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AANBOD
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Groepshydrotherapie voor alle
leeftijdsgroepen om u te helpen bij
verschillende beweeg- en pijnklachten.

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

HET JAAR 2017
IN VOGELVLUCHT
In dit jaaroverzicht laten we u
in vogelvlucht onze inzet van
het afgelopen jaar zien.
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van reuma medicijn bepalen
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Van de Voorzitter
Missie:

n informatie
Voorlichting e
eiten
Beweegactivit
organiseren
Leuke dingen

E

en nieuw jaar, een nieuw
begin voor ons allen.
Ook voor onze vereniging.
We hopen dat alle goede
wensen resultaat mogen
opleveren.
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e zijn al weer
een aantal
weken aan de slag. Het
activiteitenprogramma 2018
is vastgesteld. Een mooi en
interessant programma. U
vindt het in dit blad en op
onze website.

E

en belangrijke taak
voor onze lokale
patiëntenvereniging is het
organiseren en faciliteren
van beweegactiviteiten. Voor
2018 hebben we reumafitness
in de gemeente Noordenveld
in ons aanbod opgenomen en
is er een nieuwe hydrogroep
voor jongere leden in

Groningen (Kardinge) gestart.
Zo proberen we voor alle
mensen met een reumatische
aandoening een interessant
aanbod te leveren om te
bewegen. Onze vereniging is
er klaar voor. Maak gebruik
van de mogelijkheden.

B

ij al onze activiteiten
is het sociaal contact
belangrijk. Deelnemers aan
inloop/themabijeenkomsten
en ontspannen/sportieve
activiteiten waarderen dit.
Zoek in het ruime aanbod
ook een leuk onderwerp.
Kom eens langs, of doe mee
aan een uitstapje en ervaar
het zelf.
Ik hoop u dit jaar ergens te
mogen ontmoeten.
Willie Dieterman
voorzitter@rpv-groningen.nl

Weetjes
Start oefengroep
Hydrotherapie voor
jongeren in Groningen
nu definitief
In Groningen zijn we in
Kardinge gestart met een
nieuwe oefengroep Hydro
speciaal voor jongere
deelnemers tot 40 jaar.
Heb jij ook belangstelling
hiervoor? Meld je aan bij
onze ledenadministratie.

Start jouw online
collecte voor het
Reumafonds

De eerstvolgende
collecteweek is van
19 t/m 24 maart 2018.

Doe jij ook mee? START
JOUW COLLECTE
https://home.
reumafonds.nl/
start-jouw-online-collecte

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.

Start Reumafitness in
Norg
Met Fysiotherapie Norg
is overeenstemming
bereikt om reumafitness
aan te bieden aan
mensen met reumatische
aandoeningen. Oefenen
onder leiding van
een fysiotherapeut.
Ook geïnteresseerd?
Meld je aan bij
ledenadministratie@
rpv-groningen.nl

Nieuwe richtlijn
bij vermoeden
reumatoïde artritis
De huisartsen hebben een
nieuwe richtlijn hoe te
handelen als iemand met
een ontstoken gewricht
in de spreekkamer komt.
Deze herziende NHG*
standaard over artritis is
vandaag (3 november)
gepubliceerd. Deze
standaard is aangepast
aan de hand van de
recente wetenschappelijke
inzichten.
De nieuwe richtlijn
is te lezen op NHG.
org https://www.nhg.
org/standaarden/
samenvatting/artritis
en de patiënten versie
op thuisarts.nl https://
www.thuisarts.nl/nieuws/
heb-ik-reuma
*NHG staat voor
Nederlands Huisartsen
Genootschap
Bron: Reumafonds
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Thuis collecteren kan
ook. Het is mogelijk
om met één druk op de
knop jouw eigen digitale
collecte te starten.

Wist u dat de meeste
ziektekostenverzekeraars
uw contributie
vergoeden?
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Veranderingen bij de
reumarevalidatie in
het UMCG Centrum
voor Revalidatie
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U kent het UMCG
Centrum voor
Revalidatie wellicht
omdat u hier heeft
gerevalideerd of omdat
u anderen kent die hier
hebben gerevalideerd.
Vanaf 1 december
is de revalidatie van
reumapatiënten bij het
UMCG Centrum voor
Revalidatie veranderd.

In lijn met het UMCG
kiest het Centrum
voor Revalidatie voor
complexe zorg. Dit houdt
in dat we patiënten die
de meeste en moeilijkste
revalidatiezorg nodig
hebben behandelen. Als
voorbeeld noemen we
reumapatiënten die een
complexe orthopedische
operatie hebben
ondergaan.

In de regio zijn
inmiddels andere
zorgaanbieders die
revalidatiebehandeling
aanbieden aan
reumapatiënten. Als u in
aanmerking komt voor
medisch specialistische
revalidatie, dan kunt
u met uw huisarts of
behandelend specialist
bespreken wat het best
bij uw situatie past.

Dit kan voor u betekenen
dat u niet meer terecht
kunt bij het Centrum
voor Revalidatie.

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

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. Bij alles staat gezelligheid voorop. Hieronder ziet u een impressie van enkele
bijeenkomsten.
De inloopbijeenkomsten in december hebben allen in het teken gestaan van de naderende feestdagen
en de jaarwisseling.

Regio Eemsdelta

Stad Groningen e.o.

De deelnemers van
de inloopbijeenkomst
in Delfzijl hebben
in december een
extra kerstworkshop
gehouden bij Dirkje
Tuik thuis. Het
was een gezellige
bijeenkomst waar
mooie kerststukjes
zijn gemaakt.

In Groningen werd op 19
december 2017 heerlijk
met elkaar gegeten. In ons
verenigingsgebouw werd
de afhaalservice ingezet.
Een van de deelnemers
had een sjoelbak meegenomen, waarvan druk
gebruik werd gemaakt. Het was een ontzettend
leuke bijeenkomst waarmee het jaar 2017 werd
afgesloten.

Westerkwartier
Regio Veendam

Ook al is het leven soms zwaar
Nooit de moed opgeven
Durven om verder te leven
Met en voorelkaar
Nooit zomaar accepteren
Laat een uitdaging niet staan
Huilen, lachen, knokken, leren
Om toch weer verder te gaan
Nooit? Probeer het maar
Geef het niet snel gewonnen
Iemand staat altijd ergens klaar
Bij elkaars levensbronnen
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De deelnemers van
Veendam waren
op 12 december de
eersten van onze
vereniging die
van het kerstdiner
hebben genoten.
Het was weer een
gezellig samenzijn.
Helaas waren er
wegens ziekte drie
afzeggingen.

