefentherapie zodra we voldoende aanmeldingen hebben. Aanmelding kan via onze
website www.rpv-groningen.nl
Nadere informatie kan worden verkregen bij Ellen Dieterman, coördinator hydro/ledenadministratie,
telefoon 0595-412436.
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Van de Voorzitter
Missie:

n informatie
Voorlichting e
eiten
Beweegactivit
organiseren
Leuke dingen
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p het moment dat ik
dit voorwoord uitwerk
zitten we nog midden in de
vakantieperiode. Ik hoop
dat u met volle teugen mag
genieten van de vrijheid
die de vakantie kan bieden.
Toch willen wij medio
september een zomereditie
van ons magazine uitbrengen.
Dat houdt in dat we in
onze vakantieperiode
voorbereidingen moeten
treffen om de copy op tijd bij
onze drukker aan te kunnen
leveren.

U

begrijpt dat de
activiteiten in de
maanden juli/augustus op een
lager pitje staan dan normaal.
Maar de voorbereiding voor

de activiteiten in augustus
en september loopt gewoon
door. Zo hebben we in
september onze traditionele
middagtocht en niet te
vergeten op 28 september
onze eHealth bijeenkomst
in Aduard waar we u willen
bijpraten over alles wat met
internet en zorg te maken
heeft. Dit mag u niet missen.
U komt toch ook?

I

n dit blad is ook de oproep
van het Reumafonds
opgenomen aan de
zorgverzekeraars om te
stoppen met het terugdringen
van fysiotherapie in de
aanvullende zorgverzekering.
Want fysiotherapie is
onmisbaar voor een grote
groep reumapatiënten en
dient op maat vergoed
te worden vanuit de
basisverzekering.

H

et is mooi om
iedere keer weer een
magazine uit te brengen.
Naar u terugkoppelen
wat we hebben gedaan,
vooruitblikken wat we gaan

doen en u informeren over
ontwikkelingen op het gebied
van reuma. Daarbij blijven
we werken aan vernieuwing
en aan verbetering van
het aanbod van onze
activiteiten. Zo gaan we onze
hydrotherapie uitbreiden
door ook in Assen te starten
met een oefengroep. Zie de
informatie hierover in dit
blad. In september starten de
cursussen Yoga in Groningen
en Sappemeer weer. Als het
aan ons ligt bieden we onze
leden Yoga aan als een vaste
activiteit.

U

ziet onze vereniging
barst van de nieuwe
ideeën en bruist van energie.
Ik hoop dat u allen in
de vakantie ook nieuwe
energie heeft opgedaan om
in beweging te komen. Er
zijn weer vele activiteiten
gepland. U kunt ze volgen via
dit blad, via onze website en
via Facebook. Ik zie u graag
bij een van de bijeenkomsten.
Willie Dieterman
voorzitter@rpv-groningen.nl

Weetjes
Oefengroep Hydro
voor jongeren
In Groningen of omgeving
starten we bij voldoende
belangstelling een nieuwe
oefengroep hydro speciaal
voor jongere deelnemers.
Heb jij ook belangstelling
hiervoor? Meld je aan bij
onze hydroadministratie.

Oefengroep Hydro in
Assen
Ook in Assen starten
we met een oefengroep
Hydro. Zie hiervoor de
uitgebreide informatie
voor in dit blad.
Aanmelden graag z.s.m.
bij de hydroadministratie.

We hebben voor
deze regio ook een
contactpersoon
aangesteld. Mevr. J.
Muggen uit Norg heeft
zich bereid verklaard om
als contactpersoon op te
treden. Voor vragen en
informatie kunt u contact
met haar opnemen. Zie de
gegevens in het Colofon.

In september starten
onze yogacursussen in
Groningen en Sappemeer
weer. Voor nadere
informatie over de
cursussen verwijzen wij u
naar onze rubriek “Kom
in Beweging”.

Wist u dat u ons
magazine ook digitaal
kunt inkijken?
Op onze website www.
rpv-groningen kunt u
ons magazine van de
afgelopen 4 jaren ook
digitaal bekijken.

Wist u dat de meeste
ziektekostenverzekeraars uw contributie
vergoeden?
Er zijn verschillende
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.

Wanneer ontvangt u
de 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 en 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.

Wanneer incasseren
wij uw bijdrage
hydrotherapie?
De eigen bijdrage voor
de deelname aan de
hydrotherapie wordt aan
het eind van het lopende
kwartaal door ons 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.
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Nu ook een
contactpersoon voor
de kop van Drenthe

Yoga
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Vergoeding hydro
door de ziektekostenverzekeraar
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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.
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Beëindiging
hydrotherapie

Heeft u suggesties
voor ons magazine?

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

Heeft u/jij suggesties
voor ons magazine. Aan
welke onderdelen wilt u/
jij graag meer aandacht
geschonken hebben?
Mail naar voorzitter@
rpv-groningen.nl

Kijk voor nuttige links naar andere websites op www.rpv-groningen.nl/links

IMPRESSIE
INLOOPBIJEENKOMSTEN
Onze inloopbijeenkomsten staan in het teken van koffiedrinken, lekker bijkletsen,
ontspanning en creatief bezig zijn. Gezelligheid staat hierbij voorop. Zelfs in de
vakantieperiode zijn we in de stad Groningen geopend. In ons jaaroverzicht ziet u dat
we iedere maand proberen een leuke activiteit te organiseren. De afgelopen periode
stond weer bol van verschillende activiteiten. Hieronder ziet u een impressie van
enkele bijeenkomsten.

Bijeenkomst regio Eemsdelta
De deelnemers van de inloopbijeenkomst in Delfzijl hebben tijdens de
bijeenkomst begin juni weer een fantastische bingomiddag gehouden.
De sfeer was heel goed en een ieder ging met een prijs naar huis.
Op 23 juni werd het seizoen afgesloten met een uitstekend diner bij
het Chinees Restaurant Nang Sing in Delfzijl. Samen met de partners
werd er in een informele sfeer heerlijk gegeten. De deelnemers kunnen
terugkijken op een zeer vrolijke en geslaagde avond. Dank aan de
leiding voor de organisatie van de inloopbijeenkomsten.

Stad Groningen e.o.

