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AANBOD 
BEWEEGACTIVITEITEN

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.

ThEMABIJEENKOMST
VOEDING EN REuMA

Diëtist Martine Bos van Previtas (gevestigd in het 
PCRR Hilberdink) heeft op deze ochtend een zeer 

boeiend verhaal verteld over voeding en reuma. 



Activiteiteninformatie
wij organiseren voor mensen met reuma 

verschillende beweegactiviteiten. in bijgaand 
overzicht kunt u deze activiteiten vinden.

Hydrotherapie
reumafitness

Yoga
nordic walking

inloopbijeenkomsten

Haren

groningen

delfzijl

sappemeer
Hoogezand

veendam

TolberT

oldekerk
zuidHorn

norg

assen

reumapatiëntenvereniging groningen



Jaargang 39 
nummer 2

Bezoek onze website: 
www.rpv-groningen.nl

Van de voorzitter 2

Weetjes 3

Impressie inloopbijeenkomsten 4

Leden aan het woord 5

Vraag en antwoord voeding 9

Overstappen naar een ander biologisch medicijn 11

Advies van een ergotherapeut 17

Aanbod beweegactiviteiten 18

Activiteitenkalender 2018 22

Dank aan vrijwilligers collecteweek 25

Bereikbaarheid reumatologie in de regio 26

Colofon 28

beschermvrouwe van rpv groningen is mevr. prof. dr. H. bootsma

De uitgever en de vereniging zijn niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van de advertenties.
Niets uit deze uitgave mag worden gekopiëerd en/of 
verspreid zonder schriftelijke toestemming van de uitgever 
en/of de vereniging.

6

viTamine d, zware 
paraceTamol en 
mineralen moeTen 
bescHikbaar blijven in 
verzekerde pakkeT

14

voeding en reuma

Zeer geslaagde 
themabijeenkomst op 
zaterdag 17 maart
Diëtist Martine Bos van 
Previtas (gevestigd in het 
PCRR Hilberdink) heeft 
op deze ochtend een zeer 
boeiend verhaal verteld over 
voeding en reuma. 

EN VERDER
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start cursus nordic walking 
in zuidhorn

Nu ook in het Westerkwartier! 
Begin maart zijn we met een 
proefles gestart in Zuidhorn.
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Organisaties zijn 
tegenwoordig 

voortdurend in 
beweging. Digitalisering 
en automatisering zijn 
begrippen waar we niet om 
heen kunnen. Ook onze 
vereniging ontkomt daar 
niet aan. In beweging komen 
en zijn, maakt het echter 
voor vrijwilligers leuk en 
spannend.

Zo zijn we de eerste 
maanden van dit jaar 

in beweging gekomen om de 
voornemens voor 2018 uit 
te voeren. We hebben een 
inspirerende bijeenkomst 
over Voeding en Reuma 
georganiseerd. 

Met onze stevige organisatie 
en een team van super 
gemotiveerde vrijwilligers, 
zijn wij klaar voor de nieuwe 
uitdagingen.

In dit blad leest u over 
onze activiteiten en er 

zijn interessante artikelen 
opgenomen over het leven 
met reuma.

Beweging loopt als 
een rode draad door 

onze vereniging, want een 
dynamische organisatie 
moet (mee) bewegen met 
de externe ontwikkelingen. 
Daarnaast kunt u als leden 
volop mee bewegen met 
onze activiteiten. Kom in 
beweging is daarom geen 
loze motto, maar is goed 
voor ieder mens.

Ik hoop dat u mag genieten 
van het voorjaar en wens 

u veel leesplezier met ons 
verenigingsblad.

Willie Dieterman
voorzitter@rpv-groningen.nl

missie:

Voorlichting en informatie

Beweegactiviteiten

Leuke dingen organiseren
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In Beweging zijn

Een goede opkomst en 
een boeiend verhaal van 
diëtist Martine Bos. Er is 
afgesproken dat we ook via 
ons verenigingsblad aandacht 
aan voeding blijven geven.

Verder zijn er bij de 
inloopbijeenkomsten 

leuke dingen georganiseerd 
die in het teken van Pasen 
en het voorjaar stonden. 
Ook zijn er nieuwe 
beweegactiviteiten gestart. 
De belangstelling voor onze 
beweegactiviteiten neemt 
nog steeds toe. Daarom 
onderzoeken we ook de 
mogelijkheid om nog meer 
activiteiten op nieuwe 
plekken in ons werkgebied 
aan te bieden.

Het is fijn om de 
resultaten te zien 

van de ingeslagen weg om 
de organisatie verder te 
professionaliseren. Dat is een 
goede basis om in de nieuwe 
gemeenten in ons werkgebied 
de belangen van mensen 
met reuma te behartigen. 
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Weetjes
Aanmelding 
opengesteld voor 
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 via onze website.

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 de 
aanvraag in te dienen.

fysiotherapie 
voor heup en 
knieartrose terug in 
basisverzekering

Patiënten met artrose 
aan de heup- en 
kniegewrichten krijgen 
vanaf 1 januari 2018 de 
eerste 12 behandelingen 
met fysiotherapie of 
oefentherapie vergoed.

nieuwe oefengroep 
hydrotherapie voor 
jongere deelnemers

In Groningen zijn we in 
Kardinge gestart met een 
nieuwe oefengroep Hydro 
speciaal voor jongere 
deelnemers. De groep kan 
nog worden uitgebreid 
met enkele deelnemers. 
Heb jij ook belangstelling 
hiervoor? Meld je aan via 
onze website.

in onze gemeente 
weten mensen met 
reuma de wmo te 
vinden’

Een wethouder Wmo (Wet 
maatschappelijke onder-
steuning) die zelf geen 
reuma heeft, maar toch 
lid is van de lokale reuma-
patiëntenvereniging. Dat 
is de betrokkenheid van 
Leo Jongen, wethouder 
in Kerkrade. ‘Reuma is 
echt een heel vervelende 
ziekte en ik ben altijd 
onder de indruk van de 
verhalen van patiënten.’ 
Zijn gemeente lijkt reuma-
vriendelijk te zijn. Hoe is 
het daar geregeld?

