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JICht Is nIEt zo sImpEl

“Jicht wordt vaak 
gebagatelliseerd”, zegt tim 
Jansen, reumatoloog bij 
VieCurie in Venlo en Venray.
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iMpreSSieS ACTiviTeiTen

leden van RpV Groningen kunnen 
terugkijken op zeer geslaagde 
activiteiten.
met o.a.: ontdek hoe internet u kan 
helpen bij uw reuma.

even voorSTellen

Jessica Donker biedt 
ondersteuning bij het coördineren 
van onze activiteiten.
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Waardering!!!!!

De afgelopen weken 
waren voor onze 

vereniging hectisch. Er 
zijn veel activiteiten 
georganiseerd. Dan is het fijn 
als je waardering ontvangt 
voor het werk dat je doet. 
Ieder mens heeft af en toe 
een schouderklopje nodig. 
Wij hebben als bestuur 
de afgelopen periode ook 
waardering gekregen voor 
het werk dat onze vereniging 
heeft georganiseerd. Dat 
wordt soms in een gesprek 
onder vier ogen uitgesproken, 
dat blijkt soms uit de 
opkomst van een activiteit, 
en dat wordt ook wel 
eens publiekelijk door een 
deelnemer uitgesproken. 

Dat laatste deed zich voor 
bij de afsluiting van de 
middagtocht, waarbij een 
deelnemer het woord vroeg. 
Dat is fijn om te horen, dat 
doet ons als bestuur goed, 
dat doet alle vrijwilligers die 
ons ondersteunen goed. Wij 
bedanken jullie allen voor de 
uitgesproken waardering.

Een greep uit de 
georganiseerde 

activiteiten is o.a. een leuk 
uitstapje met onze leden met 
aansluitend een heerlijk diner. 
Een mooie opkomst bij een 
bijeenkomst over ehealth, 
een mooie bijeenkomst over 
Reuma en hulpmiddelen, 
onze aanwezigheid bij de 
leefstijlmiddag van een 
aantal organisaties samen 
met het UmCG Beatrixoord 
en niet te vergeten onze 
aanwezigheid op de 
Actief50+ Beurs in Assen.

Wij zijn een vereniging 
die uitsluitend met 

vrijwilligers ons werk 
uitvoert. Dat weten we, daar 
stellen we ons op in en daar 
hebben we ook plezier in. Dat 
plezier neemt nog meer toe als 

de zoektocht naar vrijwilligers 
succes oplevert. Recentelijk 
hebben we een nieuwe 
vrijwilliger bereid gevonden 
om ons te ondersteunen 
bij de organisatie van de 
vele activiteiten. Daar zijn 
we ontzettend blij mee, dat 
geeft ons als bestuur lucht. 
We willen het beleid van 
onze vereniging met elkaar 
uitvoeren. Dat doen we 
niet alleen als bestuur, maar 
daar hebben we mensen 
voor nodig die ons hierbij 
ondersteunen. Vanaf deze 
plek verwelkom ik Jessica 
Donker. We zijn erg blij dat 
zij zich wil inzetten voor 
onze vereniging. Ik heb 
vertrouwen in een goede 
samenwerking en wens je veel 
succes en plezier binnen onze 
vereniging. Verderop stelt 
Jessica zich zelf voor.

Dit is alweer de laatste 
uitgave van dit jaar. het 

is nog vroeg, maar toch. Ik 
wens u/jou in december allen 
hele fijne feestdagen en een 
goede jaarwisseling toe.

Willie Dieterman 
voorzitter@rpv-groningen.nl

Van de Voorzitter
Missie:

Voorlichting en informatie

Beweegactiviteiten

Leuke dingen organiseren
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Weetjes
Belangstelling voor 
een oefengroep 
Hydro voor jongeren?

In Groningen of omgeving 
starten we bij voldoende 
belangstelling een nieuwe 
oefengroep hydro 
speciaal voor jongere 
deelnemers tot 40 jaar. 
heb jij ook belangstelling 
hiervoor? meld je aan bij 
onze hydroadministratie.

Start oefengroep 
Hydrotherapie in 
Assen nu definitief

het voornemen van RpV 
Groningen om in Assen 
ook een oefengroep 
hydrotherapie te starten 
gaat definitief door. Vanaf 
9 november starten we op 
donderdagavond in het 
zwembad in het sport- en 
evenementencomplex 
de Bonte Wever. zie de 
rubriek Kom in beweging.

Start Yoga in de regio 
eemsdelta

In de regio Eemsdelta 
bestaat ook de 
mogelijkheid deel te 
nemen aan Yogalessen. 
ook graag meedoen? 

meld je aan bij 
ledenadministratie@
rpv-groningen.nl

Belangstelling voor 
reumafitness?

Wij onderzoeken 
in ons werkgebied 
de mogelijkheid om 
reumafitness aan 
te bieden. oefenen 
onder leiding van 
een fysiotherapeut 
of oefentherapeut. 
ook geïnteresseerd? 
meld je aan bij 
ledenadministratie@
rpv-groningen.nl

Wist u dat de meeste 
ziektekostenverzeke-
raars 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.

Zorgverzekering 2018 
- wat wijzigt er?

In 2018 ben je 
waarschijnlijk meer kwijt 
aan je zorgverzekering. 
het eigen risico blijft 
gelijk (385 euro) maar 
de zorgpremies gaan 
waarschijnlijk met 
ongeveer 6 euro per 
maand omhoog. het 
goede nieuws is dat ook 
de zorgtoeslag meestijgt. 
Aan de basisverzekering 
wordt een aantal 
behandelingen en 
medicijnen toegevoegd.

op deze pagina 
verzamelen we alle 
veranderingen voor je. zo 
blijf je op de hoogte van 
het laatste nieuws rondom 
de zorgverzekering 2018.

https://www.independer.
nl/zorgverzekering/info/
zorgverzekering-2018.
aspx

Bron: Independer
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vergoeding hydro 
door de ziektekosten-
verzekeraar

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.

wilt u volgend jaar 
ook collecteren voor 
het reumafonds?