Op 13 december 2017 werd in Aduard voor het
Westerkwartier voor het 2e achtereenvolgende
jaar een kerstbijeenkomst gehouden. Onder
begeleiding van het theaterkoor Omlandia uit
Warffum werd een fijne en sfeervolle informele
bijeenkomst gehouden. Hierbij werd het
volgende gedicht voorgedragen:
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LEDEN AAN HET
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Geslaagd uitstapje Bad
Nieuweschans
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Zoals ieder jaar heeft
de 50-mingroep een
dagje Fontana in
Bad Nieuweschans
georganiseerd; in 2017
vond dit plaats op zaterdag
25 november. In de
tussentijd zijn er enkele
uitbreidingen gekomen,
zoals het Panoramabad en
een extra horecagelegenheid.
Onze groep bestond uit 12
personen inclusief enkele
50-plussers die zich 50-min
voelen. Wij kwamen rond
11 uur bij elkaar in de
Brasserie voor ontmoeting
en kennismaking.
Daarna waren er nog 2
ontmoetingsmomenten,
om 13.00 uur en 17.30
uur voor de lunch en het
avondeten. Tussen de
ontmoetingsmomenten
ging iedereen richting
sauna, stoombadhuis,
Thermaalbad, enz.
Het hoogtepunt was voor
mij de avond; het was
inmiddels al een tijdje
donker en het Thermaalbad
buiten was prachtig verlicht.
De combinatie van het
warme water en de koude
lucht zorgde voor veel damp
boven het water wat een
prachtig effect gaf. Ik kijk

met veel plezier terug op
deze dag en het is dus voor
herhaling vatbaar.
Erik Bruining

Gesprek met deelnemers
hydrotherapie in Assen
Op 19 november 2017
mocht ik de deelnemers
van de nieuwe oefengroep
hydrotherapie in Assen
verwelkomen. Half januari
2018 ben ik langs geweest
om de eerste ervaringen en
indrukken van de deelnemers
te verkrijgen. Zes vragen aan
de deelnemers.
Hoe bevalt u de hydrotherapie
De gehele groep was erg
positief over de therapie.
Woorden als goed, heerlijk en
geweldig werden geuit. Er was
zelfs een deelnemer die het als
volgt onder woorden bracht:
“Ik kan niet meer zonder. Ik
wordt helemaal nieuw”.
Hoe bent u gekomen tot de
beslissing om hydrotherapie te
volgen
De antwoorden op deze
vraag waren divers: via een
advertentie de aankondiging
gezien, vroeger al hydro
gehad bij een andere
patiëntenvereniging, zelf
gevonden via googelen.

Hoe bent u in aanraking
gekomen met onze RPV
Via een advertentie, via mijn
dochter die contact met
de RPV op een beurs heeft
gehad, zelf gevonden via
googelen.
Bent u tevreden dat we deze
groep in Assen hebben gestart
De meeste deelnemers wonen
in Assen of in de directe
omgeving. De reisafstand
is derhalve een belangrijk
motief om voor deze locatie
te kiezen. Maar ook een
opmerking dat het verfrissend
kan zijn om van een groep te
wisselen is voor iemand een
overweging geweest.
Wat maakt hydro voor u
aantrekkelijk
De oefeningen onder
begeleiding van een
deskundige therapeut worden
door de deelnemers erg
gewaardeerd. De woorden
deskundige begeleiding, het
toezicht, het corrigeren door
de therapeut worden veel
gebruikt.
Heeft u voor onze vereniging
nog tips
Een aantal deelnemers
vraagt naar het beleid van de
vereniging op deze locatie.
Wordt er ingezet om nog
meer deelnemers te verkrijgen
zodat de continuïteit

WOORD
verzekerd is. Ondergetekende
heeft uiteengezet dat wij
ook in dit deel van de
provincie Drenthe ons
inzetten om zoveel mogelijk
mensen met reuma in staat
te stellen gebruik te maken
van beweegactiviteiten. We
kunnen dat met subsidie
van het Reumafonds op een
betaalbaar prijsniveau te
houden. De beste wijze om
andere mensen te attenderen
op deze oefentherapie is
mond op mond reclame.
Breng het onder de aandacht
in jullie directe omgeving en
vertel de goede resultaten die
jullie ervaren.

van het uitstapje bij elkaar te
sparen, maar ieder is vrij om
daaraan deel te nemen. Met
elkaar overleggen we waar
we naar toe gaan. We hebben
weleens een workshop
bloemschikken gedaan,
ook zijn we een keer in het
grafisch museum geweest.
Dit jaar zijn we een
workshop schilderen gaan
doen aan huis bij Ellen
Dieterman in Oldenzijl.
We werden ontvangen met
koffie of thee met heerlijke
appeltaart van Antje Sienot.

Willie Dieterman

Super gezellige
workshop schilderen
deelnemers Hydro

Toen gingen wij naar boven
waar Ellen haar atelier heeft.
We kregen allen een leeg
schilderij en daar mochten
wij ons onder leiding van
Ellen op uitleven. We

Ria Smits, deelnemer Hydro
oefengroep Kardinge
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We hebben een goede groep
van de Hydrotherapie.
Elke week gaan we na het
“zwemmen” gezamenlijk een
broodje eten in de kantine
van het zwembad, we nemen
daar dan meestal een beker
warme chocolademelk bij.
Zo is op een zeker moment
het idee gelanceerd samen
een middag en avond weg
te gaan in de herfst. Er zijn
mensen die iedere maand
geld inleggen om de kosten

kregen goede aanwijzingen
en konden ondertussen
gezellig met elkaar praten. Er
werden ware kunststukken
geproduceerd, verrassend
gewoon. De een zag dit in
haar schilderij en de ander
zelfs haar hele familie. We
mochten ons schilderij nog
niet meenemen naar huis
omdat het niet voldoende
droog was. Ellen zou die
later mee naar de stad
nemen op onze wekelijkse
hydrotherapiebijeenkomst.
We gingen weer naar beneden
en kregen nog een heerlijk
drankje met
wat lekkers
erbij. Nadat we
Ellen bedankt
hadden voor
haar gastvrijheid
en goede
begeleiding
gingen we
naar Aduard
naar hotel Best
Western voor
een lekker diner.
We hebben
daar heerlijk
gegeten en
namen afscheid
van elkaar
om ongeveer negen uur. We
kijken terug op een gezellige
middag en avond.