Bron: Reumafonds

https://home.reumafonds.
nl/nieuws/onze-gemeente-
weten-mensen-met-
reuma-de-wmo-te-vinden

kijk voor nuttige links naar andere websites op www.rpv-groningen.nl/links
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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. Hieronder ziet u een impressie van enkele 
bijeenkomsten.

Bij de inloopbijeenkomsten in het eerste kwartaal 2018 werd ruimschoots aandacht geschonken aan 
de paasdagen. Bloemschikken in fleurige lentekleuren was een geliefde bezigheid.

regio eemsdelta

Workshop 
bloemschikken
De deelnemers van 
de inloopbijeenkomst 
in Delfzijl hebben 
in maart bij 
“Vita Nova” in 
Wagenborgen een 
extra workshop 
bloemschikken op 
locatie gehouden. 
Het was een gezellige bijeenkomst waar mooie 
stukjes zijn gemaakt.

stad groningen e.o.

Lentekriebels workshop
Op 13 maart j.l. 
is er weer creatief 
gefröbeld door 
14 dames van de 
inloop van RPV Stad 
Groningen in de 
Smidse. Helaas kon 
de petflesworkshop, 
die gepland was, 
niet doorgaan i.v.m. 
een blessure van 
de begeleiding. 

Gelukkig hebben we op korte termijn een mooi 
alternatief gevonden. Onder de enthousiaste 
begeleiding van Angelique Feikens van Vår 
Skog uit Siddeburen is er een tasje gemaakt van 
gaas, bekleed met mos of hooi. Het (zware) 
voorwerk, knippen van het gaas, was al 
gedaan door Angelique. Het tasje kon worden 
gevuld met viooltjes en naar eigen inzicht en 
idee gedecoreerd met o.a. veertjes, schors, 
dennenappels enz. Met hulp van Angelique, 
haar moeder Gea (was voor de gezelligheid 
meegekomen) en elkaar had iedereen al voor de 
lunch een mooi tasje om de tuin of het balkon 
mee op te fleuren. Tijdens en na de gezamenlijke 
lunch was er ook nog voldoende tijd om gezellig 
te kletsen en ideeën uit te wisselen. Het was de 
1e keer dat Angelique een workshop bij ons 
heeft verzorgd maar wat ons allemaal betreft, 
zeker niet de laatste keer. Kortom, een zeer 
geslaagde workshop met een mooi eindresultaat.

regio veendam

Op 13 februari hadden we weer de eerste 
bijeenkomst van 2018. Door ziekte waren 
een aantal mensen afwezig. Eerst even 
gezellig koffiedrinken en bijpraten. Daarna 
aan de slag met een knutselwerkje en wat 
ontspanningsoefeningen. Tot slot nog enkele 
bingorondes. Iedereen had een prijsje en tegen 
vier uur gingen we weer huiswaarts.

Lijkt het u ook interessant om eens langs te komen bij een van de verschillende inloopbijeenkomsten? 
Kom gerust, U bent welkom!
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Nordic Walking nu ook in 
het Westerkwartier. Begin 
maart zijn we met een 
proefles gestart in Zuidhorn. 
Bij een aantal mensen was 
vooraf de zorg of Nordic 
Walking wel voor hun 
geschikt zou zijn, want hoe 
reageren mijn gewrichten op 
deze inspanning.

Om uit te proberen of dit een 
geschikte beweegactiviteit 
voor mensen met reuma 
is, werd een proefles 
georganiseerd. Na de proefles 
is een groep gestart met een 
cursus van zes lessen. De 
lessen worden gegeven door 
instructrice Marian Osse uit 
Groningen.

We hebben de deelnemers 
van deze groep de vraag 
voorgelegd hoe zij deze vorm 
van bewegen ervaren. Vanuit 
deze groep hebben we de 
volgende reacties gekregen:

start cursus nordic walking in zuidhorn

LEDEN AAN hET WOORD

- De instructrice geeft ons 

zeer goed les;

- De begeleiding door de 

instructrice is heel goed, 

houdt rekening met onze 

belastbaarheid en past de 

lessen daarop aan;

- De lessen zijn voor mij 

met mijn vorm van reuma 

goed te doen;

- Deze vorm van bewegen 

bevalt mij goed;

- Ik loop beter;

- Erg positief;

- Geen spijt van;

- Het is belangrijk dat 

je luistert naar je eigen 

lichaam en de grenzen 

aangeeft wat je kunt doen;

- Een erg goede locatie bij 

de sporthal in Zuidhorn;

- Fijn dat dit nu ook in het 

Westerkwartier mogelijk is;

- Nordic Walking is zeker 

aan te bevelen.
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“Heerlijk, elke week een 

uurtje Yoga. Het ontspant 

en je lichaam voelt gelijk 

soepeler. Een goed begin van 

de week.”

“Het is elke week weer een 

plezier om naar Yoga te gaan 

en ik heb er ook heel veel 

baat bij. Ik merk dat het heel 

fijn is voor m’n lichaam en 

geest, een stuk ontspanning 

waar ik de rest van de week 

profijt van heb.”

“De les bevalt mij wel, al kan 

ik nog niet zeggen dat ik er 

baat bij heb, maar misschien 

komt dat nog. Ik ben 

tenminste wel in beweging en 

vindt het ook fijn dat het s 

’morgens is.”

start Yoga in Hoogezand

In de nieuwe gemeente Midden-Groningen is in Hoogezand begin dit jaar een nieuwe cursus Yoga 
gestart. De lessen worden gegeven door Corry Scheen van Yogacentrum Hoogezand.

De deelnemers van deze cursus zijn gevraagd om een indruk te geven van hun ervaring van deze 
cursus.

Onderstaand wordt hiervan een impressie gegeven.