De eerstvolgende collec-
teweek is van 19 t/m 
24 maart 2018. het 
Reumafonds voorziet de 
vrijwilligers van prakti-
sche informatie en hulp-
middelen die u helpen om 

de collecte in goede banen 
te leiden. Aanmelden kan 
via www. reumafonds.nl

nu ook een 
contactpersoon voor 
de “kop van Drenthe”

We hebben voor 
deze regio ook een 

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

verhoging eigen risico ontoelaatbaar

6 september 2017 - Een verhoging van het verplichte eigen 
risico in de zorg is ontoelaatbaar. Als de politiek hier toe 
besluit, heeft dat ongewenste consequenties voor mensen met 
reuma. Het eigen risico zou juist moeten worden verlaagd of 
afgeschaft, gezien de stapeling van kosten waar mensen met 
reuma voor staan.

het Reumafonds komt als patiëntenorganisatie op voor 
de belangen van meer dan 2 miljoen mensen met reuma in 
nederland. Voor veel mensen met reuma is het eigen risico 
geen ‘risico’ maar een zekere uitgave. zij betalen dit bedrag 
elk jaar, omdat ze standaard gebruik moeten maken van 
voor hen noodzakelijke zorg. het Reumafonds pleit voor het 
verlagen of afschaffen van het eigen risico.

Bron: Reumafonds

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.
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EVEN VOORSTELLEN

mijn naam is Jessica Donker 
en ik mag deze mooie 
vereniging gaan ondersteunen 
als Coördinator Activiteiten. 
Een ontzettend leuke 
uitdaging waar ik veel zin in 
heb!

zelf heb ik nu ruim een 
jaar reumatoïde artritis. 
het is voor mij nog steeds 
een zoektocht naar de juiste 
medicijnen, hoe zorg ik dat 

ik goed blijf bewegen en 
het proberen te luisteren 
naar mijn lichaam. Ik ben 
een paar maanden geleden 
begonnen met hydrotherapie 
in oldekerk via RpV. En ik 
zwem nu elke week met een 
gezellige groep mensen.

Ik woon in Groningen met 
man en hond. In het dagelijks 
leven ben ik accountmanager 
bij een educatieve uitgeverij. 

In mijn baan, en bij vorige 
werkgevers, heb ik veel 
ervaring opgedaan met het 
organiseren van activiteiten. 
Daarom hoop ik ook dat ik 
een positieve bijdrage kan 
leveren aan de RpV. Er is al 
een hele mooie en uitgebreide 
activiteitenkalender. Ik zie 
er dus naar uit om deze 
bijeenkomsten samen met 
de contactpersonen in de 
regio te organiseren. Dit 
wil ik graag vast blijven 
houden maar daarnaast 
ook onderzoeken hoe we 
nog meer leden kunnen 
enthousiasmeren om leuke 
en vooral actieve dingen 
met elkaar te ondernemen. 
Vooral het betrekken van 
ook jongere leden is een 
speerpunt.

Ik hoop jullie snel te 
ontmoeten! mocht je vragen 
of suggesties hebben, dan kun 
je me mailen via mailadres 
activiteitencommissie@
rpv-groningen.nl

met een actieve groet!

Jessica

Binnen onze vereniging hadden we nog een vacature voor ondersteuning bij het coördineren van onze 
activiteiten. De afgelopen 2 jaar werd dit rechtstreeks door het bestuur gedaan. Wij zijn daarom erg 
blij dat Jessica Donker zich bereid heeft verklaard om onze vereniging hierbij te helpen. zij zal zich 
samen met de contactpersonen inzetten om de activiteiten te begeleiden en in goede banen te leiden.
Jessica stelt zich hieronder aan u voor.

Dit voorjaar heb ik 277 kilometer 
gelopen, van Astorga naar Santiago 

de Compostela, in Spanje. 
een prachtige tocht en ervaring.

5
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IMPRESSIE 
INLOOPBIJEENKOMSTEN
onze inloopbijeenkomsten staan in het teken van koffiedrinken, lekker bijkletsen, 
ontspanning en creatief bezig zijn. Bij alles staat gezelligheid voorop. Zelfs in de 
vakantieperiode zijn we in de stad groningen geopend. De afgelopen periode stond 
weer bol van verschillende activiteiten. Hieronder ziet u een impressie van enkele 
bijeenkomsten.

regio eemsdelta
De deelnemers van de 
inloopbijeenkomst in Delfzijl 
hebben begin oktober een 
themabijeenkomst Reuma en 
hulpmiddelen bijgewoond. 
Ergotherapeut nienke Fuite 
van de Jonge & Roorda 
praktijk voor ergotherapie 
te haren heeft de 
aanwezigen op enthousiaste 
wijze veel hulpmiddelen 
gedemonstreerd die het 
leven met reuma kunnen 
vergemakkelijken. De 
deelnemers hebben de 
voorlichting erg op prijs 
gesteld.

regio veendam
Gebruikelijk beginnen 
we onze bijeenkomst met 
bijpraten, niet te lang 
want meestal is er een vol 
programma. De middagen 
van de bijeenkomsten in 
Veendam worden gevuld met 
ontspanningsoefeningen- en 
lekker creatief bezig zijn. 

wilt u er ook eens uit? Bent u ook op zoek naar contact met iemand anders? 
Kom eens langs bij een van de inloopbijeenkomsten van december.