7

Helpt medicinale cannabis bij fibromyalgie?
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Eerste onderzoek gestart
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Mensen met chronische pijn
zeggen al langer baat te
hebben bij cannabis. Om
de medicinale variant van
cannabis als medicijn door
de zorgverzekeraar vergoed
te krijgen voor meerdere
aandoeningen, zijn dit
jaar de eerste onderzoeken
met patiënten gestart. De
afdeling Anesthesiologie
van het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC)
heeft de wereldwijde
primeur voor patiënten met
fibromyalgie.
Tine van de Donk is artsonderzoeker op het gebied
van chronische pijn. ‘We
horen steeds vaker van

patiënten dat ze cannabis
gebruiken als pijnstiller.
Toch weten we over de
precieze werking als medicijn
nog weinig. Om duidelijk
te krijgen hoe sterk het
pijnstillend effect is, kijken
we nu hoe 20 vrouwelijke
patiënten met fibromyalgie
reageren op drie soorten
medicinale cannabis en een
variant die geen werkzame
stof bevat, een ‘placebo’.
Fibromyalgie is een vorm
van reuma die chronische
pijn geeft in spieren en
bindweefsel.’

Pijn verschilt per persoon
‘Pijn is verbonden aan een
netwerk van gebieden in de

hersens, die te beïnvloeden
zijn met medicatie. Het is
voor elk individu anders, de
beleving van de patiënt zelf
is daarom ons uitgangspunt.
Vooraf meten we van elke
deelnemer de gevoeligheid
voor druk, warmte, koude
en trilling. Ook kijken we
middels een foto van het
oog of de zenuwuiteinden
eventueel beschadigd zijn,
wat van invloed kan zijn op
de pijnbeleving: pijnsignalen
worden slechter doorgeven,
of er ontstaat juist
overgevoeligheid door. Deze
foto is enkel een aanwijzing
voor mogelijke zenuwschade
en is niet bedoeld om
fibromyalgie vast te stellen.

Het effect van cannabis
op pijn
‘Cannabis neem je het
beste op via je longen. De
medicinale variant wordt niet
gerookt, maar we laten de
patiënt verdampte cannabis
inademen uit een ballon.
Vervolgens kijken we drie
uur wat er gebeurt. We
meten telkens de mate van
pijnstilling door de cannabis:
met elektrische schokjes en
een drukmetertje zoeken we
de pijndrempel op. Dat is
wanneer je zegt, hmm, nu
vind ik het onaangenaam.’

Wat hebben
reumapatiënten er aan?
‘We kijken in onze
onderzoeksgroep naar
verschillende oorzaken van

Cannabis als
geneesmiddel
‘Cannabis is een complex
plantje. Er zitten meer dan
500 stoffen in, elk met
een eigen werking. Het is
geen doen om op zoek te
gaan naar een specifieke
werkzame stof. Bedrocan,
de officieel erkende
Nederlandse producent
van medicinale cannabis, is
dan ook bij de gebruikers
begonnen. Ze vroegen
patiënten bij welke hash of
wiet van de coffeeshop ze
het meeste voordeel hadden,
en voor welke klacht. Zo
vonden ze de best werkende
plantensoorten en zijn ze
daarmee verder gegaan.

Cannabis is niet één stofje
maar een hele plant en valt
onder een speciaal deel
van de opiumwetgeving.
Het duurde daarom nog
een tijdje voor al het
papierwerk in orde was,
maar ons onderzoek is nu
de eerste in een hele reeks
van onderzoeken, die kijken
naar bij welke aandoeningen
medicinale cannabis werkt
en daar zijn we best trots
op.‘

Meehelpen in de strijd
tegen reuma? Geef u op
als deelnemer.
Het LUMC heeft momenteel
meerdere onderzoeken
lopen naar de behandeling
van pijn bij patiënten met
fibromyalgie. Deelnemen
– ook aan bovengenoemd
onderzoek – kan nog steeds.
U kunt zich opgeven via
Pijnonderzoek@lumc.nl .
Ander wetenschappelijk
onderzoeken waar u aan mee
kunt doen, zie Reumafonds.nl.

Meer lezen?
Fibromyalgie is een vorm
van reuma die zich kenmerkt
door chronische pijn in
spieren en bindweefsel. Lees
onze uitgebreide voorlichting
over fibromyalgie.
Bron: Reumafonds
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‘Om de zoveel minuten
nemen we een beetje bloed af
om de cannabisconcentratie
te bepalen. We vragen wat de
patiënt precies voelt (mate
van high zijn) en hoe ze in
haar vel zit. Op die manier
onderzoeken we het effect
van cannabis op de pijn. De
zes patiënten die we al getest
hebben lieten overigens zien
dat het heel erg meevalt
hoe high of stoned iemand
wordt. Grappig feitje: ook
van het placebo kan je
high worden. De wens of
gedachte om high te worden,
kan high maken!’

chronische pijn, met name
fibromyalgie, lage rugpijn
en operaties die mogelijk
gaan leiden tot chronische
pijn. Ons brede doel is
om op basis van iemands
individuele kenmerken te
kunnen voorspellen welke
kans die persoon heeft
op het ontwikkelen van
chronische pijn. Als we
weten welke behandeling,
in welke hoeveelheid, bij
welke persoon het beste
werkt, en waarom, kunnen
we uiteindelijk mensen met
reuma des te beter helpen een
behandeling voor zichzelf in
te zetten. Zoals nu specifiek
medicinale cannabis bij
fibromyalgie.’

