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LEDEN AAN 
HET WOORD

Bewegen voor mensen met Bechterew is 
cruciaal. In deze editie een interview van de 

deelnemers van de oefengroep in Haren.

MOE vAN 
REuMA?

Een terugblik op de bijeenkomst in de 
Sint Maartenskliniek Nijmegen aan de 

hand van een aantal sprekers.

PRONksTukkEN TussEN 
kuNsT EN kiTscH

Op vrijdag 20 april verzamelden 
zich ruim 50 leden in Aduard voor 

een bijzondere bijeenkomst. 
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De ene na de andere 
gezondheidsgoeroe roept hoe slecht 
het eten van suiker is. De recepten 
met zogenaamde gezonde suikers 
vliegen je om de oren. Maar… zijn 
die nu eigenlijk wel zo gezond?

EN VERDER

8

leDen AAn HeT woorD

Bewegen voor mensen met 
Bechterew is cruciaal. Annemarie 
van der Pol interviewde in Haren 
de deelnemers van de oefengroep 
Bechterew.

Suiker… De wiTTe 
SluipmoorDenAAr

Mensen met reuma moeten goed geïnformeerd 
zijn over de werking van hun medicijnen en 
wat dit betekent voor hun dagelijks leven.

Begrijpelijke meDicATiefolDerS 
DrAgen Bij AAn BeTer 
meDicijngeBruik
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Een kijkje in de 
bestuurlijke agenda

ledenadministratie. Dat is 
gelukt, 1 juli a.s. gaan we met 
deze nieuwe software werken.

Tussen al deze 
activiteiten door 

hebben we natuurlijk ook 
onze normale bestuurlijke 
overlegactiviteiten, zoals het 
bestuurlijk overleg met het 
Reumafonds, de contacten 
met zorgaanbieders, het 
regionaal overleg met andere 
patiëntenverenigingen in 
Groningen en Drenthe, 
de acquisitie voor nieuwe 
beweegactiviteiten, het 
contact met zwembaden over 
overeenkomsten etc. Kortom 
een goed gevulde agenda.

In dit blad leest u over 
onze activiteiten en zijn 

er interessante artikelen 
opgenomen over het 
leven met reuma. Ook 
vind u natuurlijk onze 
activiteitenkalender voor de 
rest van het jaar. Maak een 
keuze en meld u aan voor 
interessante activiteiten.

Ik hoop dat u mag genieten 
van een fantastische zomer 

en wens u veel leesplezier met 
ons verenigingsblad.

Willie Dieterman
voorzitter@rpv-groningen.nl

Ik wil u dit keer een indruk 
geven van onze bestuurlijke 

agenda. Zo hebben we een 
hele leuke bijeenkomst gehad 
over “Pronkstukken”, die 
vooraf werd gegaan met 
het formele deel van de 
ALV. Een fijne opkomst, 
waar we erg blij mee waren. 
En de digitalisering laat 
zich bij zo’n vergadering 
ook weer zien, want de 
vergaderstukken waren via 
onze website vooraf in te 
zien. Zo wordt een saaie 
algemene ledenvergadering 
een hele leuke bijeenkomst 
waar de hoofdlijnen met 
elkaar op een moderne wijze 
worden besproken.

Een belangrijk 
aandachtspunt was de 

nieuwe privacywet. Ook 
wij hebben daar mee te 
maken en we hebben ons 
goed voorbereid, want we 
vinden het belangrijk dat er 
zorgvuldig wordt omgegaan 
met de persoonsgegevens 
die onze leden aan ons 
verstrekken. Verderop in dit 
blad leest u daar meer over.

We hebben ons 
ook intensief 

beziggehouden met de 
selectie van een nieuw 
softwarepakket voor de 
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N i E u W s

Vanaf 25 mei 2018 is er een 
nieuwe Europese privacywet-
geving van toepassing (AVG). 
Wij vinden het belangrijk 
dat er zorgvuldig met uw 
gegevens wordt omgegaan en 
zorgen ervoor dat de persoon-
lijke informatie die u ons 
verstrekt vertrouwelijk wordt 
behandeld.
Wij hebben op onze website 
daarom een privacyverklaring 
opgenomen. In deze verklaring 
leggen we uit welke persoons-
gegevens we nodig hebben en 
wat we er mee doen.

kort samengevat:
Welke: We hebben bepaalde 
persoonsgegevens van u nodig 
omdat u lid bent van onze 
vereniging.