De laatste keer hebben 
we bloemen gemaakt uit 
petflessen. De foto’s laten de 
schitterende resultaten zien.

Verder hebben we al voor de 
kerstperiode gewerkt aan het 
maken van een schuddebol. 
Die kent u vast nog wel uit 
uw jeugd. het betreft een 
glazen bol (potje met deksel), 
een mooi kerstmannetje, 
sneeuw, glitter , glycerine en 
water.
De dames hebben zich goed 
ingezet en het was weer een 
gezellige middag. Uiteraard 
was er ook weer iets lekkers, 
want ook daar zijn we dol op.

Stad groningen e.o.
ook in Groningen zijn na de 
zomervakantie de activiteiten 
weer volop gestart. zo heeft 
CreaUniek uit Gorredijk 
voor de bezoekers van 
de inloopbijeenkomst 
een creatieve workshop 
schilderen zonder 
penseel en een workshop 
bloemen verzorgd. het 
waren bijzonder gezellige 
workshops, waar de 
deelnemers erg tevreden over 
waren. Bijgaande foto’s laten 
de fraaie resultaten zien.

6
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IMPRESSIES 
ACTIVITEITEN
geslaagd uitstapje van de leden

leden van RpV Groningen 
kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagd uitstapje. De 
belangstelling was evenals 
voorgaande jaren erg groot. 
Er werd een korte toertocht 
door het zuidelijke deel van 
het Westerkwartier gemaakt 
met als bestemming het 
museum ot en sien in het 
Friese surhuisterveen. In 
dit erg gezellige museum 
gaf de gastvrouw een hele 
mooie presentatie over 
de totstandkoming van 
dit museum. na de koffie 
konden de deelnemers zelf de 
sfeer proeven in dit museum. 
Vele herinneringen uit de 
vorige eeuw konden worden 
opgehaald. met een erg 
gezellige muzikale omlijsting 
werd het bezoek aan dit 
museum in stijl afgesloten 
en werd de tocht door het 
coulissenlandschap hervat 
naar de eindbestemming. 

Deze was het Best Western 
Restaurant in Aduard. 
In een heel ontspannen 
sfeer werd op deze locatie 
genoten van een heerlijk 
diner. De waardering van 
de deelnemers voor het 
organiseren van dit soort 
uitstapjes was erg groot. 
leuk, erg gezellig, goed 
georganiseerd, waren veel 
gehoorde opmerkingen.

De voorzitter constateerde 
dat de deelnemers vanuit 
alle regio’s van de provincie 
Groningen afkomstig 
waren, dat er dit jaar 
veel nieuwe gezichten te 
bespeuren waren en dat met 
deze contacten nog steeds 
in een behoefte wordt 
voorzien. De deelnemers 
gingen dan ook uiterst 
tevreden huiswaarts.

7
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geslaagde oriëntaalse kookworkshop

georganiseerd. Er werd 
twee aan twee gekookt om 
de verschillende gerechten 
met de bijzondere namen 
Flatbread, Baba Ganoush, 
hummus, Ful medames, 
Batata matri Kizbra, Fasolia 

en nog vele anderen klaar 
te maken. na afloop van de 
intensieve workshop werd 
gezamenlijk genoten van 
het heerlijk voorgeschotelde 
diner. Dat dreigde nog even in 
het water te vallen door een 
regenbui, maar dit werd snel 
opgelost door de eettafels 
onder de overkapping te 
plaatsen. De deelnemers 
hebben een reuze gezellige 
avond gehad.

zaterdag 26 augustus hebben 
12 deelnemers weer genoten 
van een kookworkshop in 
stitswerd. In dit pittoreske 
dorp op het hoogeland 
werd door Birgit Flüg een 
workshop oriëntaals koken 

ontdek hoe internet u kan helpen bij uw reuma

Dat was het centrale thema 
op 28 september 2017 van 
de informatiebijeenkomst 
over ehealt die door 
Reumapatiëntenvereniging 
Groningen in Aduard werd 
georganiseerd. Ruim 40 
geïnteresseerden waren 
aanwezig op deze boeiende 
bijeenkomst. nadat 
voorzitter Willie Dieterman 
de bijeenkomst had geopend 
kreeg Esther metting, 
een vrijwilliger uit eigen 
gelederen, de gelegenheid om 
de ontwikkelingen van de 
zorg in relatie met internet 
uiteen te zetten. Esther 
wist dit op een vakkundige 
en boeiende wijze aan de 
deelnemers te presenteren. 
Voor - en nadelen van 
deze ontwikkeling 
werden belicht. Concrete 
toepassingsmogelijkheden 
werden hierbij benoemd.

na de pauze konden de 
deelnemers zelf aan de slag 
met hun Ipad/tablet/iphone/
smartfone om verschillende 
applicaties uit te proberen. 
Voor de begeleiding en 
ondersteuning van de 
deelnemers waren 6 personen 
van seniorWeb Groningen 
aanwezig. Deze stichting 
organiseert cursussen speciaal 
bedoeld voor 55+ om ze 
vertrouwd te maken met 
het internet. De begeleiding 
van deze bijeenkomst paste 
volledig in de werkzaamheden 
van deze stichting.

het bestuur van RpV 
Groningen wil met het 
organiseren van dergelijke 
bijeenkomsten haar 
leden laten zien welke 
mogelijkheden internet kan 
bieden ook als je reuma 
hebt. zij hoopt hiermee de 
interesse van haar leden te 
wekken en de ontwikkelingen 
op dit gebied te blijven 
volgen.

Er was grote waardering 
voor de organisatie van deze 
bijeenkomst.