Ook interesse in iets bijzonders te
ondernemen? Kom eens langs bij
de inloopbijeenkomsten van onze
vereniging.
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Ook in Groningen hebben de deelnemers van de inloopbijeenkomsten lekker met elkaar gegeten.
Op 20 juni werd in het verenigingsgebouw zelf een lopend buffet georganiseerd. Een ieder had
daarvoor iets meegenomen.
Het was ouderwets gezellig
aan de Merwedestraat. Dank
ook hier voor de organisatie
van het geheel. Gedurende
de vakantieperiode gaan de
inloopbijeenkomsten hier gewoon
door.
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IMPRESSIE JAARLIJKSE
VAKANTIEWEEK
RPV Groningen heeft de
eerste week van juni haar
jaarlijkse vakantie met een
groep leden gehouden. Dit
jaar was de keuze gevallen
op een accommodatie in
een prachtig deel van ons
land op de Veluwe. In Hotel
Spelderholt in Beekbergen
heeft een groep van 21
personen van een fantastische
vakantie genoten. Er was
een mooi en afwisselende
programma samengesteld,
waarbij het uitgangspunt
was: Voor elk wat wils en
niets moet.
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Gezelligheid
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Het accent in de vakantie
lag op gezelligheid. Om
samen van een volledig
verzorgde week te genieten
en om je te laten verwennen.
De eerste dagen was
het weer uitstekend en
konden de deelnemers op
het terras genieten van de
bosrijke omgeving. En daar
werd volop gebruik van
gemaakt. Ondanks dat de
weersomstandigheden de
tweede helft van de week iets
minder waren, was de sfeer
uitstekend. Dat werd mede
mogelijk gemaakt door het
mooie programma dat de
organisatie had samengesteld.

Leuk programma
In het afwisselende
programma was ook ruimte
om op eigen gelegenheid op
pad te gaan en daarnaast
werden er gezamenlijke
activiteiten georganiseerd.
Zo werd er genoten van een
heerlijke high tea en werd
het “oorlog museum 19401945” in Beekbergen bezocht.
Iedere avond kwam de groep
bij elkaar en werd er gezellig
gekletst, een bingo gespeeld,
gesjoeld etc. Ook is er een
filmavond belegd waarin
de film “De Tweeling”, een
Nederlandse speelfilm naar
het gelijknamige boek van
Tessa de Loo, werd vertoond,
hetgeen door de deelnemers
bijzonder werd gewaardeerd.
Een uitschieter in het
programma die erg
gewaardeerd werd was
een schilderworkshop.
Onder deskundige leiding
van Joke van der Vegt
en Ellen Dieterman werd
een workshop schilderen
georganiseerd. De
belangstelling hiervoor was
enorm, alle deelnemers
hebben enthousiast
meegedaan en er werd hard
gewerkt. En het resultaat
laten we u graag zien.

Op de slotavond was het
muziektheater Apeldoorn
uitgenodigd. Dit theater
bestaat uit een aantal leden
die een geweldig optreden
voor ons hebben verzorgd.

Hotelaccommodatie
Hotel Spelderholt beschikt
over moderne aanpassingen
zodat mensen met een
lichamelijke beperking hier
uitstekend kunnen verblijven.
Zeer ruime kamers en
rolstoeltoegankelijk. Het
gehele hotel was drempelvrij
en dus rolstoelvriendelijk.
De voorzieningen waren
uitstekend, zo kon er gebruik
worden gemaakt van het
zwembad, was er een grote
zaal waar de groep iedere dag
gebruik van kon maken en
mocht er gebruik gemaakt
worden van de theaterzaal.
Een minpuntje was de slechte
gesteldheid van de asfaltwegen
naar het hotel. Dat was voor
sommige deelnemers een
beetje lastig, maar dat drukte
de vakantiepret niet.
Alle deelnemers kijken
terug op een hele mooie
vakantieweek, waar men
volop heeft genoten en die
zeker voor herhaling vatbaar
is.

Ellen Dieterman heeft dit jaar Eertje Hummel ondersteunt bij de organisatie en begeleiding van
deze vakantie. Voor het volgend jaar zoeken we iemand anders. Wie wil deze dankbare taak
invullen? Aanmelden graag bij het bestuur via de mail voorzitter@rpv-groningen.nl.
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Oproep ondersteuning volgend jaar !!!!
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Menzis vergoedt vanaf 1 juli
nog maar één type methotrexaat-spuit
Vanaf 1 juli voert Menzis een preferentiebeleid voor methotrexaatinjecties. Patiënten krijgen dan nog
maar één type spuit mee van hun apotheek, Injexate.
Dit betekent dat patiënten die bij Menzis verzekerd zijn, moeten overstappen van hun vertrouwde
methotrexaatspuit of -pen naar deze nieuwe spuit.
Hoe ervaart u de overgang naar Injexate? Het Reumafonds kan uw ervaringen goed gebruiken om zo
goed mogelijk op te komen voor de belangen van patiënten.

MELD UW ERVARINGEN OP ONS MELDPUNT REUMAMEDICIJNEN!
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Kiezen voor het
passende medicijn
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Het maken van
de keuze voor een
type methotrexaatinjectiespuit of
-prikpen, doe je samen
met je reumatoloog
en/of reumaverpleegkundige.
Voor een goede afweging is
het nodig dat je kunt kiezen
voor een spuit of pen die
bij jou past. Wisselen van
medicatie om niet-medische
redenen is onwenselijk als
je goed bent ingesteld op je
huidige methotrexaatinjectie
of -prikpen’, geeft
Sija de Jong, manager
Patiëntenbelangen van het
Reumafonds aan.
Ook de reumatologen, de
reumaverpleegkundigen
en de apothekers hebben
via hun beroepsvereniging
laten weten tegen het
preferentiebeleid van Menzis
te zijn.

Wat kunt u doen? Een
stappenplan
Lees het stappenplan voor
methotrexaatinjecties en kijk
wat u het beste kunt doen.
Wanneer de nieuwe spuit
tot problemen leidt bij u of
bij uw kind, bijvoorbeeld
vanwege prikangst of andere
redenen, vraag dan in overleg
met uw reumatoloog een
Medisch Noodzaak (MN)
aan. Hierdoor is de kans
groter dat u uwe huidige
pen of spuit kan blijven
gebruiken.