Wat doen we ermee: We 
gebruiken uw persoonsge-
gevens voor de registratie 
van uw lidmaatschap en 
voor uw deelname aan 
verenigingsactiviteiten.

Om onze leden zo goed 
mogelijk te informeren over 
onze verenigingsactiviteiten 
maken we gebruik van e-mail 
en een verenigingsmagazine. 
We gaan zeer zorgvuldig om 
met het gebruik van foto-
materiaal van onze leden. 
Gebruik van fotomateriaal 
bij verenigingsactiviteiten 
wordt altijd met de groep 
afgestemd. Individueel foto-
materiaal voor verenigings-
activiteiten wordt ook vooraf 
met de betrokkene afgestemd.

Wij maken geen gebruik 
van cookies, verkopen 
uw gegevens niet aan 
derden en zorgen dat uw 
persoonsgegevens goed 
beveiligd worden.

Wanneer u vragen heeft die 
niet in de privacyverklaring 
zijn beantwoord, wanneer u 
suggesties of opmerkingen 
heeft over de inhoud daarvan 
of wanneer u klachten heeft 
over de manier waarop 
wij met uw gegevens 
omgaan, dan horen we 
dat graag van u. U kunt 
hiervoor een e-mail sturen 
naar ledenadministratie@
rpv-groningen.nl

Wijziging privacywetgeving

Wijziging software
Per 1 juli gaan wij voor onze 
ledenadministratie een nieuw 
softwarepakket in gebruik 
nemen.
Wat verandert er voor u:
- De jaarlijkse incasso van 

de contributie wordt per 
1-1-2019 per halfjaar 
uitgevoerd;

- De kwartaalincasso 
voor de hydro bijdrage 
wordt m.i.v. juli 2018 per 
maand uitgevoerd;

- Nieuwe leden ontvangen 
na afloop van de 
maand van aanmelding 
hun ledenpas met 
kortingsmogelijkheden;

- Via onze website 
en verenigingsblad 
communiceren wij 
jaarlijks over de hoogte 
van de contributie 
en de bijdragen voor 
beweegactiviteiten;

- U kunt zelf kiezen of u 

van ons facturen wilt 
ontvangen. Als u voor 
uw zorgverzekeraar 
een factuur nodig heeft 
dan kunt u dat aan ons 
doorgeven. U ontvangt 
van ons per mail of per 
post een persoonlijke 
brief waarmee u deze 
opgave kunt doorgeven. 
Facturen worden 
zoveel mogelijk digitaal 
toegezonden;
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Reumafonds heet voortaan 
ReumaNederland

Het Reumafonds verandert 

van naam: voortaan heten 

wij ReumaNederland. Onze 

nieuwe naam past bij de 

koers die we een aantal jaren 

geleden hebben ingezet: 

van een traditioneel fonds 

dat vooral baanbrekend 

reumaonderzoek financiert 

naar een moderne 

patiëntenorganisatie die 

zich inzet voor meer dan 2 

miljoen mensen met reuma in 

Nederland.

Samen zorgen voor 
beweging
ReumaNederland wil samen 
met mensen met reuma, 
artsen en onderzoekers, de 
politiek en het bedrijfsleven 
werken aan één doel: een 
betere kwaliteit van leven 
met reuma. Samen zorgen we 

voor beweging in onderzoek, 
in de behandeling van reuma 
en in de kennis over reuma.