9

Eenvoudige bloedtest kan de juiste
dosering van reuma medicijn bepalen
Zo’n 70% van mensen met reumatoïde artritis (RA) die behandeld
worden met de TNF-alfaremmer adalimumab heeft meer medicijn
in het bloed dan nodig. Dit blijkt uit onderzoek van Reade in
Amsterdam. Met een eenvoudige test kan de hoeveelheid medicijn
in het bloed gemeten worden en vervolgens de dosering worden aangepast. Dit is gunstig voor de
patiënt, omdat de kans op bijwerkingen daardoor kleiner wordt. Ook de zorgkosten gaan omlaag.
‘Iedere patiënt die behandeld
wordt met adalimumab,
start de behandeling met
dezelfde dosering. Maar de
hoeveelheid medicijn die in
het bloed overblijft, verschilt
erg tussen patiënten. Een
standaarddosering is helemaal
niet logisch’, vertelt Merel
l’Ami die het onderzoek naar
de hoeveelheid medicijn in
het bloed uitvoerde. Het
Reumafonds financierde het
onderzoek.
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Meer medicijn in het
bloed werkt niet beter
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L’Ami is werkzaam bij de
reumatologieafdeling van
Reade in Amsterdam en
doet promotieonderzoek.
Haar onderzoeksgroep
heeft eerder aangetoond
dat reumapatiënten die
een grotere hoeveelheid
adalimumab in het bloed
hebben, niet beter op het
medicijn reageren dan
patiënten met normale
hoeveelheden in het
bloed. ‘Gezien de kans op
bijwerkingen en de hoge
medicijnkosten, wilden we
onderzoeken of patiënten met

veel adalimumab in het bloed
ook daadwerkelijk minder
medicijn kunnen gebruiken’,
legt L’Ami uit.

medicijn in het bloed, veilig
de injectie een week kunnen
uitstellen. Daarmee gaat de
dosis met een derde omlaag.’

Geen achteruitgang bij
lagere dosering

70% patiënten heeft
teveel medicijn in bloed

Reumapatiënten met veel
medicijn in het bloed werden
gevraagd mee te werken
aan het onderzoek. Ze
werden geloot in een groep
die adalimumab minder
vaak ging injecteren of in
een controlegroep waarbij
de dosis hetzelfde bleef. De
gemiddelde ziekteactiviteit
bleef in beide groepen stabiel
gedurende een halfjaar en
in beide groepen kregen
evenveel patiënten te
maken met een toename in
ziekteactiviteit.

‘Het meten van de
hoeveelheid medicijn in het
bloed is een goedkoop middel
om in te zetten, zeker als je
bedenkt dat zo ongeveer 5000
euro aan medicijnkosten per
persoon per jaar kan worden
bespaart’. l’Ami gaat nog een
stapje verder: ‘We denken dat
tot wel 70 procent van de
patiënten teveel medicijn in
het bloed heeft.’

‘Ook met deze
standaarddosering gaat de
activiteit van de ziekte op
en neer’, vertelt Merel. ‘Een
reumapatiënt die behandeld
wordt met adalimumab zet
elke twee weken een injectie
bij zichzelf. Dit onderzoek
toont aan dat patiënten met
reumatoïde artritis met veel

Zorgverzekeraars
meekrijgen
Reade Reumatologie gaat
nu standaard de bloedtest
doen bij patiënten die
met adalimumab worden
behandeld. ‘Als dat een
succes wordt, hopen we dat
zorgverzekeraars de metingen
gaan vergoeden, zodat alle
ziekenhuizen dit makkelijk
kunnen gaan uitvoeren.’
Bron: Reumafonds

HET JAAR

2017 IN VOGELVLUCHT

In dit jaaroverzicht laten we u in vogelvlucht onze inzet van het afgelopen jaar zien.

B eweegactiviteiten
Het organiseren resp. het faciliteren van beweegactiviteiten is momenteel de belangrijkste speerpunt
van onze vereniging. Met WRD 2016 hebben we het bewegen tijdens een druk bezochte bijeenkomst
centraal gesteld. De resultaten van deze aanpak zijn waarneembaar, want we zien het afgelopen jaar
een toenemende belangstelling voor hydrotherapie. Op nagenoeg alle locaties is de toename waar
te nemen. In november is ook in Assen in het Sport-en evenementencomplex De Bonte Wever een
oefengroep gestart. Om voor alle leeftijdsgroepen voldoende groepsaanbod te kunnen leveren, gaan
we in Groningen in 2018 een nieuwe oefengroep starten voor leden tot 40 jaar.
De belangstelling voor meer bewegen zien we ook bij Yoga. In
Groningen en Sappemeer zijn cursussen Yoga gestart. Ook is in
Groningen de belangstelling gepeild voor Nordic Walking.
Het afgelopen jaar is onderzoek verricht naar het aanbod van
fitness voor mensen met reumatische aandoeningen. Met de praktijk
Fysiotherapie Norg is overeenstemming bereikt om dit in 2018 in
Norg e.o. aan te bieden.

V oorlichting
13 tot en met 18 maart 2017: Collecteweek Reumafonds

17 maart en 30 juni 2017: Reuma! Wat nu?
Voorlichting over leven met reumatoïde artritis of artritis psoriatica, georganiseerd door het UMCG
Centrum voor Revalidatie. RPV Groningen was hierbij ook aanwezig om informatie te geven over
haar rol als reumapatiëntenvereniging.

14 juni 2017: Informatiebijeenkomst Vries
Tijdens een informatie- bijeenkomst werd met de leden gesproken over de mogelijkheden die een
patiëntenvereniging tegenwoordig kan bieden. 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
van de vereniging.
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Een groot aantal deelnemers van onze Hydroactiviteit die nog niet collecteren, zijn dit jaar ook gaan
collecteren. Het bestuur heeft gedurende 1 week iedere dag bij de start van de eerste groep van de
hydrotherapie de deelnemers bezocht en het belang van de collecte uiteengezet.
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28 september 2017: informatiebijeenkomst eHealt
Ontdek hoe internet u kan helpen bij uw reuma was het centrale thema
tijdens deze bijeenkomst in Aduard.

7 oktober 2017: Leefstijlmiddag voor
Groningen, Drenthe en Friesland: Blijf Actief
Ca 100 personen hebben dit interactieve programma bezocht en hebben
ervan genoten.
Bedoeld vóór mensen met een longaandoening, hart- of vaatziekte,
reuma en/of diabetes en hun mantelzorgers. Georganiseerd dóór
vrijwilligers van het Longfonds, De Hart & Vaatgroep, Reumapatiëntenvereniging Groningen en de
Diabetesvereniging Nederland, samen met het UMCG Beatrixoord.

13 oktober 2017: Kweek begrip voor Reuma
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.

13 t/m 15 oktober
Op deze data 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.
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A lgemeen
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20 april 2017: Algemene Ledenvergadering met proeverij
De jaarlijkse algemene ledenvergadering stond dit jaar niet alleen in het
zakelijke teken, maar is gecombineerd met een proeverij van lekkere hapjes
die een gezonde leefstijl bevorderen en het lichaam kunnen helpen om
weer in evenwicht te komen. Birgit Flüg uit Stitswerd “Kok aan huis”, en
ervaringsdeskundige op het gebied van reuma, heeft haar inzichten en opvattingen over voeding en de
effecten van voeding op reuma met ons gedeeld.