“Heb een kuur voor de 

blaasontsteking gekregen, de 

yoga bevalt mij prima”

“Paula en ik hebben allebei 

baat bij de Yoga. We hebben 

minder last van de rug en zijn 

niet zo stijf meer. We voelen 

ons weer jaren jonger.”

“De yogalessen bevallen me 

prima!”
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Voeding en Reuma, 
zeer geslaagde themabijeenkomst

Diëtist Martine Bos van 
Previtas (gevestigd in het 
PCRR Hilberdink) heeft 
op deze ochtend een zeer 
boeiend verhaal verteld 
over voeding en reuma. 
We begonnen met het 
inventariseren van vragen 
uit de zaal. En dat heeft 
veel, heel veel opgeleverd. 
Vragen van hele diverse 
aard: het wel/niet eten van 

bepaald soort eten zoals 
varkensvlees, melkproducten 
en voedingsmiddelen uit 
de nachtschadefamilie, 
het slikken van 
voedingssupplementen, 
de mogelijke voordelen 
van een plantaardig dieet, 
suikers en vetten en of 
gewoon gevarieerd eten niet 
voldoende is. Martine heeft 
ruim de tijd genomen om 

in te gaan op deze diverse 
vragen en opmerkingen 
vanuit de deelnemers.

Hierdoor hebben we het 
geplande programma iets 
moeten inkorten en wordt er 
ook al voorzichtig gesproken 
over een mogelijk vervolg 
op dit spraakmakende 
onderwerp.

op zaterdag 17 maart, waarin maart nog stevig zijn staart roerde, verzamelden ruim 
50 leden zich in Haren voor de themabijeenkomst voeding en reuma.
locatie was de prachtige bovenzaal in restaurant de rietschans, met een schitterend 
uitzicht over het paterswoldsemeer.

7

reum
apatiëntenvereniging g

roningen - num
m

er 2, 2018



gezonde voeding
Martine heeft ook een 
aantal tips gegeven die in 
het algemeen gelden voor 
gezonde voeding:
•	 Volop	groente	en	fruit
•	 Vooral	volkoren
•	 Meer	plantaardig,	minder	

vlees
•	 Zachte	en	vloeibare	vetten
•	 Dorstlessers	zonder	suiker
•	 Minder	(of	liever	helemaal	

geen) toegevoegde suikers

onderzoek
Het is uit onderzoek 
gebleken dat voeding een 
rol speelt bij het ontstaan 
en de progressie van auto- 
immuunziekten. Aan welke 
voedingsstoffen die rol toe 
te schrijven valt, is helaas 
nog niet duidelijk. Er zijn 
dus ook geen voedingstoffen 
te benoemen die een 
direct therapeutisch effect 
hebben bij RA of andere 
reumatische aandoeningen. 
Als uitgangspunt bij de 
voedingsadvisering dienen 
dan ook de Richtlijnen 
Goede Voeding. In de 
praktijk blijkt het voor veel 
patiënten moeilijk te zijn aan 
deze richtlijnen te voldoen. 
Door pijn, beperkingen, 
vermoeidheid, bijwerkingen 
van medicatie, complicaties 
of opvlammingen is de 
inname vaak onvolwaardig.

omega 3 en visolie
Wel is er gebleken dat 
het gebruik van omega 
3 vetzuren een positief 
effect kan hebben op 

het verminderen van 
gezwollen gewrichten en 
ochtendstijfheid bij RA. In 
studies trad vermindering van 
klachten op bij gebruik van 
visolie.

specifieke klachten
We hebben helaas niet 
uitvoerig in kunnen gaan op 
specifieke klachten:
- Overgewicht of 

ondergewicht
- Vermoeidheid
- Misselijkheid door 

medicatie

De deelnemers hebben 
inmiddels een uitgebreide 
presentatie ontvangen, 
waarin deze onderwerpen 
aan bod komen. Als je 
deze presentatie ook wilt 
ontvangen, kan dat door 
een mail te sturen naar 
activiteitencommissie@
rpv-groningen.nl.

vraag en antwoord
Er zijn veel van onze 
leden die graag met elkaar 
willen doorpraten over 
dit onderwerp. Naast 
een mogelijke nieuwe 

samenkomst, zullen we vanaf 
nu ook in het verenigingsblad 
aandacht gaan besteden aan 
voeding. Martine is bereid 
om in elk blad een vraag 
en antwoord rubriek te 
verzorgen.

Dus mocht je vragen hebben 
over voeding en reuma, dan 
kun je deze stellen via de mail 
aan activiteitencommissie@
rpv-groningen.nl. Elke 
uitgave zullen we een vraag 
uitlichten en bespreken. Dus 
grijp je kans!

Apptips
Tenslotte, een aantal apps 
die je kunt gebruiken op je 
telefoon of divice:
1. Kies ik gezond app van 

het Voedingscentrum, 
goed om producten te 
vergelijken.

2. Voedingsberekeningsapps: 
eetmeter, fatsecret of 
lifesum.

3. Whatsapp met recepten 
via kitchen assistant. 
Voeg 0682989888 toe 
aan je whatsapp en je 
krijgt regelmatig nieuwe 
recepten via whatsapp.
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Vraag & Antwoord

bestaat een dieet dat 
helpt tegen artrose 
of reumatoïde 
artritis?

Dit is een van de 
vragen die ik als diëtist 
regelmatig krijg. Helaas 
moet ik dan antwoorden 
dat er op dit moment 
geen specifieke 
voedingsadviezen 
te geven zijn die 
wetenschappelijk 
onderbouwd zijn om 
de ziekte tegen te gaan, 
maar er wordt op dit 
moment nog volop 
onderzoek gedaan 
naar de relatie tussen 
voeding en reumatische 
aandoeningen.

ontstaan van reuma. 
Sommige mensen 
ervaren ook dat ze 
meer energie krijgen 
van een vegetarische 
eetstijl. Een vegetarisch 
eetpatroon kan heel 
gezond zijn, mits er 
voldoende gevarieerd 
gegeten wordt 
(o.a. groente, fruit, 
noten, peulvruchten, 
graanproducten, 
soja(zuivel))

•	 Mediterrane	voeding: 
een Mediterraans 
voedingspatroon 
bevat veel groente, 
fruit, graanproducten, 
peulvruchten, noten, 
olijfolie en vis. Dit 
soort voeding levert 
veel omega-3-vetzuren 
en antioxidanten. 
Vette vis bevat omega-
3-vetzuren. Deze 
vetzuren hebben een 
ontstekingsremmend 
effect, wat mogelijk een 
effect kan hebben bij 
reuma.