Sneller oplossingen
ReumaNederland richt 
zich op oplossingen die het 
leven met reuma verbeteren. 
We willen dat resultaten 
uit reumaonderzoek nog 
sneller worden omgezet in 
betere behandelingen. We 
willen de politiek en de 
zorgsector beïnvloeden voor 
betere reumazorg. En we 
willen mensen met reuma 
sneller informeren over 
belangrijke ontwikkelingen 
en betrouwbare medische 
informatie geven.

jij bent ons vertrekpunt
Als ervaringsdeskundige 
weet jij als geen ander wat er 

moet gebeuren om een beter 
leven met reuma dichterbij 
te brengen. Die kennis 
willen we optimaal inzetten. 
Bijvoorbeeld door regelmatig 
jouw ervaringen en behoeften 
te peilen en via meldpunten 
belangrijke signalen op te 
vangen die we gebruiken in 
onze belangenbehartiging.

wil je meer weten?
Onze nieuwe naam gaan 
we geleidelijk introduceren. 
Geen reclamecampagne, 
zodat de kosten laag blijven. 
Wil je meer weten over 
ReumaNederland of jouw 
vertrouwde informatie 
vinden? Kijk vanaf 1 juli op 
www.reumanederland.nl.

ReumaNederland. Samen 
zorgen voor beweging.
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impressie Algemene 
Ledenvergadering
Op 20 april 2018 hebben 
we voorafgaand aan de 
bijzondere bijeenkomst 
“Pronkstukken tussen 
Kunst en Kitsch” onze 
jaarlijkse ledenvergadering 
gehouden. Voor het tweede 
jaar werd gebruik gemaakt 
van digitalisering, want de 
vergaderstukken waren via de 
website vooraf in te zien.

jaarverslag 2017 en 
Begroting 2018
Het “ saaie “ jaarverslag 
was veranderd in een 
beeldende impressie. De 
activiteiten van het jaar 

2017 waren namelijk in een 
flyer met foto’s samengevat. 
Het financiële gedeelte 
2017 en de begroting 2018 
werden a.d.h.v. een aantal 
begrijpelijke steekwoorden 
door de voorzitter 
toegelicht. Ontwikkelingen 
zorgverzekering, 
digitalisering, vervanging 
software ledenadministratie, 
rol lokale RPV en 
Reumafonds waren 
onderwerpen die aan de 
orde zijn gekomen. Op 
deze wijze ging het dit jaar 
niet over “saaie” cijfers, 
maar op hoofdlijnen 

over de ontwikkelingen 
van het afgelopen jaar, 
over de actualiteit en de 
verwachting voor het 
komende jaar.

De leden waren erg enthou-
siast over de aanpak en 
bespreking van deze nieuwe 
stijl. Voor het volledige verslag 
van de bijeenkomst wordt 
verwezen naar onze website.

Bestuursverkiezing
Willie Dieterman had zich 
herkiesbaar gesteld en werd 
met instemming van alle 
leden herkozen.

Overige bestuurlijke informatie
overleg umcg
Met Prof. Dr. Bootsma zal 
in het tweede halfjaar 2018 
in ons verenigingsblad een 
interview worden opgenomen 
waarin de ontwikkelingen 
in de reumazorg aan bod 
komen.

overleg reumafonds
Op 21 april heeft er weer 
een besturendag met het 
Reumafonds plaats gevonden. 
In het plenaire deel stond het 
nieuws van het Reumafonds 
en de onderwerpen van 
Patiëntenbelangen centraal. 

Aanvullend bestond de 
mogelijkheid tot het bijwonen 
van een aantal interessante 
workshops, waaronder de 
nieuwe privacywetgeving en 
communicatiemogelijkheden.
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Weetjes
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.

nog voor de vakantie 
aanmelden voor een 
beweegactiviteit?

Wist u dat het heel 
gemakkelijk is om u via 
onze website  
www.rpv-groningen.nl 
aan te melden voor een 
beweegactiviteit?

Als u geen internet 
heeft helpen wij u 
graag telefonisch. 
Bel Ellen Dieterman, 
mobielnummer 
06 55 86 53 75.

nieuw! nu ook 
reumafitness bij ons!

Wij bieden nu ook 
de mogelijkheid om 
in groepsverband 
onder leiding van 
een fysiotherapeut 
reumafitness te volgen. 
We starten hiermee in 
Norg. Bij voldoende 
belangstelling starten we 
heel snel.

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 reguliere inloopbijeenkomsten in de regio Eemsdelta, Veendam en de stad Groningen e.o. zijn 
de afgelopen 2 maanden in een ontspannen sfeer georganiseerd. In Groningen werd een High Tea 
georganiseerd door een vrijwilliger, die betrokken is bij de Alpe d’HuZes. Onderstaand geeft zij 
hiervan verslag.