20 mei 2017: Vrijwilligerdag in de Blauwe stad
RPV Groningen heeft haar vrijwilligers bij Gasterij Smits in Midwolda in
het zonnetje gezet. Na het formele gedeelte werd een rondvaart gemaakt
over de wateren van de Blauwe stad om daarna terug te keren naar het
grilrestaurant van Gasterij Smits.

Impressies van de inloopbijeenkomsten
17 januari 2017

: Nieuwjaarsbijeenkomst
met bingo in Veendam

21 maart 2017

: Workshop chocolade
maken in Groningen

13 april 2017

: Paasbijeenkomst Delfzijl

18 april 2017

: Workshop Decoreren
met servetten in
Groningen

20 juni 2017

: Lekker met elkaar eten
in Groningen

23 juni 2017

: Afsluiting seizoen met
een diner in Delfzijl

26 september 2017 : Workshop schilderen
zonder penseel
door Crea Uniek in
Groningen
: Workshop bloemen
maken uit petflessen in
Veendam

24 oktober 2017

: Workshop bloemen in
Groningen

12 december

: Kerstdiner in Veendam

13 december 2017 : Kerstbijeenkomst Regio
Westerkwartier in Hotel
Restaurant Best Western,
Aduard
19 december 2017 : Lekker met elkaar eten
in Groningen
21 december 2017 : Workshop kerst in
Delfzijl
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10 oktober 2017
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L euke en ge z ellige activiteiten
3 juni 2017

: Vakantieweek voor seniorenleden Hotel Spelderholt,
Beekbergen
Dit jaar is er weer een vakantie voor onze leden
georganiseerd in een schitterend gebied van de Hoge
Veluwe. Een groot succes was de georganiseerde
schilderworkshop. Alle deelnemers hebben volop genoten.

15 juli 2017

: Familiemiddag
De familiemiddag is wegens onvoldoende aanmeldingen
niet doorgegaan.

26 augustus

:	Oriëntaalse kookworkshop
Dit jaar is door Birgit Flüg een kookworkshop Oriëntaals
koken georganiseerd.

20 september 2017 : Middagtocht per bus voor onze leden
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd
uitstapje. Er is een korte toertocht gemaakt door
het Westerkwartier met als bestemming het museum
Ot en Sien te Surhuisterveen. Vele herinneringen
uit de vorige eeuw konden worden opgehaald.
Na afloop werd in het Best Western Restaurant in
Aduard genoten va een heerlijk diner.
25 november 2017 : Fontana Resort Bad Nieuweschans
Ook dit jaar heeft een groep leden weer gezamenlijk een bezoek gebracht aan
dit Resort en genoten van de welnessfaciliteiten.
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L edenontwikkeling
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De vereniging mag zich het afgelopen jaar verheugen in een toenemende belangstelling. Het aantal
leden is sinds 2000 voor het eerst weer gestegen van 827 eind 2016 naar 875 eind 2017.

Dank aan alle vrijwilligers
Wij bedanken alle bestuursmedewerkers en vrijwilligers die ons het afgelopen jaar weer fantastisch
hebben ondersteund. Wij zijn blij dat we op jullie een beroep hebben mogen doen. Met jullie inzet
zijn we in staat geweest om onze activiteiten te realiseren. Wij zijn trots op de bereikte resultaten.
Op 20 april 2018 worden tijdens een feestelijke ledenbijeenkomst de jaarstukken 2017 met u
besproken. Voor een uitgebreid jaarverslag verwijzen wij u naar onze website.
www.rpv-groningen.nl U kunt dus rustig thuis voorafgaande aan de vergadering de stukken
doornemen. Wilt u zich i.v.m. de catering vooraf aanmelden? Dat kan via een mail naar
secretaris@rpv-groningen.nl

AANBOD BEWEEGACTIVITEITEN
Het organiseren en faciliteren van beweegactiviteiten is een
belangrijke taak van onze Reumapatiëntenvereniging. Wij bieden
onze leden de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende activiteiten.

Groepshydrotherapie

voor alle leeftijdsgroepen
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 helpen bij verschillende beweeg- en pijnklachten.
Bewegen en oefenen in het water is ideaal voor mensen met Reumatische aandoeningen w.o.
Reumatoïde artritis, Fibromyalgie, Bechterew etc.

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.

Indeling oefengroepen
•	Groep Hydro deelnemers speciaal met fibromyalgie (30 minuten)
•	Groep Hydro deelnemers speciaal voor deelnemers tot 40 jaar( 45 minuten)
•	Oefengroep voor mensen met de ziekte van Bechterew.
(Deze groep sport 45 minuten in de sporthal en daarna 45 minuten hydrotherapie in het
zwembad. Alle oefeningen vinden plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut of een
oefentherapeut Cesar.

Reumapatiëntenvereniging Groningen - nummer 1, 2018

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. Voor het oefenen hoeft u niet te kunnen
zwemmen.

•	Overige oefengroepen hydro (45 minuten)
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Bij de oefeningen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele belastbaarheid van
de deelnemers. De oefeningen vinden 1 maal per week plaats. Er bestaat ook een mogelijkheid tot
deelname van 2 maal per week.

Oefenlocaties
Op 7 locaties oefenen iedere week 33 groepen.
Waar

Naam bad

Wanneer

Assen

De Bonte Wever

Donderdagavond

Delfzijl

Dubbelslag

Dinsdagmorgen en donderdagavond

Groningen

Kardinge

Donderdagmiddag

Haren

Beatrixoord

Maandag-, dinsdag en woensdagavond

Oldekerk

Eekeburen

Donderdagmorgen, -middag en –avond

Sappemeer

Nieuw Woelwijck

Maandag- en donderdagavond

Tolbert

Sintmaheerd

Woensdagavond

Begeleiding
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De oefengroepen worden begeleidt door de volgende therapeuten.
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Mevr. Caroline Alberti
Nieuw Woelwijck

Mevr. Jelly Brondijk
Beatrixoord, Sintmaheerd en
Eekeburen

Mevr. Lotte Bos-Geerts
Beatrixoord en De Bonte
Wever

Mevr. Tamara Massink
Beatrixoord

Mevr. Ans van Niejenhuis
Dubbelslag

Dhr. Matthijs de Niet
Beatrixoord, Kardinge en
Nieuw Woelwijck

Mevr. Melissa Tiessen -Smit
Dubbelslag

Mevr. Iris van der Staal
Eekeburen

Mevr. Doris van de Steeg
Invalkracht

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 . met de button
“Ik wil graag Hydro”. Bent u nog geen lid dan kunt u via de button “Ik wil graag lid worden” u
aanmelden. U krijgt via de mail een bevestiging van uw aanmelding.