Er zijn nog een aantal 
redenen waarom voeding 
(een goed voedingsadvies) 
een belangrijke rol speelt bij 
reuma.

Op het internet staan 
ontzettend veel adviezen 
om de reuma te 
verminderen, zoals niets 
uit nachtschadefamilie eten 
(zoals aardappel, tomaat, 
aubergine en paprika), 
visoliecapsules slikken, 
groenlipmossel gebruiken, 
kurkuma, geen melk drinken 
en geen koffie drinken. Voor 
geen van bovenstaande 
voedingsmiddelen of 
supplementen is hard bewijs 
gevonden, wat niet wil zeggen 
dat het individuele gevallen 
niet zou kunnen bijdragen 
aan het verminderen van 
klachten.

Er is onder reumapatiënten 
ook veel interesse in 
andere voedingspatronen 
zoals vegetarisch eten 
of een Mediterraans 
voedingspatroon.

•	 Vegetarische	voeding: 
een vegetarische 
voeding bevat o.a. 
veel groente en fruit 
en daardoor veel 
antioxidanten. Dit zijn 
stofjes die de vorming 
van schadelijke stoffen 
in het lichaam tegen 
gaan. Dit zou gunstig 
zijn, omdat het een 
rol zou spelen bij het 
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•	 Overgewicht:	 
door gebruik van 
medicatie, minder 
bewegen, verkeerd eten 
of een combinatie hiervan 
kan overgewicht ontstaan. 
Een te hoog gewicht is 
vaak ongunstig voor de 
werking van bepaalde 
medicatie, belasting 
van de gewrichten 
en het ontstaan van 
ontstekingen. Door 
overgewicht is er een 
overschot aan vetcellen, 
die cytokinen produceren. 
Cytokinen zijn eiwitten 
die betrokken zijn bij 
de afweer, waardoor ze 
mogelijk een rol spelen 
bij het ontstaan van 
ontstekingen.

•	 Cachexie:
Cachexie is het verlies 
van vetvrije massa als 
gevolg van een ziekte. 
Met de vetvrije massa 
worden vooral de spieren 
bedoeld. Veel mensen met 
RA hebben cachexie. Om 
verlies van spiermassa 
tegen te gaan is het eten 
van voldoende eiwitten 
belangrijk. Dit om goed te 
kunnen blijven bewegen 
en verergering van 
klachten te beperken.

•	 Kans	op	tekorten	aan	
vitamines	en	mineralen:
door pijn en omdat je 
misschien minder mobiel 
bent kan het zijn dat 
de inname van eten en 
drinken verminderd is. 

Veel reumapatiënten 
ondervinden problemen 
met het eten en drinken 
of het klaarmaken van 
voeding. Ook bepaalde 
bijwerkingen van 
medicijnen kunnen de 
eetlust verminderen. 
Hierdoor kunnen er 
tekorten ontstaan 
in je eetpatroon. Bij 
reumapatiënten komen 
tekorten aan vitamine 
A, B, D, calcium en 
foliumzuur vaak voor. 
Door de ziekte en 
de behandeling met 
medicijnen heeft je 
lichaam meer van deze 
vitamines en mineralen 
nodig, terwijl je juist 
minder binnen krijgt.

•	 Bloedarmoede:
Een ander woord voor 
bloedarmoede is anemie. 
Dit is een aandoening 
waarbij het lichaam te 
weinig rode bloedcellen 
heeft. Vooral mensen 
met reumatoïde artritis 
hebben een grote kans op 
anemie. Andere oorzaken 
voor bloedarmoede 
kunnen een tekort aan 
de voedingsstoffen ijzer, 
foliumzuur of vitamine 
B12 zijn.

•	 Botontkalking: 
dit wordt ook wel 
osteoporose genoemd. 
Hierdoor neemt de 
kans op botbreuken 
toe. Het gebruik van 
sommige medicijnen kan 

osteoporose veroorzaken, 
doordat dit opname 
van calcium vermindert. 
Daarbij speelt ook de 
inname van vitamine 
D een rol. Vitamine D 
zorgt ervoor dat calcium 
beter in het lichaam 
wordt opgenomen. Vaak 
wordt er preventief al 
extra vitamine D en 
calcium voorgeschreven 
als deze medicatie wordt 
voorgeschreven.

Concluderend kan ik zeggen 
dat er meer onderzoek nodig 
is naar de verschillende 
werkingsmechanismen van 
voeding(stoffen) bij reuma. 
En gelukkig wordt op dit 
moment in Nederland veel 
onderzoek gedaan.

Het is duidelijk dat het een 
gecompliceerde ziekte is 
en dat er veel factoren een 
rol spelen. Voor nu is het 
goed dat je blijft luisteren 
naar je eigen lichaam, 
gezond en gevarieerd eet, 
met voldoende vitamines 
en mineralen, volgens een 
eetwijze die bij je past. Met 
als extra uitdaging om een 
gezond gewicht te krijgen en 
te behouden.

Raadpleeg een diëtist voor 
specifieke klachten of vragen, 
want zij kan je helpen een 
voedingsplan op maat te 
maken. En ze kan je op weg 
helpen in de wereld van de 
schijnbare tegenstrijdigheden 
in de adviezen bij reuma.
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Overstappen naar een 
ander biologisch medicijn

Mensen met reuma moeten 
in samenspraak met de 
reumatoloog de keuze 
maken om onder strikte 
voorwaarden over te stappen 
op een ander biologisch 
medicijn vanwege niet-
medische redenen.

wat is er aan de hand?