8
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Dat was het thema 
dat landelijk door het 
Reumafonds werd 
gehanteerd. In dat kader 
hebben vrijwilligers op ns 
stations verspreid over het 
land tulpenbollen uitgedeeld. 
Annemarie 
van der pol en 
haar moeder 
ondersteunden 
hierbij als 
vrijwilliger op 
donderdag 13 oktober Carola 
Fernhout, regiomanager van 
het Reumafonds.

op vrijdag 13 t/m zondag 
15 oktober 2017 stonden 
RpV Groningen en RpV 
Emmen in een gezamenlijke 
stand op de Actief50+ Beurs 
in de tt hall te Assen. 

Deze aanpak vloeit voort 
uit de deelname van beide 
reumapatiëntenverenigingen 
aan het regionaal overleg 
Groningen/Drenthe.

tijdens de beurs werden 
in het kader van de actie 

Kweek begrip voor Reuma 
aan de bezoekers van de 
beurs ook tulpenbollen 
uitgereikt. We hebben ons als 
lokale patientenverenigingen 
goed kunnen presenteren 
op deze gezellige beurs. 

De belangstelling voor de 
oefengroep hydro was groot. 
na afloop van de beurs kon 
het besluit worden genomen 
om in Assen een nieuwe 
oefengroep hydrotherapie te 
starten.

Kweek begrip voor reuma

leeFSTiJlMiDDAg: Blijf actief

op 7 oktober 2017 werd 
deze middag voor Groningen, 
Drenthe en Friesland weer 
gehouden.

In de aankondiging stond een 
gezonde leefstijl omschreven 
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 ingewik-
kelder kunnen zijn. Vandaar 
de leefstijlmiddag ‘Blijf actief’.

Bedoeld vóór mensen met 
een longaandoening, hart- 
of vaatziekte, reuma en/of 
diabetes en hun mantelzor-
gers. Georganiseerd dóór vrij-
willigers van het longfonds, 
De hart & Vaatgroep, 

Reumapatiëntenvereniging 
Groningen en de 
Diabetesvereniging 
nederland, samen met het 
UmCG Beatrixoord.

Ca 100 personen hebben 
dit interactieve programma 
bezocht en hebben ervan 
genoten. De geweldige locatie 
van Beatrixoord, met de 
nieuwe centrale hal hebben 
hier zeker aan bijgedragen.

9
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Amsterdam, 05 september 2017

Dr. mechiel Korte houdt 
zich bij de Universiteit 

Utrecht onder andere 
bezig met dierenwelzijn 
en de hersenmechanismen 
betrokken bij angst, depressie 
en vermoeidheid en vond 
daarin de aanleiding voor 
zijn onderzoek. Korte: ‘Een 
assistent in opleiding van 

mij ontdekte een verband 
tussen een acute ontsteking 
en een eiwitje, waardoor 
haar proefdieren zich anders 
gingen gedragen.’

voortdurend 
vermoeidheidssignaal

‘Als je een acute infectie 
hebt gekregen, 

bijvoorbeeld door een 
open wond, is het goed 
dat je moe wordt om het 
even rustig aan te doen, 
zodat je kunt herstellen. 
problemen ontstaan als 
een ontsteking chronisch 
is zoals bij verschillende 
vormen van reuma en dat 

signaal voortdurend wordt 
afgegeven. Dan is het niet 
nuttig meer.’

‘We vermoeden dat 
ontstekingseiwitten 

vermoeidheid veroorzaken 
door in delen van de 
hersens de aanwezigheid 
van twee stofjes 
(dopamine en glutamaat) 
te veranderen. studies bij 
mensen met hepatitis C 
lijken iets vergelijkbaars 
te bevestigen. Verrassend 
genoeg heeft tot nu toe 
niemand dit mechanisme 
van vermoeidheid bij reuma 
bestudeerd. Dat gaan wij nu 
wel doen.’

Waarom word ik zo 
moe van reuma? 
Een nieuw onderzoek
Mensen met reuma hebben vaak last van 
vermoeidheid. Deze klacht krijgt vaak 
minder aandacht dan pijn, terwijl de 
nadelige invloed op de kwaliteit van leven 
net zo groot is. Tijdens zijn onderzoek 
naar het welzijn van varkens en kippen zag 
dr. Mechiel Korte een heel nieuwe manier 
om vermoeidheid te bestrijden. Dankzij het 
reumafonds kan Korte zijn idee verder uitzoeken voor reuma.
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Het onderzoek

‘het onderzoek dat 
het Reumafonds 

nu financiert duurt een 
jaar. We kijken naar het 
gedrag van ratten met en 
zonder ontstekingsreuma. 
Die hoeven verder helemaal 
niets te doen dan gewoon rat 
te zijn. Als maat voor hun 
lichamelijke energie tellen 
we hoe vaak en hoe lang ze 
spontaan in het loopwiel 
gaan rennen, hun hok 
verkennen of gaan graven. 
hun geestelijke vermoeidheid 
meten we door bij te houden 
of ze bijvoorbeeld objecten 
herkennen en wat ze over 
hebben voor een slokje 
zoetstof. Daarna kijken we 
naar de aanwezigheid van 
onder meer dopamine en 
glutamaat.

De huidige mogelijkheden 
om de dieren te volgen 

zijn om je vingers bij af te 
likken. Dankzij camera’s en 
bewegingssensoren volgt 
een computer voor ons, dag 
en nacht, automatisch heel 
precies wat de ratten doen. 
We hoeven er zelf niet meer 
met een blocnootje naast te 
zitten.’

Uit eigen ervaring - ik heb 

axiale Spondyloartritis 

(ax-SpA) - weet ik hoe zwaar 

chronische vermoeidheid 

voor mensen met reuma is.