Tarieven
De tarieven voor 2018 bedragen:
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 tarieven worden op jaarbasis vastgesteld. Hierin is rekening gehouden met de sluiting van
sommige baden i.v.m. vakanties.
Afwezigheid van de deelnemers wegens lange vakanties 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.
Het volledige reglement is op onze website onder de Hydro activiteiten opgenomen.

R euma f itness

Oefeningen
Naast bewegen zijn er ook oefeningen die kunnen helpen om klachten of beperkingen te verminderen.
Deze oefeningen kun je grofweg onderverdelen in drie categorieën:
- Mobiliserende oefeningen richten zich vooral op het beweeglijker maken van gewrichten,
bijvoorbeeld rek- en strekoefeningen van de spieren of het bewegen van de gewrichten.
- Spierversterkende oefeningen vergroten voornamelijk de spierkracht.
- Stabiliserende oefeningen geven stevigheid aan het gewricht.
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Nieuw in het aanbod van beweegactiviteiten voor 2018 is
reumafitness. Met Fysiotherapie Norg is overeenstemming bereikt om
Reumafitness voor leden van onze vereniging te verzorgen.
Bewegen is gezond, dat is geen nieuws. Je wordt er fitter en
energieker door, botten en spieren worden sterker en je verkleint de kans op overgewicht, hart- en
vaataandoeningen en botontkalking. Daarbij heeft bewegen op veel mensen ook een ontspannen
effect.
Bij reuma, waaronder reumatoide artritis, acute reuma, artrose en de ziekte van bechterew gaan de
voordelen nog verder. Naast sterke botten en spieren zorgt bewegen ook voor soepele gewrichten.
Een goede conditie leidt tot minder vermoeidheid en bewegen geeft reumapatiënten vaak ook meer
zelfvertrouwen, waardoor angst voor inspanning verdwijnt. Tot welke vorm van beweging iemand
met reuma in staat is hangt af van de vorm van de aandoening. Onderzoek heeft in ieder geval
aangetoond dat zelfs intensief bewegen geen schade toebrengt aan de gewrichten van mensen met een
reumatische aandoening.
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Fysiotherapie Norg
Binnenkort is het mogelijk om onder begeleiding van een
fysiotherapeut in groepsverband reumafitness te volgen. De trainingen
vinden plaats bij Fysiotherapie Norg aan de Roeghoornweg 1 in Norg. U kunt zich alvast aanmelden
via onze website www.rpv-groningen.nl of neem contact op met Ellen Dieterman 06 55 86 53 75.

Y oga
De Yogacursussen zijn toegesneden op de belastbaarheid van mensen
met reuma en worden begeleidt door een erkende Yogadocent. U doet
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

Locaties:
Groningen: dinsdagmiddag 14.30-15.30 uur en 19.00-20.00 uur
Praktijk Oefentherapie Cesar Groningen, Gorechtkade 2 9713 CA
Groningen.
Hoogezand: Maandagmorgen 10.00-11.00 uur
Praktijk Yoga Hoogezand, Wijkcentrum, “De Kern”, Rembrandtlaan 72a, 9601 XD Hoogezand.
Docent Corry Scheen. De kosten bedragen € 7,50 per les.
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Ook op andere plekken bestaat de mogelijkheid tot het volgen van Yogalessen. Nadere informatie
hierover kunt u verkrijgen bij ledenadministratie@rpv-groningen.nl
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N ordic Walking
RPV Groningen biedt u de mogelijkheid om een cursus Nordic Walking te volgen.
Voor de organisatie van deze cursussen in het voorjaar 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
Voor verdere informatie over alle beweegactiviteiten kunt u contact opnemen met de coördinator
beweegactiviteiten:
E-mail: hydrotherapie@rpv-groningen.nl of telefonisch bij Ellen Dieterman 06 55 86 53 75

Activiteitenkalender 2018
Ook dit jaar hebben we weer een mooi gevuld en gevarieerd activiteitenprogramma.
We organiseren in verschillende regio’s van de provincie Groningen en de kop van Drenthe
activiteiten.

Drie soorten activiteiten:
• Inloopbijeenkomsten: vaste bijeenkomsten in de regio waar u kunt koffiedrinken,
lekker kunt bijkletsen en creatief bezig bent.
• Themabijeenkomsten: een korte bijeenkomst met een informatief karakter gericht
op het verstrekken van informatie en voorlichting over reuma-gerelateerde
onderwerpen.
• Ontspannen en/of sportieve activiteiten: gezellige activiteiten met soms een sportief
karakter. Een mooi moment om andere leden te ontmoeten.
Jaaragenda 2018:
Gehele jaar

Diverse inloopbijeenkomsten in de regio

17 maart

Themabijeenkomst Voeding en reuma

20 april

Uw pronkstukken nader bekeken

15 mei

Kennismaken met Ronnie Gardiner Methode

26 mei

Fontana Resort Bad Nieuweschans

9 tot en met 15 juni

Vakantieweek voor seniorenleden

12 september

Middagtocht per bus naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen

12 oktober

Themabijeenkomst CBD Olie in het kader van WRD 2018

10 november

Fontana Resort Bad Nieuweschans

Inloopbijeenkomsten
Stad Groningen
Locatie Merwedestraat 1a, Stad Groningen
(Iedere dinsdag van 10.00 tot 15.00 uur)
Elke week een gezellige inloopbijeenkomst, waarin gezamelijk
wordt geluncht.
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De jaarkalender is ook op onze website opgenomen.
Voor meer informatie of het aanmelden van een bijeenkomst kunt u contact opnemen met
Jessica Donker, coördinator activiteiten, activiteitencommissie@rpv-groningen.nl of telefonisch
06-51287731 (bij voorkeur per mail).
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Zelf een broodje meenemen en voor een warm hapje e/o soepje (tegen betaling) wordt gezorgd.
Speciale inloopdata:
13 maart
Workshop petflessen
17 april
Met elkaar genieten van een High thea in het kader
van de sponsoring van onze vrijwilliger Teresia
Kempen voor de Alpe d’HuZes
29 mei
Workshop Ronnie Gardiner
De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een
vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische
oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme
en muziek worden ingezet om beweging, spraak
en cognitie te stimuleren. Doordat er meerdere
hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek,
spraak, geheugen) is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen
te verbeteren. We willen onze leden graag laten kennismaken met deze vrolijke
oefenmethode.
Kosten: geen
Opgeven: Jessica Donker, activiteitencommissie@rpv-groningen.nl (bij voorkeur
per mail) of 06-51287731.
3 juli
Etentje
25 september Verrassingsworkshop
27 november Workshop Kerst
18 december Etentje
Graag vooraf aanmelden bij Teresia Kempen, teresiakempen@gmail.com