Veel mensen met een 
vorm van reuma hebben 
in de afgelopen jaren hun 
gezondheid sterk vooruit 
zien gaan door het gebruik 
van biologische medicijnen. 
Deze medicijnen helpen 
ontstekingen te remmen 
en gewrichtsschade 
tegen te gaan. Mensen 

met reuma kunnen door 
biologische medicijnen, 
veel vaker en langer dan 
voorheen, deelnemen 
aan de samenleving. Na 
het verschijnen van de 
oorspronkelijke biologische 
medicijnen (biologicals), 
hebben ook biosimilars 
hun intrede gedaan door 
het aflopen van patenten. 
Biosimilars zijn medicijnen 
met dezelfde werkzame 
stof als het originele 
biologische medicijn dat al 
is geregistreerd. De komende 
tijd komen vele biosimilars 
op de markt. Naast deze 
ontwikkeling, neemt de druk 
op het geneesmiddelenbudget 
in Nederland toe.

Wat vindt het 
reumafonds?

Bij het overstappen naar een 
ander biologisch medicijn, 
gaat het om zorg op maat 
voor de individuele patiënt. 
Zij moeten de gelegenheid 
krijgen om, in samenspraak 
met de reumatoloog, de keuze 
te maken om al dan niet 
over te stappen. Als er vanuit 
kostenoverwegingen wordt 
gekozen voor het overstappen 
naar een ander biologisch 
medicijn met dezelfde 
werkzame stof (meestal een 
biosimilar), dan vindt het 
Reumafonds dat wisselen aan 
de volgende voorwaarden 
moet voldoen:
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1 Maatwerk in 

samenwerking met de 

reumatoloog

Besluitvorming over het 
al dan niet overstappen 
moet plaatsvinden door de 
reumatoloog in samenspraak 
met de patiënt (shared 
decision making). Naast 
medische redenen, moet 
ook rekening worden 
gehouden met persoonlijke 
omstandigheden, behoeften 
en wensen van mensen met 
reuma. Zij moeten instemmen 
met de overstap (informed 
consent) en voldoende tijd 
krijgen om een afweging te 
maken over hun behandeling

2 Meer onderzoek naar 

overstappen is nodig

De effectiviteit en veiligheid 
van het overstappen naar een 
ander biologisch medicijn 
moet zijn gewaarborgd. 
Er zijn de laatste jaren 
belangrijke ‘switch studies’ 
verschenen, waarbij de 
effectiviteit en veiligheid van 
een biosimilar is vergeleken 
met de oorspronkelijke 
biological. Voor het 
overstappen naar een ander 
biologische medicijn, zijn dit 
soort ´switch studies´ voor 
reumatologen en mensen met 
reuma van essentieel belang 
voor het opbouwen van 
vertrouwen.

3 Goede informatie en 

begeleiding van mensen 

met reuma

Cruciaal is het verkrijgen 
van vertrouwen in het 

nieuwe medicijn aan 
de hand van objectieve 
informatie verstrekt door de 
reumatoloog, apotheker en 
reumaverpleegkundige. Alle 
mensen met reuma moeten 
voor vragen en begeleiding 
terecht kunnen bij hun 
behandelend arts en/of 
reumaverpleegkundige in het 
ziekenhuis.

4 Monitoring van de 

effecten van de overstap

Zorgvuldige monitoring 
naar het gebruik van 
biologische medicijnen, 
waaronder ook dosering 
en gebruiksfrequentie, is 
noodzakelijk. Bij problemen 
ten aanzien van de werking 
en bijwerkingen, kan dan 
snel worden ingegrepen. 
Terugkeer naar het eerdere 
medicijn moet gegarandeerd 
zijn. De informatie uit de 
monitoring geeft meer inzicht 
in de werking, bijwerkingen 
en resultaten bij het 
overstappen naar een ander 
biologisch medicijn.

5 Voorkomen van meerdere 

malen wisselen van 

biologisch medicijn.

Veranderen van biologisch 
geneesmiddel is voor mensen 
met reuma zeer belastend. 
Ook is het lastig om bij 
meerdere wisselingen te 
achterhalen door welk middel 
de mogelijke effecten op 
langere termijn zijn toe te 
schrijven.

ervaringen met 
biologische medicijnen

Joke de Vries, reumatoïde 
artritis sinds 62 jaar en 
polymyalgia rheumathica 
sinds een jaar:
“Vroeger ben ik veel 

geopereerd en had ik veel 

pijn vanwege mijn reuma, 

daardoor kon ik helaas ook 

niet meer werken. Door de 

biologische medicijnen is 

de reuma tot rust gekomen 

en nu voel ik me veel beter! 

Ik hoop dat vooral jonge 

mensen heel veel eerder 

biologische medicijnen 

kunnen krijgen als deze 

het beste passen in hun 

behandeling, zodat ze zo 

min mogelijk belemmeringen 

ondervinden in hun leven 

door de reuma.”

Warner ten Kate, reumatoïde 
artritis sinds 16 jaar en 
hartpatiënt:
“Ik kon mijn been niet 

meer over het zadel van de 

fiets slingeren, zo stijf was 

ik. Uiteindelijk moest ik 

dagelijks veel pillen innemen 

en iedere week een injectie 

krijgen. Het vergde zoveel 

energie dat ik mijn bedrijf 

moest opgeven. Nu krijg ik 

biologische medicijnen, werk 

ik weer en ben ik veel minder 

vermoeid. Tussen mijn laatste 

serie infusen zit een periode 

van 2 jaar en 4 maanden. 

Dat is toch geweldig? Ik heb 

kwaliteit van leven terug 

gekregen.”
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Zeven vragen die je kunt 
stellen bij overstappen

•	 Wat	zijn	in	mijn	
behandeling de 
voor- en nadelen van 
overstappen naar 
een ander biologisch 
medicijn met dezelfde 
werkzame stof?