Wat doet het
Reumafonds?
Het Reumafonds en de
CCUVN (Crohn en Colitis
Ulcerosa Vereniging
Nederland) willen dat Menzis
meerdere spuiten en pennen
blijft vergoeden. Mensen
met reuma kunnen hun
handen soms minder goed
gebruiken, waardoor de
ene spuit of pen beter bij de

patiënt past dan de andere.
In verschillende gesprekken
met Menzis hebben we
dit duidelijk gemaakt. Wij
hebben ook de honderden
zorgen van patiënten, die bij
ons binnenkwamen, op tafel
gelegd.
Menzis blijft bij haar besluit
en wijzigt haar beleid niet.
De zorgverzekeraar heeft
toegezegd dat ze zorgvuldig
omgaat met patiënten die
een Medische Noodzaak
hebben voor een ander
middel. Het Reumafonds
volgt de ontwikkelingen op
de voet om te kijken welke
verdere stappen we kunnen
nemen om de belangen van
patiënten zo goed mogelijk te
behartigen.
Bron: Reumafonds https://
home.reumafonds.nl/menzisvergoedt-vanaf-1-juli-nogmaar-%C3%A9%C3%A9n-typemethotrexaat-spuit

Reumafonds op de bres voor
reumavriendelijke zorgverzekering

Reumapatiënten lijden
onder beperkte toegang
tot fysiotherapie
Het grootschalige onderzoek
van het Reumafonds,
uitgevoerd door NIVEL,
brengt de gevolgen van leven

met een vorm van reuma
in Nederland in kaart. Zo
blijkt uit het rapport dat
een ruime meerderheid
(69%) van de mensen met
reuma dagelijks wordt
beperkt in hun functioneren
door pijn, vermoeidheid
en verminderde
beweeglijkheid. Deze groep
is sterk afhankelijk van
eerstelijnszorg, zoals fysioen oefentherapie, waar bijna
750.000 mensen met reuma
gebruik van maken. De
vergoeding hiervoor is de
laatste jaren flink uitgekleed
en schiet tekort om goed
te kunnen functioneren als
reumapatiënt.

Zorgverzekeraars Nederland
gaat het rapport bestuderen.
“Chronisch zieken moeten
zo veel mogelijk kunnen
blijven participeren in
de samenleving”, zegt
ZN-directeur Petra van
Holst. “Daarom hebben
wij twee jaar geleden
al bij de Tweede Kamer
gepleit voor fysiotherapie
in de basisverzekering
voor mensen met een
chronische aandoening. Bij
de reumatische aandoening
artrose lijkt dat alvast te
lukken: het Zorginstituut
heeft positief geadviseerd,
nog deze maand hakt de
Kamer de knoop door.”

Reumapatiëntenvereniging Groningen - nummer 4, 2017

Het Reumafonds roept
zorgverzekeraars op om te
stoppen met het terugdringen
van fysiotherapie in
aanvullende verzekeringen.
Voor een aanzienlijk deel van
de 2 miljoen Nederlanders
met reuma is fysiotherapie
noodzakelijk om goed te
functioneren. Negen op de
tien reumapatiënten zijn dan
ook aanvullend verzekerd.
Meestal is dat vanwege
fysio- of oefentherapie,
omdat deze zorg niet meer
in het basispakket zit.
Dit blijkt uit het vandaag
gepubliceerde rapport
’Reumatische aandoeningen
in Nederland’. Met het
aanbieden van dit rapport
aan Andre Rouvoet en Petra
van Holst, respectievelijk
voorzitter en directeur
van brancheorganisatie
Zorgverzekeraars Nederland,
reikt het Reumafonds
zorgverzekeraars de hand
om samen de mogelijkheden
voor reumavriendelijke
aanvullende pakketten te
onderzoeken.
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Lodewijk Ridderbos,
directeur Reumafonds: “Ik
ben blij dat Zorgverzekeraars
Nederland het Reumafonds
steunt in ons pleidooi
voor fysiotherapie in het
basispakket. Voor andere
reumatische aandoeningen
dan artrose wacht ons echter
nog een langdurig traject.
Totdat fysiotherapie voor
reuma weer opgenomen
wordt in het basispakket,
zijn reumapatiënten
afhankelijk van een goede
aanvullende verzekering.
We willen daarom samen
met de zorgverzekeraars
stappen zetten om de
aanvullende verzekering weer
reumavriendelijk te maken.”

Zorgverzekeraars zijn
gebaat bij toegankelijke
fysiotherapie
Het toegankelijker maken
van fysiotherapie voor
reumapatiënten zal ook in
de zorgkosten een positief
effect hebben, waardoor
volgens het Reumafonds een
wederzijds belang wordt
gediend. Zonder goede
toegang tot fysiotherapie
in verzekeringspakketten
stromen mensen met reuma
sneller door naar duurdere
ziekenhuiszorg. De kosten
van ziekenhuiszorg voor
reuma zijn zeven keer hoger
dan van eerstelijnszorg, blijkt
uit het rapport.

Ridderbos:
“Zorgverzekeraars sturen
terecht op het beperken
van zorgkosten en daar kan
eerstelijns fysiotherapie een
sleutel in zijn. Voldoende
aanbod van oefen- en
fysiotherapie in de
aanvullende verzekering
bespaart verzekeraars
zorgkosten. Ook dat is een
vorm van preventie.”
Het rapport ’Reumatische
aandoeningen in Nederland’
is hier na te lezen:
https://home.reumafonds.nl/
reumatische-aandoeningennederland
Bron: Reumafonds
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Informatiebijeenkomst Vries
RPV Groningen wil haar
activiteiten in de kop van
Drenthe uitbreiden. Tijdens
een informatie- bijeenkomst
werd met de leden gesproken
over de mogelijkheden die
een patiëntenvereniging
tegenwoordig kan bieden.
De bijeenkomst was
matig bezocht, maar dat

is inherent aan het dunne
ledenbestand in dit deel
van het werkgebied van de
vereniging. De aanwezigen
waren enthousiast, vonden
het fijn dat de vereniging op
deze wijze haar leden opzocht
en waren goed op de hoogte
van de ontwikkelingen en
de vernieuwingsslag die de

vereniging in werking heeft
gezet. Ze staan ook positief
tegenover een inbreng bij
op te starten activiteiten.
RPV Groningen gaat met de
suggesties aan de slag en gaat
bij voldoende belangstelling
haar activiteiten ook in dit
deel van haar werkgebied
uitbreiden.