Dr. Mechiel Korte, 
Universiteit Utrecht

Balans in brein herstellen

‘Uit eigen ervaring 
- ik heb axiale 

spondyloartritis (ax-spA) 
- weet ik hoe zwaar 
chronische vermoeidheid 
voor mensen met reuma 
is. het is wetenschappelijk 
steeds duidelijker dat die 
voortkomt uit een verstoorde 
balans in het brein en dat 
de driehoek hersenen-
hormonen-immuunsysteem 
een doorslaggevende rol 
speelt in het welzijn van 
mensen en dieren. mijn 
droom is te snappen hoe 
die drie elkaar beïnvloeden. 
Dat begint met een simpel 
onderzoek naar een ‘ja/nee’-
antwoord: klopt het wat 
we denken? Als dat zo is, 
heb ik wel duizend nieuwe 
vragen in mijn hoofd om het 
mechanisme te onderbreken. 
zo zouden we het voor 
mensen aangenamer kunnen 
maken door medicijnen 
of voedingsmiddelen te 
bedenken die de balans in het 
brein herstellen.’

vrijheid

‘Dit is de eerste keer 
naar mijn gevoel dat 

alles samen komt. Als kind 
wilde ik kunstenaar worden. 
In de vijfde klas middelbare 
school merkte ik dat mijn 
eigen reumaknie vlak voor 
tentamens dikker werd. Ik 
hield de diktes keurig bij 

in een schriftje en begon 
na te denken over of stress 
invloed had op mijn reuma 
en andersom. Biologie gaan 
studeren was daarna de 
logische stap. Wetenschap of 
kunst, het ligt voor mij heel 
dicht bij elkaar: achter mijn 
laptop ervaar ik dezelfde 
vrijheid als wanneer ik voor 
mijn plezier schilder. Dankzij 
het Reumafonds kan ik 
heel onbevangen deze vraag 
induiken. Ik hoop natuurlijk 
dat de uitkomst heel helder is, 
maar eigenlijk is alles wat we 
te weten komen goed. Dat is 
het mooie van dit onderzoek.’

Bijzonder onderzoek uit 
een bijzonder budget

onverwachte invals-
hoeken zorgen geregeld 

voor wetenschappelijke door-
braken. ook voor de reuma-
tologie wijzen ontdekkingen 
uit andere vakgebieden soms 
naar nieuwe interessante 
oplossingen. sinds 2007 stelt 
het Reumafonds jaarlijks 
€ 300.000 beschikbaar voor 
onderzoek naar ontdekkingen 
uit andere vakgebieden die 
in de reumatologie nog 
niet eerder zijn onderzocht. 
het onderzoek van dr. 
mechiel Korte valt onder dit 
zogeheten serendipitybudget.

Bron: http://actueel.
reumafonds.nl/waarom-word-
ik-zo-moe-van-reuma-een-
nieuw-onderzoek/
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WAT IS JIChT?

De aandoening komt 
vaker voor bij mannen en 
ontstaat meestal na het 40ste 
levensjaar. Bij twee derde van 
de mensen met jicht gaat een 
eerste aanval van jicht over 
in een chronische vorm. Bij 
chronische jicht komen de 
ontstekingen vaker voor en in 
meerdere gewrichten.

eerste aanval

Bij een eerste aanval van 
jicht heeft u last van een 
acute gewrichtsontsteking. 
De ontsteking ontstaat 
meestal in het gewricht van 
de grote teen of wreef. maar 
de eerste aanval kan ook in 
andere gewrichten optreden. 
Een aanval van jicht is zeer 
pijnlijk en gaat soms samen 
met koorts.

geen welvaartsziekte

het is een misvatting dat 
jicht een welvaartsziekte 
is. Wel kan overmatig eten 
en drinken van alcohol 
een jichtaanval uitlokken. 
Deze factoren kunnen een 
jichtaanval in gang zetten, 

maar ze zijn níet de eigenlijke 
oorzaak. De oorzaak is te 
vinden in de stofwisseling. 
Die verloopt bij mensen met 
aanleg voor jicht niet goed.

vooral bij mannen

Jicht komt vooral voor bij 
mannen, maar vrouwen 
kunnen de ziekte ook 
krijgen. mannen krijgen een 
eerste jichtaanval meestal 
tussen het 40e en 50e jaar, 
vrouwen meestal na de 
overgang. Er zijn families 
waarbinnen mensen al rond 
het 20e levensjaarjaar jicht 
ontwikkelen.

Chronische jicht

Chronische jicht komt voor 
bij 3 groepen mensen:
•	 Mensen	die	op	jonge	

leeftijd jicht kregen 
en die een te hoog 
urinezuurgehalte in 
het bloed houden. Dit 
kan komen doordat de 
jicht niet goed genoeg is 
behandeld of doordat de 
medicijnen niet consequent 
zijn ingenomen. ook 

overmatig alcoholgebruik 
of het gebruik van 
plaspillen kunnen een 
aanval uitlokken. In deze 
groep begint jicht met 
acute aanvallen. later 
wordt het chronisch en 
gaat de jicht in meerdere 
gewrichten zitten.

•	 Oudere	mensen	die	plas-
pillen gebruiken en bij 
wie de nieren minder 
goed werken. De klachten 
ontstaan vaak geleidelijk 
in meerdere gewrichten. 
Vooral in gewrichten die 
aangetast zijn door artrose, 
zoals de kleine vinger-
gewrichten. Daarnaast 
kunnen er af en toe acute 
jichtaanvallen optreden 
in een of meerdere 
gewrichten.

•	 Een	kleine	groep	mensen	
die een orgaantransplan-
tatie hebben ondergaan en 
ciclosporine gebruiken. Er 
is een grotere kans op jicht 
in meerdere gewrichten als 
ook de nieren minder goed 
werken of bij gebruik van 
plaspillen.