•	 Is	het	een	goed	
moment in mijn 
behandeling om over 
te stappen (ook gezien 
mijn persoonlijke 
omstandigheden)?

•	 Wat	zijn	de	
mogelijkheden en 
alternatieven?

•	 Wat	zijn	mogelijke	
risico’s bij 
overstappen?

•	 Waar	kan	ik	goede	
onafhankelijke 
informatie krijgen over 
mijn nieuwe medicijn?

•	 Hoe	word	ik	begeleid	
en gemonitord?

•	 Welke	stappen	gaan	
we nemen, mocht het 
nieuwe medicijn niet 
aanslaan? Kan ik ook 
terug naar mijn oude 
medicijn?

meer informatie

Bekijk het uitgebreide 
standpunt van het 
Reumafonds ‘Overstappen 
naar een ander biologisch 
medicijn? ’

Bron: Reumafonds
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Vitamine D, zware paracetamol en mineralen 
moeten beschikbaar blijven in verzekerde pakket

middelen zoals paracetamol 1000 mg, kalktabletten, foliumzuur en vitamine d moeten 
beschikbaar blijven in het verzekerde pakket. daarvoor pleit het reumafonds.

wat is er aan de hand?

Het Zorginstituut heeft 
in 2016 een advies 
uitgebracht om een aantal 
geneesmiddelen uit het 
verzekerde pakket te 
halen. Het gaat daarbij om 
middelen die ook bij de 
drogist te koop zijn, zoals 
vitamine D, paracetamol 
1000mg, kalktabletten en 
foliumzuur. Volgens het 
Zorginstituut horen deze niet 
meer in het basispakket thuis. 

Door deze uit het verzekerde 
pakket te halen, zou een 
kostenbesparing van 51 
miljoen euro mogelijk zijn.

In mei 2018 laat minister 
Bruins van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport weten of 
hij het advies overneemt. In 
juni 2018 wordt dit advies 
besproken in de Tweede 
Kamer. Als het advies wordt 
overgenomen, verdwijnen 
deze middelen vanaf 2019 uit 
het verzekerde pakket.

Wat vindt het 
reumafonds?

Het Reumafonds is bezorgd 
over de gevolgen van het 
niet langer vergoeden 
van deze middelen. Voor 
mensen met reuma zijn 
middelen zoals paracetamol 
1000, kalktabletten, 
foliumzuur en vitamine 
D een noodzakelijk en 
essentieel onderdeel van 
hun behandeling.
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Als deze middelen niet meer 
worden vergoed vanuit het 
basispakket, heeft dat grote 
consequenties voor mensen 
met reuma:

1. Onveilig gebruik
Deze middelen 
zijn voor mensen 
met reuma geen 
zelfhulpmiddelen 
maar effectieve 
geneesmiddelen. Ze 
zijn onderdeel van 
een behandeling, vaak 
als co-medicatie bij 
andere medicijnen. 
Medicatiebewaking, 
controle op 
bijwerkingen en 
interacties met andere 
medicijnen is nodig, 
vooral omdat deze 
middelen langdurig 
gebruikt worden. Het 
is onwenselijk als de 
verantwoordelijkheid 
voor het juiste 
gebruik alleen bij de 
(soms onwetende) 
patiënt ligt. Dit kan 
leiden tot gevaarlijke 
situaties, met mogelijk 
ziekenhuisopname tot 
gevolg.

2. Zorgmijding
Als deze middelen 
niet meer worden 
vergoed, ontstaat het 
risico dat mensen met 
reuma de middelen 
niet meer of minder 
gaan gebruiken. Dat 
heeft gevolgen voor de 
gezondheid en kwaliteit 

van leven. Middelen 
zoals vitaminen en 
mineralen werken 
meestal preventief. 
Het niet meer nemen 
hiervan, kan op den 
duur leiden tot ernstige 
gezondheidsklachten 
zoals botbreuken 
bij osteoporose 
of stoornissen in 
de leverfunctie of 
bloedaanmaak bij 
het niet gebruiken 
van foliumzuur bij 
methotrexaat. Met als 
gevolg veelal hogere 
zorgkosten.

3. Substitutie naar 
andere - veelal 
duurdere- middelen
Het uit het pakket 
halen van deze 
effectieve, goedkope 
middelen, kan er toe 
leiden dat duurdere 
en zwaardere 
medicijnen worden 
voorgeschreven die 
wél worden vergoed. 
Substitutie naar andere 
(vaak duurdere) 
medicijnen, leidt vaak 
tot meer belastende 
behandelingen. Dat is 
in niemands voordeel.

4. Stapeling van kosten
Het niet meer 
vergoeden van deze 
middelen, betekent 
weer een extra 
kostenpost. Na 2019 
betalen sommige 
mensen niet maximaal 

€ 250 eigen bijdrage 
voor medicijnen per 
jaar, maar stapelen 
de kosten zich verder 
op. Zeker wanneer 
meerdere middelen 
tegelijk en voor langere 
tijd gebruikt moeten 
worden. De zorgkosten 
van mensen met reuma 
zijn de laatste jaren 
zeer sterk toegenomen.

Kortom: de beoogde 
kostenbesparing op deze 
relatief goedkope en bewezen 
effectieve geneesmiddelen, 
leidt op korte termijn voor 
meer kosten voor mensen met 
reuma en op lange termijn 
voor meer maatschappelijke 
kosten. Met als gevolg 
een verslechtering van de 
kwaliteit van leven van 
mensen met reuma. Daarom 
moeten deze middelen 
onderdeel blijven van het 
verzekerde pakket.

ervaringen

Corry met ziekte van 
Bechterew, artritis psoriatica 
en ziekte van Wegener:
“Het gebruik van mijn 

medicijnen moet onder 

medisch toezicht gebeuren. 

Het luistert heel nauw. Ik 

heb meerdere aandoeningen. 