Vooruitblik eHealth
themabijeenkomst Aduard

28 september 2017 organiseert Reumapatiëntenvereniging Groningen een eHealth
informatiebijeenkomst. Om u een idee te geven van de vele mogelijkheden vindt u in deze editie
een overzicht met verschillende apps die gebruikt kunnen worden op tablet of smartphone. Al deze
apps zijn getest door de patiëntenfederatie, de GGD, het Zilveren Kruis, de Consumentenbond of de
digitale zorggids. U kunt deze apps dus veilig uitproberen.
Tijdens de informatiebijeenkomst zult u ook de mogelijkheid krijgen om een aantal van deze apps te
testen. Als u wilt dan kunnen we u daarbij helpen.
Esther Metting

Overzicht handige apps voor mensen met reuma
Reuma apps
Naam
Reuma apps

Reuma app

Naam

Reuma app

ReumaCoach
ReumaCoach

ReumaMeter
ReumaMeter

Track+React
Track+React

RheumaBuddy

Aangeraden door

Prijs

Platform

U kunt bijhouden hoe u zich voelt, daarnaast krijgt u
Doel
persoonlijke
tips en informatie afgestemd op uw klachten. De
U
kunt
bijhouden
hoe oefeningen
u zich voelt,en
daarnaast
krijgt u
app
biedt
video’s met
helpt u herinneren
persoonlijke
tips en ingenomen
informatie afgestemd
op uw klachten. De
wanneer medicatie
moet worden.
app biedt video’s met oefeningen en helpt u herinneren
wanneer medicatie ingenomen moet worden.
Met de app kunt u bijhouden hoe u zich voelt. Daarnaast
krijgt u oefeningen voor soepele gewrichten. De app
Met
de app
kunt u bijhouden
hoe u zich
voelt.
Daarnaast
herinnert
u wanneer
u uw medicatie
moet
innemen
en aan
krijgt
u oefeningen
voor soepele gewrichten. De app
uw afspraak
bij uw reumatoloog.
herinnert u wanneer u uw medicatie moet innemen en aan
uw afspraak bij uw reumatoloog.
U kunt u klachten bijhouden en vragenlijsten invullen. In een
grafiek kunt u zien hoe het de afgelopen periode met u is
U
kunt u klachten bijhouden en vragenlijsten invullen. In een
gegaan.
grafiek kunt u zien hoe het de afgelopen periode met u is
gegaan.

Patiëntenfederatie,
Aangeraden
Digitale zorggidsdoor
Patiëntenfederatie,
Digitale zorggids

Gratis

Prijs

Platform

Gratis

Android, iOS

Patiëntenfederatie

Gratis

Android, iOS

Patiëntenfederatie

Gratis

Android, iOS

Patiëntenfederatie

Gratis

Android, iOS

Patiëntenfederatie

Gratis

Android, iOS

Houd uw voeding, beweging, slaap, medicatie en
gemoedstoestand bij. En ontdek wat dit voor invloed heeft op
Houd
uw voeding,Debeweging,
slaap,
medicatie
en
uw pijnbeleving.
bevindingen
worden
in grafieken
gemoedstoestand
bij. En ontdek wat dit voor invloed heeft op
getoond. Engelstalig
uw pijnbeleving. De bevindingen worden in grafieken
getoond. Engelstalig
U kunt allerlei informatie over uzelf en de reuma bijhouden.
Deze informatie kunt u met een zorgverleners bespreken.
U
kunt allerlei informatie over uzelf en de reuma bijhouden.
Engelstalig
Deze informatie kunt u met een zorgverleners bespreken.
Engelstalig

Patiëntenfederatie

Gratis

Android, iOS

Patiëntenfederatie

Gratis

Android, iOS

Patiënte federatie

Gratis

Android, iOS

Patiënte federatie

Gratis

Android, iOS

Overige ziektemanagement apps
Naam
Doel apps
Overige ziektemanagement

Android, iOS

Aangeraden door

Prijs

Platform

Activiteitenweger

Naam

Omgaan met vermoeidheid

Doel

Digitale zorggids

Aangeraden door

Gratis

Prijs

Android en iOS

Activiteitenweger

Omgaan met vermoeidheid

Digitale zorggids

Gratis

Android en iOS

Wheelmate

Patiëntenfederatie

Gratis

Android en iOS

Wheelmate

Met de app ontvangt u een overzicht van de dichtstbijzijnde
rolstoelvriendelijke toiletten en parkeerplaatsen
Met de app ontvangt u een overzicht van de dichtstbijzijnde
rolstoelvriendelijke toiletten en parkeerplaatsen

Patiëntenfederatie

Gratis

Android en iOS

Medalert

Stuurt je herinneringen als je medicatie moet innemen

GGD appstore

Gratis

Android en iOS

Medalert

Stuurt je herinneringen als je medicatie moet innemen

GGD appstore

Gratis

Android en iOS

Apotheek

Biedt betrouwbare informatie over je medicatie

GGD appstore

Gratis

Android en iOS

Apotheek

Biedt betrouwbare informatie over je medicatie

GGD appstore

Gratis

Android en iOS

Platform
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RheumaBuddy

Doel
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Wheelmate

Met de app ontvangt u een overzicht van de dichtstbijzijnde
rolstoelvriendelijke toiletten en parkeerplaatsen

Patiëntenfederatie

Gratis

Android en iOS

Medalert

Stuurt je herinneringen als je medicatie moet innemen

GGD appstore

Gratis

Android en iOS

Apotheek

Biedt betrouwbare informatie over je medicatie

GGD appstore

Gratis

Android en iOS

Krukken

Om mensen te helpen bij het gebruik van elleboogkrukken

GGD appstore

Gratis

Android en iOS

Zorgassistent

Helpt u om uw bezoek aan de dokter voor te bereiden

Patiëntenfederatie

Gratis

Android en iOS

Moet ik naar de
dokter?

Helpt je om in te schatten of je naar de dokter moet gaan

Consumentenbond

Gratis

Android en iOS

Thuisarts.nl

Wat kan je zelf doen en wanneer moet je naar de dokter?

Consumentenbond

Gratis

Android en iOS

PatiëntCoach

Handige app voor mensen met een chronische aandoening

Patiënte federatie

Gratis

Android en iOS

Mijn Eetmeter

Bijhouden hoeveel je eet, drinkt en beweegt. Zo zie of je
gezond eet en voldoende beweegt.

GGD appstore,
Voedingscentrum

Gratis

Android en iOS

Foodzy

Inzicht in uw eetgedrag

Patiëntenfederatie,
GGD appstore

Gratis

Android en iOS

Sleep Bot

Geeft inzicht in het slaappatroon over een langere periode.
Inclusief tips om beter te kunnen slapen.