Bron: website Reumafonds

Jicht is een reumatische aandoening die ontstaat door een te hoge urinezuurspiegel 
in uw lichaam. Het urinezuur hoopt zich op doordat de stofwisseling in uw lichaam 
niet goed verloopt. Daardoor kunnen urinezuurkristallen ontstaan die neerslaan in uw 

gewrichten. Dit kan leiden tot plotselinge aanvallen van gewrichtsontstekingen.
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“Jicht wordt vaak gebagatelliseerd”, zegt Tim Jansen, reumatoloog bij vieCurie 
in venlo en venray. “veel mensen, ook artsen, denken dat het probleem wel 
meevalt en bovendien makkelijk oplosbaar is. nou, daar valt wel wat op af te 
dingen.”

gevoeliger dan bij anderen.
ongeveer 2 tot 4 procent 
van de bevolking heeft 
ooit met jicht te maken, en 
dat zijn veel meer mensen 
dan bij reumatoïde artritis 
of Bechterew, waar het 
percentage 1 is.

welvaartsziekte?

Jicht wordt vaak gezien als 

een welvaartsziekte, maar dat 

is slechts de halve waarheid. 

“overgewicht is zeker een 

risicofactor, maar er zijn ook 

slanke mensen met jicht. 

Bij hen kan de ziekte zijn 

uitgelokt door genetische 

factoren. Van de mannelijke 

maori’s in nieuw-zeeland 

heeft de helft te maken met 

jicht, en dat komt deels door 

hun genetische opmaak.”

Bij de westerse bevolking 
is veroudering een 
andere belangrijke factor. 
“Veroudering gaat vaak 
gepaard met overgewicht en 
een verminderde nierfunctie, 
en een overschot aan 
urinezuur treedt dan eerder 
op. ten tweede kunnen de 
nieren selectief zijn: sommige 
sparen meer urinezuur op 

dan andere. ten derde kan 
jicht worden uitgelokt door 
aspirines en plaspillen, 
medicijnen die vaak door 
ouderen worden ingenomen.”

omdat er soms te makkelijk 
over jicht wordt gedacht, 
wordt de diagnose niet altijd 
even grondig gesteld. “Bij 
mensen met jicht zie je de 
aanvallen vaak terugkomen, 
terwijl dat niet nodig is. 
Als in het begin de juiste 
diagnose wordt gesteld en 
een passende behandeling 
begonnen, dan hoeven na 
enkele weken tot maanden 
nieuwe aanvallen niet meer 
op te treden.”
Jicht wordt vaak behandeld 
door de huisarts, terwijl voor 
een goede diagnose speciale 
apparatuur vereist is. “Wil je 
dit verantwoord doen, dan 
moet je beschikken over een 
polarisatiemicroscoop, en 
een gewrichtspunctie nemen. 
naar mijn mening zouden 
huisartsen dan ook vaker 
moeten doorverwijzen, en 
moeten reumatologen meer 
gerichte zorg aanbieden: 
met spoed een grondige 
diagnose stellen. nu geven 
we miljoenen uit, omdat 
patiënten zich bij herhaling 
bij de eerste hulp melden.”

Jicht begint meestal in een 
grote teen of een wreef, kan 
een stekende pijn geven, en 
tot werkuitval leiden. het 
vergroot de kans op hart- en 
vaatzieken. het komt vaker 
voor dan reumatoïde artritis 
of Bechterew. De diagnose 
wordt vaak oppervlakkig 
gesteld. En last but not 
least, niet iedereen reageert 
even goed op de bestaande 
medicatie.

Wat jicht is, dat is wel 
duidelijk. De pijn ontstaat 
door een ontstekingsreactie 
op een overmaat aan 
urinezuurkristallen in het 
bloed, die neerslaan in 
of bij een gewricht. Jicht 
komt daarmee voort uit 
een stofwisselingsprobleem. 
meestal zit de eerste pijnlijke 
ontsteking in een teen of 
wreef, maar het kan ook 
een ander gewricht treffen. 
Uiteindelijk ontstaat rond dat 
gewricht een knobbel, een 
zogeheten tofus.
De ontsteking en de pijn 
ontstaan doordat het 
‘inflammasoom’, een 
elementair onderdeel van 
het immuunsysteem, heftig 
reageert op de verhoogde 
urinespiegel. Bij sommige 
mensen is dit inflammasoom 
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Allopurinol

In het eerste half jaar is 
de behandeling gericht 
op het verlagen van de 
urinezuurspiegel van het 
bloed. “Dat doe je met 
medicijnen. meest gebruikte 
middel is allopurinol. 90 
procent van de mensen 
kan dit goed verdragen, 10 
procent krijgt huid-, maag-
darm- of andere klachten. 
In een enkel geval kunnen 
zelfs ernstige bijwerkingen 
ontstaan, zoals het stevens 
Johnson-syndroom, een 
overgevoeligheidsreactie die 
soms dodelijk is.”
“maar ook als we na een 
goede diagnose starten met 
urinezuurverlaging, krijgt 
40 procent van de patiënten 
nog steeds jichtaanvallen. 
Dat onderstreept voor mij 
de urgentie dat we op zoek 
moeten naar effectievere 

medicatie.” Alternatieven 
voor allopurinol worden nu 
getest.

op sommige sites valt te 
lezen dat jicht na een paar 
weken vanzelf overgaat. 
“Voor sommige mensen gaat 
dit zeker op, maar lang niet 
voor iedereen. Alleen het 
veranderen van eetpatroon en 
de aanpak van overgewicht is 
dus niet genoeg.”