Voor alle medicijnen geldt 

dat ik niet te veel en niet te 

weinig moet krijgen. Er moet 

gecontroleerd worden of er 

voldoende vitamine D en 

B12 in mijn bloed zit, omdat 

15

reum
apatiëntenvereniging g

roningen - num
m

er 2, 2018



ik het zelf niet aanmaak. De 

verzekeraar heeft mij een 

keer omgezet van Calcium/

VitamineD naar een poeder, 

zonder dat te overleggen met 

mijn reumatoloog, toen kreeg 

ik heel veel bijwerkingen.”

Annelies met artrose en 
osteoporose:
“Het betekent voor mij een 

aanslag op mijn portemonnee. 

Ik heb de pijnstillers gewoon 

nodig of er moet iets anders 

zijn, wat net zo goed is, 

maar ik verwacht van niet. 

Ik heb nu eenmaal een 

reumatische aandoening. 

Wil je nog deelnemen aan 

de maatschappij, dan heb je 

deze geneesmiddelen nodig 

om je staande te houden. Niet 

meer kunnen deelnemen aan 

het arbeidsproces zou voor 

mij grotere eenzaamheid 

betekenen. Ik moet clubjes 

laten vallen. Mijn leven 

wordt dan wel erg smal. Ik 

kan zonder pijnstilling niet 

functioneren.“

wat doet het 
reumafonds?

Het Reumafonds heeft 
haar bezwaren kenbaar 
gemaakt in een gesprek met 
VWS, bij politici en in de 
media. Deze bezwaren zijn 
onderbouwd met argumenten 
van ervaringsdeskundigen, 
apothekers en 
literatuuronderzoek.

meer informatie?

•	 Uitgebreide	standpunt	
van het Reumafonds 
‘Vitaminen, mineralen 
en paracetamol 1000 
mg horen thuis in 
verzekerde pakket’

•	 Advies	van	het	
Zorginstituut ‘Horen 
vitaminen, mineralen 
en paracetamol 1000 
mg (nog) thuis in het 
verzekerde pakket?’

•	 Overzicht	Tweede	
Kamer: Kamerstuk 
pakketadvies 
Zorginstituut en 
reacties daarop.

Bron: Reumafonds
25 januari 2018
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Advies van een 
ergotherapeut

reuma en het gebruik 
van hulpmiddelen

- gebruik uw grote gewichten 
zoals de elleboog, knie, 
schouder en heup. dat kunt 
u doen door:
o Geen zware tassen te 

dragen alleen aan uw 
vingers, maar neem de tas 
onder de arm of draag 
hem aan een schouder

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

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

- verdeel uw kracht
o Als u meerdere gewrichten 

gebruikt, wordt de 
kracht verdeeld over deze 
gewrichten. Vooral uw 
handen en armen kunt u 
op deze manier ontlasten. 
Probeer handelingen zo 

veel mogelijk met twee 
handen uit te voeren.

- voorkom langdurige 
belasting
o Bij langdurige belasting 

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

- voorkom lang in een en 
dezelfde houding werken
o Van deze eenzijdige 

belasting is bijvoorbeeld 
sprake tijdens het 
schrijven, het strijken, het 
dragen van een tas. Door 
langdurig onveranderde 
belasting wordt de 
bloedtoevoer naar de 
spieren en gewrichten 
verminderd. Hierdoor 
blijven er in de spieren 
meer afvalstoffen achter 
en wordt er minder 
zuurstof naar de spieren 
getransporteerd. 

Het gevolg hiervan 
kan kramp zijn en/of 
vermoeidheid en pijn.

- gebruik gewrichten niet in 
de uiterste stand
o Veel gewrichten kunnen 

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

- vermijd krachtgrepen
o Voorbeelden hiervan zijn 

het uitwringen van een 
doek en het dragen van 
een koffer.

- voorkom zijdelingse druk 
op de vingers richting de 
pink
o Het afglijden van de 

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

nienke roorda is ergotherapeut van de praktijk voor ergotherapie de 
jonge en roorda uit Haren. zij geeft in deze rubriek een aantal tips.
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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.

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 en vrijdagavond

Haren Beatrixoord Maandag-, dinsdag en woensdagavond

Oldekerk Eekeburen Donderdagmorgen, -middag en –avond

Sappemeer Nieuw Woelwijck Maandag- en donderdagavond

Tolbert Sintmaheerd Woensdagavond
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begeleiding

De oefengroepen worden begeleidt door de volgende therapeuten.

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 . 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.

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 en Kardinge

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
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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.

N I E u W A A N B O D R E u M A f I T N ES S
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 reumatoïde 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.

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.

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.
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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. 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 de website 
www.rpv-groningen.nl

locaties:
groningen: dinsdagavond 19.00-20.00 uur
Praktijk Oefentherapie Cesar Groningen, Gorechtkade 2 9713 CA Groningen.
Docent Fenna van der Velde. De kosten bedragen € 7,50 per les.

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.

Ook op andere plekken bestaat de mogelijkheid tot het volgen van Yogalessen. 
Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij ledenadministratie@rpv-groningen.nl

NIEuW AANBOD NORDIC WALKING IN ZuIDhORN
RPV Groningen biedt u de mogelijkheid om een cursus Nordic 
Walking te volgen. In het Westerkwartier is in maart een cursus 
Nordic Walking gestart.

Wanneer: tot en met 23 april maandagsmorgens van 10.00 
uur-11.00 uur, daarna vervolg cursus mogelijk.

Waar: Sporthal Sportlaan 1, Zuidhorn
Kosten: De kosten bedragen € 4,00 per keer en € 1,00 voor de stokken.

Stokken kunnen worden geleend bij de instructeur Marian Osse. Eventueel kunnen 
ze ook via de instructeur worden gekocht. Nader informatie kan hierover bij de 
instructeur worden verkregen.
Geadviseerd wordt om lage schoenen te dragen die waterdicht zijn en gemakkelijke 
en warme kleding te dragen.