Regio Eemsdelta
Locatie: Woonzorgcentrum BetingeStaete, Ede Staal straat 1 Delfzijl
(iedere eerste donderdag van de maand, aanvang 14.00 uur)
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10 maal per jaar een gezellige inloopbijeenkomst met activiteiten
zoals: knutselen, kaartjes maken, bingo etc.
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Speciale inloopdata:
15 maart
Workshop bloemschikken op locatie bij “Vita Nova” in Wagenborgen
21 juni
Diner
6 september Informele bijeenkomst
6 december
Bloemschikken kerst
Graag vooraf aanmelden bij Dirkje Tuik, dtuik@home.nl

Regio Westerkwartier
Kerstbijeenkomst, 12 december, locatie nader vast te stellen. Graag vooraf aanmelden bij Jessica
Donker, coördinator activiteiten, activiteitencommissie@rpv-groningen.nl

Regio Veendam
Locatie: Appartementencomplex De Meerpaal, Oostlaan 61, Veendam
(zesmaal per jaar een gezellige bijeenkomst, aanvang 14.00 uur)

13 februari
10 april
12 juni

Bingo
Sieraden workshop
High Tea

14 augustus
9 oktober
11 december

Dichten
Kerstknutselen
Etentje

Themabijeenkomsten
Voeding en Reuma
Op zaterdag 17 maart organiseren we een themabijeenkomst Voeding en
Reuma.
Iedereen weet wel dat je gezond moet eten, en ook wat de effecten van slechte
voeding op je gezondheid kunnen zijn. Maar er is veel meer te vertellen!
Diëtist Martine Bos van Previtas (gevestigd in het PCRR Hilberdink) neemt je
mee in deze, soms verwarrende, wereld van gezonde voeding. En dan specifiek
met aandacht voor voedingsvragen bij reumaklachten. Naast algemene voedingsadviezen zal zij
tips geven hoe je klachten als moeheid, misselijkheid en een verstoorde energiebalans gedurende
de dag, positief zou kunnen beïnvloeden.
Ook wordt er aandacht besteed aan de vele feiten en fabels die er op het internet circuleren. Zijn
superfoods nou écht gezond? Wat moet je met al die goedbedoelde adviezen van iedereen en hoe
hou je je dagelijkse maaltijden leuk, gevarieerd en toch verantwoord.
Naast het krijgen van informatie spelen we met elkaar een quiz waarin je je kennis kan toetsen en
laat Martine zien welke apps op je telefoon of tablet je actief kunnen helpen de juiste keuzes te
maken op het gebied van voeding.
Er is ook volop ruimte om met elkaar in gesprek gaan. Als je zelf vragen aan Martine hebt, geef ze
dan alvast aan ons door, dan kan Martine hier op in gaan tijdens de bijeenkomst.
Themabijeenkomst Voeding en Reuma
Zaterdag 17 maart 11.00-13.00u, inclusief lunch!
Verenigingsgebouw RPV, Merwedestraat 1a, Groningen
Geen
Als je een smartphone of tablet hebt, neem deze mee (niet verplicht)
Jessica Donker, activiteitencommissie@rpv-groningen.nl (bij voorkeur per mail) of
06-51287731.
Geef je snel op! Er is een beperkt aantal plaatsen.

Informatie CBD olie
Vrijwel iedereen heeft er wel iets over gehoord, gelezen of het wellicht al eens gebruikt. CBD olie,
oftewel medicinale wietolie. Er zijn goede en slechte ervaringen, en vaak nog veel onduidelijkheid
over de werking en de beschikbaarheid. Tijdens deze themabijeenkomst willen we dieper ingaan
op deze mogelijkheid van pijnverlichting. U ontvangt informatie over de werking van CBD olie
(feiten fabels en gebruikservaringen). Voor iedereen die nieuwsgierig is, of zijn ervaring wil delen!
Wat:
Themabijeenkomst CBD olie
Wanneer: Oktober, de datum wordt later bekend gemaakt
Waar:
Verenigingsgebouw RPV, Merwedestraat 1a, Groningen
Kosten:
Geen
Opgeven: Jessica Donker, activiteitencommissie@rpv-groningen.nl
(bij voorkeur per mail) of 06-51287731.
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Wat:
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Let op:
Opgeven:
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Ontspannen en/of sportieve activiteiten
Uw pronkstukken tussen Kunst en Kitsch nader bekeken
Op vrijdag 20 april zal Erik Boerma van Boerma’s Antiekhoeve uit Uithuizen aanwezig zijn in
Best Western Hotel Restaurant Aduard. Hij zal u iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van
zijn bedrijf en niet te vergeten hij is aanwezig om uw pronkstukken eens nader te bekijken. De
RPV organiseert daarmee haar eigen Tussen Kunst en Kitsch. Heeft u altijd al willen weten of die
mooie schaal of dat mooie schilderij waarde heeft, dan is dit uw kans! Neem het mee om te laten
bekijken.
Op deze middag is er ook kort ruimte voor de bespreking van de jaarstukken vanuit het bestuur.
De agenda hiervan ziet er als volgt uit:
AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de ledenvergadering van 20 april 2017
4. Jaarverslag 2017: w.o. verslag kascommissie en benoeming commissie 2018, decharge
bestuur
5. Begroting 2018
6. Bestuursverkiezing, de heer W. Dieterman is aftredend en herkiesbaar
7. Rondvraag en sluiting
Wat:
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Opgeven:

Uw pronkstukken tussen Kunst en Kitsch nader bekeken
Vrijdag 20 april 14.00 uur
Best Western Hotel Restaurant Aduard, Friesestraatweg 13, 9831 TB Aduard
Geen
Jessica Donker, activiteitencommissie@rpv-groningen.nl (bij voorkeur per mail) of
06-51287731.