Een discussiepunt in de 
jichtzorg is het gewenste 
gehalte aan urinezuur in 
het bloed. In Engeland 
geldt de richtlijn: maximaal 
0.30 mmol, terwijl de rest 
van Europa uitgaat van 
0.36 mmol. “Ik denk dat 
de Engelsen gelijk hebben 
en ik werk dan ook met 
hun streefwaarde. In mijn 
praktijk zie ik weinig nieuwe 
jichtaanvallen.” zolang het 

urinezuurgehalte te hoog 
is, kunnen pijnaanvallen 
optreden. Dit laatste kun je 
tegengaan met bijvoorbeeld 
prednison, colchicine of een 
nsAID. Andere middelen zijn 
eventueel ook mogelijk.

Jicht-straat

Alles bij elkaar is de jichtzorg 
zeker voor verbetering 
vatbaar. “niet alleen bij de 
huisartsen. In de ziekenhuizen 
zouden we moeten werken 
aan sneldiagnose. Een jicht-
straat lijkt me een goed idee.”

tim Jansen doet zelf 
onderzoek naar medicijnen 
die beter in staat zijn het 
urinezuur omlaag te brengen 
en nieuwe aanvallen te 
voorkomen. “Waarschijnlijk 
komen dit jaar nog nieuwe 
middelen op de markt.”

foto: Janneke Sm
it
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‘JIChT MAAKT IMMOBIEL’
Ron Lips

“tijdens aanvallen gebruikte 
ik ook diclofenac, een 
ontstekingsremmende 
pijnstiller, in combinatie met 
colchicine. Dat laatste is geen 
prettig middel, ik kreeg er 
diarree van. nu gebruik ik 
prednisolon.”
“Vervolgens heb ik jarenlang 
heel weinig aanvallen 
gehad, en als ze optraden 
waren ze na een halve dag 

weer verdwenen. 
meestal bleken 
ze trouwens 
makkelijk te 

herleiden tot feestjes of 
andere uitspattingen.”

niet zonder medicijn

“zodoende ging ik mij 
afvragen of ik niet zonder 
medicijnen kon. zou sporten 
en afvallen voldoende zijn om 
het urinezuur laag te houden? 
Eigenwijs als ik was, wilde ik 
dat wel eens uitproberen. In 
overleg met de huisarts ben ik 
toen gaan sporten en afvallen, 
en 2,5 jaar geleden stopte ik 
met allopurinol.”
“Inderdaad had ik lange 
tijd nergens last van, maar 
een paar weken terug kreeg 
ik, vrijwel tegelijkertijd, een 

aanval in beide ellebogen. 
De huisarts dacht eerst aan 
slijmbeursontsteking, later 
aan een bacteriële infectie. 
toen ik er nog een ontsteking 
in een voet bij kreeg en 
ik reumatoloog Jansen 
bezocht, bleek dat er te veel 
urinezuurkristallen in mijn 
bloed zaten. het gehalte was 
gestegen naar 0.64 mmol.”
“Dus van lieverlee ben ik 
weer met de allopurinol 
begonnen. Ik moet het middel 
dus blijven gebruiken, dat 
is nu wel duidelijk. Ik ben 
een experiment met mezelf 
aangegaan, met een heldere 
conclusie.”

“JICHT BETEKENT DAT 
JE IN ALLE GEWRICHTEN 

ONTSTEKINGEN KUNT 
KRIJGEN< EN DIE MAKEN 
JE IMMOBIEL> TIJDENS 

EEN AANVAL KUN JE 
ECHT HEEL WEINIG”

AAN DIT DOSSIER 
WERKTEN MEE:

Jos Overbeeke

Noortje Krikhaar

Foto’s: Ben Nienhuis

Bron: ReumaMagazine.nl 

no.4 mei 2017

“Een paar maanden later 
was ik voor mijn werk 
in Duitsland - ik ben 
vertegenwoordiger - en 
kreeg ik last in een knie. Ik 
ging daar naar een huisarts, 
deze nam wat bloed af en 
constateerde een te hoog 
urinezuurgehalte. Daarmee 
was het duidelijk dat het om 
jicht ging.”

“Jicht betekent dat je in alle 
gewrichten ontstekingen 
kunt krijgen, en die maken 
je immobiel. tijdens een 
aanval kun je echt heel 
weinig. Voor mijn werk 
moet ik kunnen lopen en een 
koppelingspedaal indrukken, 
maar dat gaat dan niet. zit 
de ontsteking in een knie, 
dan kun je deze niet buigen, 
je kunt je been niet optillen. 
Alles doet pijn. Dus werken is 
er dan niet bij.”
“Ik ben toen begonnen met 
allopurinol en dat heeft mijn 
urinezuurwaarde snel omlaag 
gebracht. Eerst zat ik op 0.68 
mmol en dat daalde naar 
0.32. Bijwerkingen heb ik 
er niet van ondervonden.” 

ron lips uit Tegelen kreeg tien jaar geleden de eerste klachten. “ik had een ontsteking 
aan een voet, en het heeft toen behoorlijk lang geduurd voordat de juiste diagnose 
werd gesteld. eerst dachten de artsen aan artrose.”

‘De artsen dachten eerst aan artrose’
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Impressie 
beweegactiviteiten
Start hydrotherapie Assen

In Assen is begin november een 
nieuwe oefengroep hydrotherapie 
gestart. In het zwembad van het 
sport-en Evenementen-centrum De 
Bonte Wever te Assen oefenen we op 
donderdagavond. Aanmelden kan via 
onze website www.rpv-groningen.nl

nordic walking

onderstaand is een verslag opgenomen van een 
deelnemer van de nordic Walking cursus.