Ik, als vrijwilliger van de 
RPV Groningen, heb van 
het bestuur de mogelijkheid 
gekregen om d.m.v. het 
verzorgen van de High Tea 
geld in te zamelen voor 

Alpe d’HuZes, echt een heel 
bijzonder gebaar. Ik zet mij 
al een aantal jaren in voor 
dit jaarlijks terugkerend 
evenement, als vrijwilliger bij 
Team Catering. 

High Tea in de Smidse

17 april jl. hebben de leden 
van de RPV Groningen 
kunnen genieten van een 
heerlijke High Tea.
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In de volgende editie 
van het verenigingsblad 
verschijnt er een door mij 
geschreven stukje over de 
Alpe d’HuZes, die dit jaar op 
7 juni plaatsvindt. Ik zal dan 
iets meer vertellen over dit 
bijzondere evenement dat al 
sinds 2006 bestaat.

Met veel plezier heb ik 
de High Tea voorbereid 
en ervoor gezorgd dat 
er allerlei lekkers was, 
zowel hartig als zoet. Ik 
heb o.a. flammkuchen, 
wraps met makreel en 
zalm, sandwiches met 
komkommer, scones met jam 
/ lemon curd en slagroom, 
brownies, bananenbrood 
en fietskoekjes (Alpe 
d’HuZes is van oorsprong 
een fietsevenement) 
gemaakt. Dit alles werd 
natuurlijk vergezeld door 

De aanwezige dames hebben 
zich heerlijk tegoed gedaan 
aan alles wat ter tafel kwam 
en gingen met goedgevulde 
buikjes huiswaarts.

Een mooie bijkomstigheid 
was dat ik van de Jumbo aan 
het Overwinningsplein in de 
stad een cadeaubon van € 30,- 
heb gekregen als bijdrage in 
de kosten voor de High Tea. 
Met het bedrag van de RPV 
en nog een donatie van de 
aanwezige dames is er uitein-
delijk een mooi bedrag voor 
de Alpe d’HuZes opgehaald 
en daarmee naar het KWF 
gegaan. Allemaal enorm 
bedankt en ik verzorg volgend 
jaar graag weer een High Tea.

Teresia Kempen

allerlei soorten thee en 
een verfrissende smoothie, 
boordevol vitamientjes. 
Allemaal lekkernijen, 
waarvan het meeste zelf 
gebakken en klaargemaakt 
door mij.
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LEDEN AAN HET WOORD
Bewegen voor mensen met Bechterew cruciaal

spierversterkende oefeningen 
op de mat. Als afsluiting 
deden ze nog een groepsspel. 
Leuk om te zien dat iedereen 
de oefeningen doet op eigen 
kunnen. Er heerst geen 
competitie en dat maakt het 
gezellig.

Sinds iets meer dan een jaar 
doet Cesar oefentherapeute 
Tamara deze oefengroep. 
Ze heeft veel plezier in haar 
werk en vindt het een hele 
fijne en gezellige groep. Jan 
(25 jaar lid), Johanna (27 

jaar lid) en Bob (was 25 jaar 
lid en nu net terug na een 
paar jaar pauze) delen het 
gevoel van gezelligheid. Zij 
ervaren dat de oefeningen 
hun lichaam soepel houden. 

Het samen kunnen bewegen 
met lotgenoten is fijn. Binnen 
de oefengroep ervaren ze 
herkenning. Als je zegt dat je 
pijn hebt hoef je verder niets 
uit te leggen.