Middagtocht per bus naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen
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Ook dit jaar organiseren we weer een gezellig uitstapje met de bus!
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Heeft u wel eens aan de schandpaal gestaan? Een cel van binnen gezien?
Op de stoel van de rechter gezeten? In het Gevangenismuseum kan het
allemaal. Misdaad en straf zijn van alle tijden, maar de manier waarop
we straffen is door de eeuwen heen sterk veranderd. Hier ontdekken
we alles over misdaad en straf in Nederland vanaf 1600 tot en met nu.
Het museum is gevestigd in een van de oude dwanggestichten die in 1823 door de Maatschappij
van Weldadigheid in Veenhuizen zijn gebouwd voor bedelaars en landlopers. Veenhuizen is een
bijzonder dorp met een wonderlijke geschiedenis, meer dan honderd rijksmonumenten en vijf
gevangenissen die nog steeds in gebruik zijn.
De middagtocht wordt uiteraard afgesloten met een gezellig etentje!
Wat:
Wanneer:

Middagtocht per bus naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen
Woensdag 12 september 12.45u-20.00u, inclusief busvervoer en diner!

Opstapplaats: wordt nog nader bekend gemaakt
Kosten:
€ 27,50 p.p.
Opgeven:
Jessica Donker, activiteitencommissie@rpv-groningen.nl (bij voorkeur per mail) of
06-51287731.

Vakantieweek voor seniorenleden
Dit jaar organiseren we onze senioren vakantieweek weer op de Hoge Veluwe.
Hotel Spelderholt is gelegen op een rustiek landgoed verscholen in de Veluwse bossen in
Beekbergen. Om comfortabel tot rust te komen en te ontspannen.
Ontdek de riante sfeervolle hotelkamers, proef het versbereide eten
in het restaurant en ontspan in het verwarmde zwembad. Er op uit?
De bosrijke omgeving biedt voor ieder wat wils.
Hotel Spelderholt wordt mede gerund door studenten van het
naastgelegen Academie Spelderholt. Hier worden jongeren met een
functiebeperking opgeleid voor functies in de hotellerie, verzorging, administratie en evenementen.
De Spelderholt studenten geven het verblijf doordeweeks nét dat beetje extra. Het afgelopen jaar
heeft Hotel Spelderholt sterk geïnvesteerd in het nog toegankelijker maken van het terrein voor
mensen met lichamelijke beperkingen. Het is rolstoel-toegankelijk.
Wat:
Vakantieweek voor seniorenleden
Wanneer:
9 tot en met 15 juni
Waar:
Hotel Spelderholt, Beekbergen
Kosten:
€ 441,00 p.p.
Annulerings-en reisverzekering bedragen € 22,00 per persoon.
Vroegboekkorting: voor de snelle beslissers hebben wij een aantrekkelijk voordeel. Als u voor
28 februari 2018 gaat boeken dan ontvangt u een vroegboekkorting van € 20, - p.p. De prijs na
aftrek van deze korting bedraagt in dit geval € 421,- p.p. Na de genoemde datum vervalt deze
korting.
Opgeven: Jessica Donker, activiteitencommissie@rpv-groningen.nl (bij voorkeur per mail) of
06-51287731.

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.
Daarnaast organiseren we ook 2 dagen waarop we elkaar kunnen ontmoeten! Op 26 mei en 10
november kunt u met een bijdrage vanuit de RPV naar Fontana Nieuweschans.
Wat:
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Opgeven:

Fontana Resort Bad Nieuweschans
Zaterdag 26 mei en zaterdag 10 november
Fontana Resort Bad Nieuweschans
Afhankelijk van de individuele pakketkeuze, met een bijdrage RPV van € 13,50
per lid
Erik Bruining, e-mail vijftigmin@hotmail.com of via tel. 06 44790890.
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Fontana Resort Bad Nieuweschans
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Bereikbaarheid
Afdeling reumatologie en klinische immunologie UMCG,
Polikliniek Long- en systeemziekten
Bezoekadres:

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen,
Polikliniek Long- en Systeemziekten, Fonteinstraat 13
Postadres:
HPC AA20
Postbus:
30.001
Postcode:
9700 RB Groningen
Telefoon patiëntenlijn dagelijks:
050-3612908 8.00-16.30
Telefoon medische lijn dagelijks:
050-3612919 8.00-16.30
Afspraak telefonisch verpleegkundig spreekuur wordt gepland op maandag, dinsdag of
donderdag bij 1 van de verpleegkundig specialisten.
Dit zijn: Susan Katerbarg, Greetje van Zuiden en Belia Hollander.
Voor spoed binnen kantooruren bereikbaar.

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.
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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.

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
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Bezoekadres:
Postadres:
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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: 06 1344 6601 E-mail: voorzitter@rpv-groningen.nl

Secretaris:

Ina Kleinsmit - Alma, Albrondariep 1, 9981KN Uithuizen
telefoon: 06 4275 6742 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
Ondersteuning secretariaat: Juneke Wijnsouw
Ledenadministratie en
hydrotherapie:

Ellen Dieterman - Hefting, Battenweg 2, 9986 XK Oldenzijl,
telefoon: 06 5586 5375 E-mail: ledenadministratie@rpv-groningen.nl

Ondersteuning
informatie/voorlichting

Helma Wieringa en Roelie ter Veld

regio Westerkwartier:

Emma Dijkstra
telefoon: 0594 528860
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Organisatie activiteiten

regio Assen:

Jantina Muggen
telefoon 06 1381 7325
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Coördinator activiteiten:

Jessica Donker
telefoon: 06 5128 7731

Contactpersonen:
regio stad Groningen:	Teresia Kempen
telefoon, 06 2261 3516

E-mail: activiteitencommissie@rpv-groningen.nl

E-mail: teresiakempen@gmail.com

regio Eemsdelta:

Dirkje Tuik-van der Wijk
telefoon: 06 5320 9900 E-mail: dtuik@home.nl

regio Veendam:

Ina Wijkstra
telefoon: 0598 624817

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
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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)
foto’s: Janneke Smit
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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

Lid van RZN