Zilveren Kruis

Gratis

Android en iOS

De Sleep Cycle
Alarm Clock

Om uw slaap te monitoren en u op het best mogelijk tijdstip
te laten wekken.

GGD appstore

Gratis

Android en iOS

Quit smoking
buddy

Ondersteunt bij het stoppen met roken.

GGD appstore

Gratis

Android en iOS

De Mindfulness
App

Voor het doen van mindfulness oefeningen. Dit kan helpen
om te ontspannen of te mediteren.

GGD appstore

Gratis

Android en iOS

Plant nanny

Helpt u om dagelijks voldoende water te drinken

GGD appstore

Gratis

Android en iOS
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Lifestyle apps
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Bechterew: nieuwe
richtlijn voor de huisarts
Wanneer verwijst de huisarts
door bij rugklachten?
Wanneer moet een
huisarts doorverwijzen
bij rugklachten? Bij wie
is mogelijk sprake van de
ziekte van Bechterew? Het
Nederlands Huisartsen
Genootschap kwam
onlangs met nieuwe
aanbevelingen. ”We hebben
nu meer aanknopingspunten
geformuleerd.”

Een belangrijke rol in de
herkenning van Bechterew is
weggelegd voor de huisarts.
Op een verhaal van een

Nieuwe standaard
Drie maanden terug kwam
het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG) met
een herziene standaard
‘aspecifieke lage-rugpijn’
om huisartsen hierin ter
zijde te staan. Laten we
het vraagstuk daarom eens
vanuit de huisarts benaderen.
Op het spreekuur van de
dokter meldt zich iemand
met lage-rugklachten. Voor
de arts is dan de vraag: zijn
dit ‘gewone’ rugklachten, die
na een tijdje vanzelf weer
over kunnen gaan? Of is

sprake van een onderliggende
aandoening die de klachten
veroorzaakt en die moet
worden behandeld?
“In het eerste geval spreken
we van aspecifieke lagerugpijn”, zegt Arianne
Verburg, die de werkgroep
begeleidde die de richtlijn
herzag. “De huisarts gaat
na of de rugklachten een
aanwijsbare oorzaak hebben.
Dan kan het gaan om een
tumor, een fractuur of
de ziekte van Bechterew.
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Tussen de eerste klachten
van de ziekte van Bechterew
(axiale spondyloartritis) en de
uiteindelijke diagnose zitten
vaak vele jaren. Tijd waarin
de ziekte zich kan innestelen
en onomkeerbaar kan
worden. Terwijl veel mensen
met Bechterew toch stevig
last kunnen hebben van hun
aandoening en zij ook met
de modernste medicijnen
niet altijd geholpen kunnen
worden. Uiterst belangrijk
dus om de delay, de tijd
tussen de eerste klacht en de
diagnose, te verkorten.

patiënt over rugklachten
moet hij besluiten of hij wel
of niet doorverwijst naar een
reumatoloog. Nu krijgt een
huisarts op zijn spreekuur
dagelijks iemand met
rugklachten - meestal ook de
eerste klacht bij Bechterew.
Uiteindelijk blijkt slechts
een enkeling de ziekte te
hebben. Hoe pikt de huisarts
dan de mensen eruit bij wie
Bechterew de oorzaak is van
de rugklachten?
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Meestal is een dergelijke
oorzaak niet te vinden,
en geven wij de patiënt
enkele beweegadviezen mee,
waarna de klachten over
het algemeen weer afnemen.
Wordt zo’n oorzaak wel
gevonden, dan is de lagerugpijn specifiek geworden.”
Hoe weet een huisarts nu of
sprake is van Bechterew of
niet?

Kenmerken
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De vorige versie van
de richtlijn, uit 2005,
besteedt weinig aandacht
aan de herkenning van
Bechterew. “In de nieuwe
versie hebben we nu
meer aanknopingspunten
geboden”, zegt
NHG-medewerkster Verburg.
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Zo bevat de richtlijn
een overzicht van
veelvoorkomende Bechterewkenmerken. Typerend
voor de ziekte is dat de
eerste klachten vóór het
45e levensjaar ontstaan,
dat ze meestal dagelijks
aanwezig zijn, en na drie
maanden niet verdwenen
zijn. Verder hebben mensen
met Bechterew vaak ’s nachts
pijn. Deze pijn neemt overdag
af. Tenslotte ondervinden
ze verlichting van NSAID’s
(ontstekingsremmende
pijnstillers) en komen
vergelijkbare klachten vaak
in de familie voor. “Dit zijn
punten die een huisarts

moet langslopen. Als een
patiënt aan deze kenmerken
voldoet, moet de huisarts
doorverwijzen naar een
reumatoloog.” Want het
is de reumatoloog die de
uiteindelijke diagnose stelt.

Lonneke van Hoeven
Bij de herziening van de
richtlijn heeft het Nederlands
Huisartsen Genootschap
goed gebruikt gemaakt
van het onderzoek van
reumatoloog-in-opleiding
Lonneke van Hoeven
(zie ReumaMagazine 7,
november 2016). Deze
formuleerde een vrij precies
‘recept’ wanneer een huisarts
zou moeten doorverwijzen
en wanneer niet. Daartoe
selecteerde zij vier kenmerken
van Bechterew. Wanneer een
patiënt aan minstens twee
hiervan voldoet, moet een
huisarts doorverwijzen.
“Wij doen het iets anders”,
zegt Arianne Verburg. “We
noemen de verschijnselen
van Bechterew die in ook het
recept staan, en we adviseren
om bij aanwezigheid van
meerdere kenmerken te
overwegen of Bechterew
de oorzaak kan zijn. Lijkt
Bechterew dat inderdaad
te zijn, dan moet de arts
doorverwijzen. We gebruiken
het recept dus, maar
laten ook ruimte voor het
inschattingsvermogen van de
huisarts.”

In zijn tijdschrift Huisarts
& Wetenschap besteedt
NHG binnenkort extra
aandacht aan de herziene
richtlijn én aan de paragraaf
over Bechterew. Verburg
verwacht dat met de nieuwe
richtlijn in de hand het
aantal verwijzingen naar de
reumatoloog kan toenemen,
en dat dit mogelijk bijdraagt
aan vervroeging van de
diagnose.