Na het sporten in de 
zaal gaan we naar het 
zwembad. Daar zijn nog 
een zestal mensen die zich 
bij de oefengroep voegen. 
Heerlijk in het extra 
verwarmde water waar 
ook verschillende loop en 
beweegoefeningen worden 
gedaan. Roel (34 jaar lid), 
Jan K (13 jaar lid) en Albert 
(35 jaar lid) hebben allemaal 
op jonge leeftijd de diagnose 
Bechterew gekregen. Hun 
zijn via de huisarts, een 
collega, reumatoloog, het 
revalidatiecentrum en 
iemand via een vader bij de 
oefengroep gekomen.

klachten bij Bechterew
Tamara geeft aan dat de 
klachtenpatroon bij iemand 
met Bechterew anders 
verloopt dan bij andere 
vormen van reuma. Vaak 
raken de gewrichten van 
de ruggenwervels en de 
SI-gewrichten als eerste 
ontstoken. Hierdoor gaat 
het lichaam extra botweefsel 

Annemarie van der Pol 
bezocht in Haren de 
deelnemers van de oefengroep 
Bechterew. Onderstaand een 
interview met deze groep.

Op woensdagavond komt 
de oefengroep voor mensen 
met Bechterew samen in 
Beatrixoord in Haren. Bij 
aankomst was ik wat verlaat. 
Op het moment dat ik de 
kantine inliep werd ik warm 
onthaald door een viertal 
mensen. Ze hadden speciaal 
op mij gewacht.

combinatie sportzaal en 
zwembad
Drie deelnemers begonnen 
met een warming up in 
de zaal. Gevolgd door 
losmaak, mobiliserende en 
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aanmaken met als gevolg 
dat de ruggenwervels aan 
elkaar groeien. De vorm van 
de wervelkolom veranderd 
en iemand met Bechterew 
gaat daardoor steeds meer 
voorovergebogen lopen en 
zitten. Het is daarom erg 
belangrijk om in beweging 
te blijven en de rug zo soepel 
mogelijk te houden. Dit 
helpt de pijn en stijfheid te 
verminderen.

overwegingen 
deelnemers
Op de vraag wat de 
belangrijkste reden van 

deelname aan de oefengroep 
is, wordt “ het op een 
verantwoorde wijze in 
beweging blijven” het 
meeste genoemd. Maar 
ook lotgenotencontact, 
herkenning, minder 
medicatie, minder pijn, 
soepeler bewegen, oefeningen 
doen die je anders niet snel 
zou doen en de gezelligheid 
zijn redenen die genoemd 
worden.

ook iets voor jou?
Waarom meer mensen 
mee moeten doen met de 
oefengroep, is omdat het 

onder deskundige begeleiding 
een verantwoorde wijze van 
bewegen is en echt een leuke 
en gezellige manier is.

Vooral de combinatie van 
in de zaal sporten en in het 
zwembad oefeningen doen 
is erg goed. Tamara raad 
mensen met Bechterew 
aan om eens deel te nemen 
aan de oefengroep. Neem 
een proefles. Mannen en 
vrouwen van alle leeftijden 
zijn welkom. Ze zullen warm 
onthaald worden.

Annemarie van der Pol

geslaagd bezoek resort Bad nieuweschans

Wij kwamen bij elkaar 
rondom 10.30 uur 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 
werden de baden, sauna’s, 

stoombad enz. bezocht. Het 
was weer een geslaagde dag. 
Dit jaar zijn er 2 bezoekjes 
gepland om nog meer leden 
de gelegenheid te bieden 
hieraan deel te nemen. Noteer 
daarom alvast de volgende 
dag (zaterdag 10 november 
2018) in jullie agenda.

Erik Bruining

Op 26 mei hadden wij weer 
een uitstapje naar Fontana 
in Bad Nieuweschans. Onze 
groep bestond ook nu weer 
uit 12 personen. Het was 
een warme en zonnige dag 
en het vakantiegevoel was 
duidelijk aanwezig. Verder 
was het opvallend rustig in 
Fontana op deze stralende 
dag.
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Pronkstukken tussen 
kunst en kitsch
Op vrijdag 20 april verzamelden zich ruim 50 leden in Aduard voor een bijzondere bijeenkomst. Een 
groot aantal kwam aandragen met pronkstukken die zorgvuldig waren ingepakt. Het betrof namelijk 
een bijzondere bijeenkomst die -naast het formele gedeelte van de ledenvergadering- in het teken 
stond van ‘Kunst en Kitsch’.

van het bedrijf van zijn vader. 
Hier waren de fundamenten 
gelegd van een bedrijf dat 
tegenwoordig internationaal 
opereert. Inmiddels levert 
Boerma’s Antiekhoeve kunst-
schatten naar alle wind-
streken van de wereld.