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
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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

20 april Uw pronkstukken nader bekeken

26 mei Fontana Resort Bad Nieuweschans

29 mei Kennismaken met Ronnie Gardiner Methode

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

De jaaragenda 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).

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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Zelf een broodje meenemen en voor een warm hapje e/o soepje (tegen betaling) wordt gezorgd.

Speciale	inloopdata:
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)

10 maal per jaar een gezellige inloopbijeenkomst met activiteiten 
zoals: knutselen, kaartjes maken, bingo etc.

Speciale	inloopdata:
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)

12 juni High Tea 14 augustus Dichten
9 oktober Kerstknutselen, 11 december Etentje
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Themabijeenkomsten

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: 12 oktober 2018
Waar: Verenigingsgebouw	RPV,	Merwedestraat	1a,	Groningen
Kosten: Geen
Opgeven: Jessica Donker, activiteitencommissie@rpv-groningen.nl (bij voorkeur per mail) of 

06-51287731.

ontspannen en/of sportieve activiteiten

middagtocht per bus naar het gevangenismuseum in veenhuizen
Ook dit jaar organiseren we weer een gezellig uitstapje met de bus!

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:  Middagtocht per bus naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen
Wanneer: 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.
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vakantieweek voor seniorenleden
De geplande vakantieweek op de Hoge Veluwe gaat wegens te weinig aanmeldingen dit jaar 
helaas niet door.

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.
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.
Heerlijk een dag ontspannen en genieten in Fontana Resort Bad Nieuweschans.
Dobberen in het thermaalbad of ontspannen in één van de vele sauna’s.
Kom lekker een dag volledig tot rust!

Wat:  Ledenbezoek met partner Fontana Resort Bad Nieuweschans
Wanneer: Zaterdag 26 mei en zaterdag 10 november
Programma: Individuele pakketkeuze met gezamelijke ontmoetingstijdstippen
Kosten: Afhankelijk van de individuele pakketkeuze, met een bijdrage RPV van € 13,50 

per lid
Opgeven:  Erik Bruining, e-mail vijftigmin@hotmail.com of via tel. 06 44790890.

Dank aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt 
aan de Collecte voor het Reumafonds

Van 19 t/m 24 maart 
2018 is de collecte voor 
het Reumafonds weer 
gehouden. Veel leden van 
RPV Groningen zetten zich 
hiervoor al jaren actief 
in. Zij doen dit vanuit 
hun eigen wijk of dorp en 
worden hiervoor rechtstreeks 
benaderd.

Als lokale 
patiëntenvereniging hebben 
wij ons ook dit jaar weer 
actief ingezet om de collecte 
onder de aandacht te 

brengen bij onze leden. We 
vinden het belangrijk te 
benadrukken dat wij door 
de projectsubsidies van 
het Reumafonds in staat 
zijn betaalbare tarieven 
te hanteren waardoor het 
bewegen ook voor mensen 
met een smalle beurs 
mogelijk is.

Wij respecteren natuurlijk de 
deelnemers die door fysieke 
beperkingen niet in staat zijn 
om te collecteren.

We hebben vorig jaar met 
onze regiocoördinator 
afspraken gemaakt om 

te borgen dat alle nieuwe 
collectanten in de planning 
van het Reumafonds worden 
opgenomen. Mocht er een 
collectant niet geplaatst 
kunnen worden in een 
bepaalde dorp of route, dan 
zal de betrokkene hierover 
persoonlijk worden benaderd 
door het Reumafonds en 
worden afgestemd of er een 
andere mogelijkheid is.

Wij bedanken als bestuur 
van onze RPV Groningen 
alle leden van onze 
vereniging die ook dit jaar 
weer als collectant hebben 
meegewerkt.
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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.

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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Bereikbaarheid reumatologie in de regio



27

reum
apatiëntenvereniging g

roningen - num
m

er 2, 2018

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

belife, centrum voor bewegen 
(Centrum voor medisch specialistische revalidatie)

Laan Corpus den Hoorn 102-4, 9728 JR Groningen
Tel.	088	2723519	•	Emailadres:	info@belife.nl

Paramedisch Centrum voor Reumatologie en Revalidatie (PCRR) 
Hilberdink
Helper Molenstraat 25-41, 9721 BT Groningen
Tel.	050	527	0506	•	Emailadres:	info@pcrr.nl

BeLife biedt in directe onderlinge samenwerking met PCRR Hilberdink, medisch specialistische 
revalidatiezorg o.l.v. een revalidatiearts aan, voor patiënten met reumatische aandoeningen in de regio 
Groningen. U kunt ons laagdrempelig benaderen voor contact. Onze contactpersoon Irene Kloosterman 
(caremanager Groningen), kunt u via bovenstaand telefoonnummer bereiken voor overleg.

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
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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: 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 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: 06 5586 5375 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	5128	7731

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

regio	Westerkwartier: Emma Dijkstra
 telefoon: 0594 528860

regio	Assen: Jantina Muggen
 telefoon 06 1381 7325
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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
 

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

foto’s: Janneke Sm
it



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.

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.

Op 7 verschillende locaties in de provincie Groningen en de kop van Drenthe organiseren wij Hydrotherapie 
voor mensen met reumatische klachten.

reumapatiëntenvereniging groningen

Aanmelden kan via onze website www.rpv-groningen.nl of neem contact op met Ellen Dieterman 06 55 86 53 75.

U kunt ingedeeld worden bij de volgende oefengroepen:
•	 Oefengroep	deelnemers	speciaal	met	fibromyalgie	(30	minuten).
•	 Oefengroep	speciaal	voor	deelnemers	tot	40	jaar	(45	minuten).
•	 Oefengroep	voor	mensen	met	de	ziekte	van	Bechterew. 

(Combinatie van 45 minuten in de sporthal en 45 minuten hydrotherapie in het zwembad)
•	 Overige	oefengroepen	(45	minuten).

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.
Alle oefeningen vinden plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut of een oefentherapeut Cesar.