Landelijke afspraken
Opvallend is dat de richtlijn
schrijft over ‘landelijke
samenwerkingsafspraken’
tussen huisartsen en andere
medische beroepsgroepen,
zoals orthopedisch chirurgen
en fysiotherapeuten, maar
geen afspraken noemt met
reumatologen. Huisartsen en
reumatologen zouden bijvoorbeeld kunnen afspreken na
hoeveel weken een huisarts
moet doorverwijzen. “Zulke
afspraken hadden we
graag met de Nederlandse
Vereniging voor Reumatologie
(NVR) gemaakt, maar dit is
helaas niet op tijd gelukt”,
zegt Arianne Verburg. “De
NVR heeft wel uitgebreid
gereageerd op conceptversies
van de nieuwe richtlijn, en
daar hebben we zeker ons
voordeel mee gedaan.”
Jos Overbeeke
Bron: Reumamagazine.nl no. 4
mei 2017

Veel van de leden van Reumapatientenvereniging Groningen zijn ouder dan 65 jaar. Daarom hebben
wij Dr. Klaske Wynia, onderzoeker in het UMCG gevraagd om een artikel te schrijven over SamenOud.
Hoewel dit artikel niet gaat over reuma denken wij dat SamenOud voor onze leden toch interessant is.
Mensen blijven steeds langer thuis wonen en dat kan best lastig zijn.
Binnen SamenOud worden mensen ondersteund door een team op het gebied van zorg, wonen en
welzijn. Het doel van SamenOud is om ouderen zo lang en zo prettig mogelijk thuis te laten worden.
Het bijzondere aan SamenOud is dat de zorg wordt afgestemd op de behoeftes van de oudere. Klaske
leidt het onderzoek naar de effecten vanSamen Oud en legt in dit artikel uit hoe SamenOud werkt.
Esther Metting

Persoonsgerichte zorg: “anders denken
en doen voor patiënt en zorgverlener”
Steeds vaker spreken
hulpverleners over
‘persoonsgerichte zorg’:

de zorg moet (beter)
aansluiten op de behoeften
en verwachtingen van
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Toelichting: Door de vergrijzing moet de zorg en begeleiding voor
ouderen anders georganiseerd worden.

patiënten. Dit als reactie
op de ‘aanbodgerichte
zorg’ waarbij patiënten
zich moeten aanpassen
aan de mogelijkheden
van een zorgverlener en
zorgorganisaties. Ik zal
kort met u stilstaan bij de
betekenis van deze nieuwe
term en met een voorbeeld
uit de praktijk illustreren hoe
dit ‘anders denken’ leidt tot
‘anders doen’ voor patiënten
en zorgverleners.

15

Wat is persoonsgerichte
zorg?
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft
in haar definitie aan:
“Persoonsgerichte zorg is een
benadering van zorg die de
perspectieven van individuen,
gezinnen en gemeenschappen
centraal stelt. Patiënten
worden daarbij beschouwd
als deelnemers en als
gebruiker van het zorgstelsel
dat tegemoet komt aan hun
behoeften en voorkeuren.”
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Met andere woorden: bij
persoonsgerichte zorg krijgt
de patiënt (en zijn omgeving)
een belangrijke rol in het
organiseren van de zorg
rondom de eigen wensen
en behoeften. En verder:
“Persoonsgerichte zorg
vereist dat mensen toegerust
zijn (door bijvoorbeeld
training en opleiding) en de
steun krijgen die ze nodig
hebben om beslissingen te
nemen en deel te nemen in
hun eigen zorg.”
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Met andere woorden:
dat zorgverleners en
zorgorganisaties een nieuwe
rol krijgen, namelijk het
ondersteunen van patiënten
en hun omgeving, zodat zij
hun nieuwe rol, het nemen
van beslissingen, op zich
kunnen nemen.
Als je deze teksten op je laat
inwerken dringt de betekenis
pas goed door. Patiënten

krijgen bij persoonsgerichte
zorg een behoorlijk
stuk (eigen) regie en
besluitvorming toebedeeld als
het om hun eigen zorgproces
gaat. Tot op zekere hoogte
worden zij opdrachtgevers
en de zorgverleners
opdrachtnemers.
Zorgverleners moeten
tegelijkertijd de patiënt
zien als een volwaardige
gesprekspartner en hen
daarbij ondersteunen of
zelfs daarin trainen. Anders
denken over de rol van
de patiënt betekent dus
anders doen, voor zowel de
patiënt als de zorgverlener.
En welbeschouwd past de
aanduiding van ‘patiënt’ niet
meer bij persoonsgerichte
zorg.

Een voorbeeld uit de
praktijk: SamenOud
Hoe zou nu persoonsgerichte
zorg in de praktijk kunnen
werken? Een goed voorbeeld
is SamenOud (www.
samenoud.nl), het nieuwe
zorgmodel voor ouderen,
dat gerealiseerd is in
opdracht van het Nationaal
Programma Ouderenzorg.
Uitgangspunt bij het
ontwikkelen van SamenOud
was het welbevinden
van de oudere. Daarvoor
worden de gevolgen van
het ouder worden in kaart
gebracht. Vervolgens word
de zorg en begeleiding

georganiseerd rond de
gezondheidsbehoeften
en verwachtingen van
de ouderen, dus niet
rondom ziekten. Doel van
SamenOud is het in stand
houden of bevorderen van
het welbevinden en de
zelfredzaamheid van ouderen
zodat zij zo lang als mogelijk
thuis kunnen blijven wonen.
Daarbij is er veel aandacht
voor de eigen regie van de
ouderen. Zij worden dan
ook actief betrokken in
hun eigen zorgproces. Zorg
en begeleiding worden
dicht bij de ouderen thuis
georganiseerd. Dus vanuit
de huisartspraktijk van de
oudere. Elke huisarts van
SamenOud krijgt een eigen
Ouderenzorg Team. Dit
team staat onder leiding
van de huisarts en bestaat
verder uit een specialist
ouderengeneeskunde (de
vroegere verpleeghuisarts),
een wijkverpleegkundige en
een ouderenadviseur van de
welzijnsorganisatie. Ouderen
worden door de huisarts
uitgenodigd mee te doen aan
SamenOud en beslissen zelf
of zij dat willen. De focus van
het Ouderenzorg Team ligt op
het zo lang mogelijk gezond
blijven van de deelnemers,
waarbij de wensen en
behoeften van de oudere
centraal staan. Kwetsbare
ouderen en ouderen met
veel gezondheidsproblemen
krijgen een vaste begeleider
(casemanager) die hen
regelmatig thuis bezoekt:

de wijkverpleegkundige
of de ouderenadviseur. De
huisarts en de specialist
ouderengeneeskunde besteden
extra aandacht aan ouderen
met multimorbiditeit,
polifarmacie. Alle leden van
het team werken vanuit een
persoonsgerichte benadering.
Dat geldt ook voor de
75-plussers in de praktijk
van de huisarts die (nog) niet
kwetsbaar zijn of (nog niet)
veel gezondheidsproblemen
hebben.