Na deze inleiding was het tijd 
voor de bezichtiging van de 
meegebrachte pronkstukken. 
Op dat moment zaten de 
mensen natuurlijk met 
smart te wachten.... Erik 
toonde zich verrast over de 
hoeveelheid meegebrachte 
objecten. Op enthousiaste 
wijze ging hij van tafel tot 
tafel om de vele voorwerpen 
te beoordelen. Op vakkundige 
wijze werden de kenmerken 
door hem benoemd. Indicaties 

over ouderdom, specifieke 
fabrikant, de kunstenaar 
en de staat van onderhoud 
werden uitgebreid en boeiend 
toegelicht. Tenslotte kwam 
het moment waarop iedereen 
zat te wachten: de taxatie van 
de waarde. Soms viel dat mee, 
slechts een enkele keer tegen.

Om 5 uur werd de 
bijeenkomst afgesloten. Erik 
kreeg van de gehele zaal een 
bijna ovationeel applaus 
en iedereen was het er over 
eens: het was een leuke en 
geslaagde middag! Er werd 
door velen dan ook dankbaar 
gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om stukken 
die niet aan de orde waren 
gekomen, alsnog even voor te 
leggen aan Erik.

Nadat het formele deel 
was afgehandeld, werd 
overgegaan op het informele, 
waarin Erik Boerma van 
Boerma’s Antiekhoeve in 
Uithuizen de aanwezigen een 
kijkje gaf achter de schermen 
van zijn bedrijf. Op boeiende 
wijze vertelde hij hoe hij 
als tiener als pompbediende 
al snel geld wist te 
verdienen. En hoe dat later 
uitmondde in een zakelijke 
verantwoordelijkheid voor 
207 Shell-tankstations 
met maar liefst 2400 
medewerkers. Ook vertelde 
hij over zijn vader, hoe 
deze zich ontwikkelde van 
veehandelaar tot opkoper van 
alles wat oud was. De ene 
prachtige anekdote volgde op 
de andere.

Uiteindelijk nam Erik afscheid 
van zijn baan bij de oliemaat-
schappij en begon hij aan een 
nieuw avontuur. Het dagelijks 
kriskras door Nederland 
rijden, veel reisuren maken en 
weinig tijd voor zijn privé-
leven: Erik had er genoeg 
van. De vraag drong zich 
op: wat wil ik eigenlijk? Het 
antwoord was: de overname 
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vraag & Antwoord 
voeding en Reuma 

een andere veel gehoorde opmerking is: ‘ik gebruik 
geen suiker meer en ben overgestapt op honing, want 
dat is een natuurlijke suiker en dus beter toch?’. en 
dat die vraag leeft is niet zo gek. De ene na de andere 
gezondheidsgoeroe roept hoe slecht het eten van 
suiker is. De recepten met zogenaamde gezonde suikers 
vliegen je om de oren. maar… zijn die nu eigenlijk wel 
zo gezond?

Dus wat zijn koolhydraten? Want daar hebben we het over als 
we het over suiker hebben.
Suiker is een koolhydraat.

suiker… de witte sluipmoordenaar
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Koolhydraten staan altijd bij 
de ingrediënten vermeld en 
hebben niets te maken met de 
koolsoorten die er zijn, maar 
met de molecuulopbouw.

Koolhydraten zitten in 
voedingsmiddelen zoals 
aardappelen, pasta, rijst, 
brood, fruit, vruchtensappen, 
frisdranken, koek, gebak, 
snoep, zuivel en suiker. 
Het lichaam zet deze 
koolhydraten om in glucose 
voor directe energie, en in 
glycogeen om energie op te 
kunnen slaan.

Even een stukje 
achtergrondinformatie. 
Glucose is de meest 
afgebroken vorm van een 
koolhydraat. We eten glucose 
echter bijna nooit in deze 
vorm op. Koolhydraten 
nemen we om in onze 
glucosebehoefte te voorzien.