De nordic Walking cursus bevalt mij goed. Ik heb 
hiervoor gekozen omdat ik vaak rug- en beenklachten 
heb. Ik loop en/of fiets elke dag al 3 of 4 keer met mijn 
hond. maar ik dacht dat deze vorm van beweging 
misschien ook goed voor mij zou zijn, en dat is ook zo!

Ik merk dat m’n hele rug nu in beweging komt. En het is een gecombineerde beweging met de benen. 
Eigenlijk beweegt het hele lichaam.

De lessen van marian osse bevallen me goed. We beginnen met een goede warming up.
Verder let ze goed op ieder persoon. ze observeert goed en geeft ook per persoon aanwijzingen. ze is 
heel enthousiasmerend en positief! Dat is heel fijn.
Ik vind het ook fijn om met een groepje mensen te zijn. Even een praatje is ook leuk.

nordic Walking doe je niet zomaar even. het is belangrijk dat je het goed aanleert.
Dan krijg je de slag te pakken en geeft het een schwung aan je manier van lopen die heel prettig is. 
het voelt zelfs losser en ontspannener!
En voor mij is het zo: hoe meer ik (gedoseerd) beweeg, en hoe meer ik verschillende spieren etc. 
beweeg, hoe beter! zo houd ik mijn lichaam zo soepel mogelijk.

Sieka Drint, deelnemer cursus Nordic Walking Groningen
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Kom in beweging
een van de speerpunten van onze reumapatiëntenvereniging zijn onze 
beweegactiviteiten. wij bieden onze leden de mogelijkheid om keuzes te maken uit 
verschillende beweegactiviteiten.

G R O E P S h y D R O Th E R 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?

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.

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
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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
 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.

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 

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.
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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 € 55,- per kwartaal

- hydro, 2 maal per week 45 minuten € 82,50 per kwartaal

- hydro fibromyalgie, eenmaal per week 30 minuten € 40,- per kwartaal

- oefengroep Bechterew € 78,25 per kwartaal

De huidige tarieven 2017 zullen ook voor 2018 worden gehanteerd.

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.

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.
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y O G A
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.

Medio januari 2018 start er weer een nieuwe cursus in Groningen. 
U kunt zich hiervoor nu al aanmelden!

Sappemeer: Maandagmorgen 9.30-10.30 uur
let’s move Fysiotherapie & Fitness, noorderstraat 159 in sappemeer.

De kosten voor Groningen en sappemeer 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.

Regio Eemsdelta
ook in de regio Eemsdelta bestaat de mogelijkheid tot het volgen van Yogalessen. nadere informatie 
hierover kunt u verkrijgen bij ledenadministratie@rpv-groningen.nl

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
Heeft u ook zin in beweging? En komt het er steeds niet van?

RPV Groningen biedt u de mogelijkheid om een cursus 
Nordic Walking te volgen.

Voor de organisatie van deze cursussen begin 2018 
willen wij graag vroegtijdig uw aanmelding ontvangen. 
U kunt u zich daarom nu al aanmelden! Dan bent 
u zeker van een plek. ook als u geïnteresseerd bent, 
kunt u dit aan ons doorgeven. Wij houden u dan op de 
hoogte van de start van de lessen. Aanmelden kan per 
mail naar ledenadministratie@rpv-groningen.nl

KOM IN BEWEGING! MELD U AAN!
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Activiteitenkalender 2017
In dit activiteitenkalender zijn alle activiteiten voor het komend jaar opgenomen. We organiseren in 
verschillende regio’s van de provincie Groningen en de kop van Drenthe activiteiten. U kunt in één 
oogopslag zien waar en wanneer interessante activiteiten gepland zijn. De jaarkalender is ook op 
onze website opgenomen.
onze activiteiten zijn gericht op het verstrekken van informatie en voorlichting over reuma en over 
het organiseren van leuke en gezellige activiteiten.
Voorlichting en informatie geven we met name in themabijeenkomsten. Daarnaast hebben we 
inloopbijeenkomsten, waar u kunt koffiedrinken, lekker bijkletsen en creatief bezig zijn.
Verder is er volop ruimte en aandacht voor leuke en gezellige activiteiten.
We werken 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:
21 november Bingo stad Groningen

25 november Fontana Resort Bad nieuweschans

12 december Kerstdiner regio Veendam

13 december Kerstbijeenkomst Regio Westerkwartier

21 december Workshop Kerst Regio Eemsdelta

inloopbijeenkomsten

locaties

Stad groningen
locatie merwedestraat 1a, stad Groningen
(Iedere dinsdag van 10 tot 15 uur)
We hebben de volgende speciale inloopdata:

•	 Bingo	(s’	middags	om	14.00	uur)	 21	november
•	 Lekker	met	elkaar	eten	 19	december

Graag vooraf aanmelden bij Eertje Hummel.
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foto: Janneke Smit
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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

Graag vooraf aanmelden bij Dirkje Tuik.

regio westerkwartier
Locatie: Hotel Restaurant Best Western, Aduard
Kerstbijeenkomst 13 december
Graag vooraf aanmelden voor 8 december 2017 bij Ina Kleinsmit per mail 
secretaris@rpv-groningen.nl

regio veendam
Locatie: Appartementencomplex De Meerpaal, Oostlaan 61, Veendam
(resterend programma 2017 t.w.: 12 december om 14.00 uur)
Kerstdiner 12 december

leuke en gezellige activiteiten

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 : Erik Bruining, tel. 06 44790890

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
E-mail: info@refaja.nl

Reumaconsulent: 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)
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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

reumatologie in de regio
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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: Jessica Donker E-mail: activiteitencommissie@rpv-groningen.nl

 telefoon: 06 51 28 77 31

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

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

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

regio Assen: Jantina muggen
 telefoon 06 13817325

Colofon
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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 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

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 Sm
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