Ervaringen van
professionals met
SamenOud
Uit onderzoek naar
de ervaringen van de
zorgverleners met de
persoonsgerichte zorg
binnen SamenOud blijkt
dat zij, door de langdurige
contacten met de oudere,
een beter beeld hebben van
de situatie van de oudere.
Daardoor kunnen zij beter
aansluiten bij de wensen

Uit kwalitatief onderzoek
onder deelnemers aan
SamenOud blijkt dat
zij de contacten met
de casemanager als
gelijkwaardig ervaren. Een
oudere vertelt: “Ik weet niet
wat ik anders zeggen moet. Ik
vind het een gezellige vrouw
(de casemanager) en ze staat
naast je en niet boven jou. En
ze praat net als wij en ze is
heel gewoon, we willen haar
niet graag missen.”
Ouderen hebben veel
vertrouwen in de
casemanager. Een oudere
vertelt: “Ik vertel ook niet
alles aan mijn kinderen. Maar
in die (de casemanager) heb
ik het volste vertrouwen en
die vertel ik ook alles.”

Toelichting: Ouderen die extra
zorg nodig hebben krijgen
een casemanager. De oudere
houdt de regie en bepaalt.
Het zorgteam van samenOud
coördineert de zorg.

Ervaringen van ouderen
met SamenOud
Uit vergelijkend onderzoek
blijkt dat ouderen die
deelnemen aan SamenOud
de kwaliteit van de
persoonsgerichte zorg als
beter ervaren dan ouderen
die de gebruikelijke zorg
ontvangen.

Verder vertelden ouderen
dat ze het prettig vinden
dat de casemanager ‘een
oogje in het zeil’ houdt. Een
oudere vertelt: “Als we wat
vertelden ook, dan komt ze
(de casemanager) daar de
volgende keer wel op terug.
[…] Ongevraagd, maar dan
heeft ze het wel in de gaten.
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Binnen SamenOud kunnen
alle ouderen deelnemen aan
het Zelfmanagement support
en preventieprogramma
waarin zij leren hoe ze zo
lang als mogelijk gezond
kunnen blijven en de eigen
regie kunnen (blijven) voeren.
De leden van de Ouderenzorg
Teams worden getraind in
hoe zij de ouderen daarbij
kunnen ondersteunen.

en behoeften van ouderen
en escalaties voorkomen.
Huisartsen bevestigen dit
laatste. Zij hebben het gevoel
‘hun ouderen’ goed in beeld
te hebben en vroegtijdig te
kunnen anticiperen.

Ouderen vertelden verder
dat ze ondersteuning
ervaren door SamenOud.
Een oudere vertelt: ”Wat
‘meeleven’ betreft, is ze (de
casemanager) geweldig.
En de ondersteuning die ze
geestelijk geeft. Want je hebt
wel wat aan die woorden van
haar. ‘We laten je nooit, nooit
stikken’, zegt ze.”
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foto: Janneke Smit
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[…] En dat zijn van die kleine
dingetjes, maar ze let er wel
op.”
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Ouderen vinden dat ze
door SamenOud beter
geïnformeerd zijn, waardoor
ze beter in staat zijn de eigen
regie te blijven voeren. Een
oudere vertelt: “Voor die tijd
(voor SamenOud) waren er
wel dingen waar ik eigenlijk
nooit bij stil stond. Nou, dat
als je samen oud bent dat er
toch nog heel veel dingen zijn
die je kan ondernemen. Wat
ik eigenlijk ook allemaal niet
wist.”
De werkwijze van oud
stimuleert ouderen ook
tot nieuwe activiteiten en
contacten. Een oudere vertelt:

“Ik zou wel graag willen
dat het (SamenOud-dagen)
vaker was, alleen al om de
contacten die je dan krijgt.”
De conclusie van dit
onderzoek was dat de
persoonsgerichte benadering
van SamenOud was dat
ouderen meer eigen regie en
controle ervaren en zich veilig
en geborgen voelen. Het
geeft ouderen het vertrouwen
(langer) thuis te kunnen
blijven wonen.
SamenOud wordt sinds 2012
in praktijk gebracht in Oost
Groningen en sinds 2014
ook in Zuidoost Drenthe.
Ongeveer 4000 thuiswonende
ouderen doen mee aan
SamenOud.

Conclusie
Persoonsgerichte zorg is een
‘andere manier van denken
en doen’ die eisen stelt aan
zowel de patiënt als aan de
zorgverleners. De praktijk
toont aan dat dit mogelijk is,
en onderzoek toont aan dat
het positieve effecten heeft
voor zowel de patiënt als de
zorgverlener.
Van: Dr. Klaske Wynia,
onderzoeker persoonsgerichte
en geïntegreerde zorg. Destijds
programmaleider voor
SamenOud.

Voor meer informatie zie:
http://www.samenoud.nl/

KOM IN BEWEGING
Een van de speerpunten van onze Reumapatiëntenvereniging zijn
onze beweegactiviteiten. Wij bieden onze leden de mogelijkheid om
keuzes te maken uit verschillende beweegactiviteiten.

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?
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

Onze aanpak bij 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.

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
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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.
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Het effect van de weerstand van het water is:
- Vergroting van spierkracht
- Vergroting van het uithoudingsvermogen
- Verbetering van dagelijkse handelingen
Hydrotherapie is geschikt voor jong en oud. Voor het oefenen en bewegen in de zwembaden hoeft u
niet te kunnen zwemmen.
Reumapatiëntenvereniging Groningen biedt haar leden de mogelijkheid deel te nemen aan
groepshydrotherapie.

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
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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.
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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

Assen

De Bonte Wever

Donderdagavond (start z.s.m. bij voldoende deelname)

Keuzemogelijkheid voor 2 maal per week hydro
Binnen een aantal groepen is nog ruimte voor extra deelnemers. U kunt gebruik maken van de
mogelijkheid 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 bedragen voor 2017:
-

Hydro, eenmaal per week 45 minuten
Hydro, 2 maal per week 45 minuten
Hydro fibromyalgie, eenmaal per week 30 minuten
Oefengroep Bechterew

€ 55,€ 82,50
€ 40,€ 78,25

per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal

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.

Reumapatiëntenvereniging Groningen - nummer 4, 2017

De bijdrage voor de deelname wordt 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.
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YOGA
De Yogacursussen
zijn toegesneden
op de
belastbaarheid
van mensen met
reuma en 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 in 2017 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
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N O R D I C WA L K I N G
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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.

Kom na de vakantie weer in beweging! Meld u aan!

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 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:
Middagtocht per luxe touringcar voor onze leden

28 september

Themabijeenkomst eHealth

5 oktober

Reuma en het gebruik van hulpmiddelen

7 oktober

Leefstijlmiddag

3 november

Voorlichtingsbijeenkomst Reuma! Wat nu?

25 november

Fontana Resort Bad Nieuweschans

foto: Janneke Smit

20 september

Themabijeenkomsten
eHealth	U komt toch ook?

foto

Wanneer
De bijeenkomst wordt gehouden op 28 september 2017, 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. Graag hierbij
aangeven of u een I-pad/tablet mee kunt nemen om te oefenen.
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Eindelijk, het is zover! Eind september organiseren wij een eHealth bijeenkomst waarin we
u informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van internet en reuma. Door de
Ommelander Ziekenhuis Groningen wordt een presentatie gegeven over de mogelijkheden die
er op dit moment al bestaan in dit ziekenhuis. Daarnaast kunt u verschillende applicaties zelf
uitproberen. Wilt u uw eigen I-pad/tablet meenemen? Er zijn mensen aanwezig die u begeleiden
bij het uitproberen van de apps op uw eigen I-pad/tablet.
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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 laatste bijeenkomst dit jaar in deze serie van drie is op 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.

Leefstijlmiddag ‘Blijf actief: bewegen, voeding & ontspanning’
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LEEFSTIJLMIDDAG: BLIJF ACTIEF

24

Een gezonde leefstijl staat voor gezonde voeding, voldoende bewegen, niet roken, maar ook
voor goed omgaan met stress, voldoende rust nemen en kunnen ontspannen. Allemaal dagelijkse
dingen, die bij mensen met een chronische aandoening net wat ingewikkelder kunnen zijn.
Vandaar de Leefstijlmiddag ‘Blijf actief’.
Vóór mensen met een longaandoening, hart- of vaatziekte, reuma en/of diabetes en hun
mantelzorgers.
Dóór vrijwilligers van het Longfonds, De Hart & Vaatgroep, de Reuma Patiënten Vereniging
Groningen en de Diabetesvereniging Nederland, samen met het UMCG Beatrixoord.
De opening wordt verricht door Ewoud Vos, ambassadeur van de Bas van der Goor Foundation
sportief met diabetes.
Wanneer:
Waar:

7 oktober 2017
BEATRIXOORD, DILGTWEG 5, HAREN

Voor aanmelding en nadere informatie zie www.rpv-groningen.nl

Inloopbijeenkomsten
Locaties

Stad Groningen
Locatie Merwedestraat 1a, Stad Groningen
(Iedere dinsdag van 10 tot 15 uur)
We hebben de volgende speciale inloopdata:
• Workshop Crea Uniek
• Workshop bloemen
• Bingo (s’ middags om 14.00 uur)
• Lekker met elkaar eten

26 september
24 oktober
21 november
19 december

Regio Eemsdelta
Locatie: Woonzorgcentrum BetingeStaete, Ede Staal straat 1 Delfzijl
(iedere eerste donderdag van de maand, aanvang 14.00 uur)
Speciale inloopdata:
• Reuma en het gebruik van hulpmiddelen
• Workshop kerst

5 oktober
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 2 maal t.w.: 10 oktober en 12 december om 14.00 uur)
Kerstdiner
12 december

Leuke en gezellige activiteiten
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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Fontana Resort Bad Nieuweschans
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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
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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.
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Treant Zorggroep Refaja Ziekenhuis Stadskanaal
Bezoekersadres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Reumaconsulent:

Boerhaavestraat 1
9501 HE Stadskanaal
0599 - 654654
info@refaja.nl

Karina Noot-Swijghuizen, Tel: 0599-654526
E-mail: k.noot@treant.nl

Aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 16.00 uur.
Verder iedere 3e dinsdag van de maand van 17.00 uur - 20.00 uur.
(behalve tijdens de schoolvakanties)

reumatologie in de regio
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
Dilgtweg 5, Haren
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

foto: Janneke Smit
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Bezoekadres:
Postadres:

27

Colofon
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
Informatie/voorlichting:

Peter Redeker,Reigerhof 2, 9791 EP Ten Boer
telefoon: 06 11756360 E-mail: pr@rpv-groningen.nl

Bestuursmedewerkers
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Ondersteuning secretariaat: Juneke Wijnsouw
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Ledenadministratie en
hydrotherapie:

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

Ondersteuning
informatie/voorlichting

Helma Wieringa en Roelie ter Veld

Organisatie activiteiten
Coördinator activiteiten:
Contactpersonen:
regio stad Groningen:

Vacature

E-mail: activiteitencommissie@RPV-groningen.nl

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

regio Veendam:

Ina Wijkstra
telefoon: 0598-624817

regio Westerkwartier:

Emma Dijkstra
telefoon: 06 13 36 31 54

regio Assen:

Jantina Muggen
telefoon 06 13817325

E-mail: inawijkstra@online.nl

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
Esther Metting
Henri Boeve
Annemarie van der Pol
Roelie ter Veld
Engeliena Feringa

Ina Wijkstra
Brigitte Meibos
Lex Hoekstra
Helma Wieringa
Harm Drent

Fotografie:

Janneke Smit- de Weerd

Uitgever:
Hoogezand

Oplage: 1.300 exemplaren
Lidmaatschap:
De contributie voor het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt € 20,00 per jaar. Het
lidmaatschap wordt aangegaan voor een vol jaar. Wordt u in de loop van het jaar lid, dan
wordt de contributie met ingang van het eerste volle kwartaal in rekening gebracht
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.
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
foto’s: Janneke Smit

foto: Janneke Smit