Iemand die rustig een 
krantje leest is zich er maar 
zelden van bewust dat er 
in zijn hersencellen op dat 
moment glucosemoleculen 
gesplitst worden, om de 
energie te geven om te lezen. 
Onze hersenen kunnen 
niet functioneren zonder 
glucose. Ook iemand die 
in de sportzaal al zwetend 
zijn oefeningen doet, heeft 
dit te danken aan glucose 

en (de opgeslagen vorm 
daarvan) glycogeen. Deze 
dienen als brandstof voor de 
spieren. Glucose en glycogeen 
zorgen voor de helft van de 
energie die het menselijk 
lichaam dagelijks nodig 
heeft. De andere helft komt 
voornamelijk van vet.

Dus nu duidelijk is dat 
koolhydraten energie leveren 
is het de vraag, welke 
koolhydraten we dan wel 
en niet moeten eten. Wij 
mensen stoppen graag dingen 
in hokjes. Vaak worden 
koolhydraatrijke producten 
ingedeeld in goed en fout.

Goed zijn dan de 
koolhydraatrijke producten 
die rijk zijn aan vezels, 
vitamines en mineralen. 
Dus koolhydraten die een 
bijdrage leveren aan goede 
voedingsstoffen voor het 
lichaam en sneller verzadigen. 
Voorbeelden hiervan zijn 
fruit, groenten, peulvruchten, 
volkoren graanproducten 
(zoals volkorenbrood, 
zilvervliesrijst, volkoren 
couscous, quinoa en volkoren 
pasta).

Fout zijn de koolhydraatrijke 
producten die arm zijn 
aan vezels en vitamines 
en mineralen. Plus alle 
producten die rijk zijn 

aan (toegevoegde) suikers. 
Of, zoals ook wel gezegd 
wordt; alles wat lekker is. 
snoep, koek, gebak, snacks, 
vruchtensap, frisdrank, wit en 
lichtbruin brood, witte pasta 
en witte rijst.

Zijn ze echt goed en fout? 
Als diëtist geef ik er de 
voorkeur aan om zoveel 
mogelijk te kiezen voor de 
‘goede’ koolhydraten en de 
minder gezonde koolhydraten 
te beperken. Zeker als je 
op je gewicht wilt letten is 
het aan te raden om vooral 
goede koolhydraten te nemen 
of misschien zelfs minder 
koolhydraten.

En dan nog even over de 
recepten voor gezonde 
tussendoortjes zonder suiker, 
eh zonder geraffineerde 
suiker, maar met agavesiroop 
of kokosbloesem of 
gedroogde vijgen en dadels. 
Er zitten wellicht wat meer 
vezels en vitamines in 
zo’n tussendoortje, maar 
verkijk je niet op de totale 
hoeveelheid calorieën. Dat 
is zeker niet minder dan in 
een gewoon stukje fruit of 
een crackertje met hummus 
of kaas. Het blijft lastig om 
recepten en ingrediënten 
lijsten te beoordelen; maar 
het is wel prettig als je weet 
wat je eet.
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Begrijpelijke medicatiefolders 
dragen bij aan beter medicijngebruik
mensen met reuma moeten goed geïnformeerd zijn over de werking van hun 
medicijnen en wat dit betekent voor hun dagelijks leven. uit onderzoek blijkt dat veel 
bijsluiters niet altijd begrijpelijk zijn. De nederlandse vereniging voor reumatologie 
(nvr) en het reumafonds bieden een oplossing: begrijpelijke medicatiefolders over 
zo’n 40 soorten reuma medicijnen.

gegeven. Als je snapt hoe 

een medicijn inwerkt op 

je lichaam met reuma, ben 

je geneigd om je medicatie 

trouwer te gebruiken. 

Dat zal de werking van je 

medicatie zeker bevorderen 

zodat je bijvoorbeeld 

reumaontstekingen en 

beschadigingen beter kunt 

bestrijden.”

vragen over medicijn?
De NVR en het Reumafonds 
zijn van mening dat 

deze medicatiefolders 
bijdragen aan begrijpelijke 
informatievoorziening. 
Zodat mensen met reuma 
goed geïnformeerd zijn 
over de werking van de 
medicijnen die zij gebruiken. 
Als je gaat starten met reuma 
medicijnen, lees dan altijd 
goed de informatie daarover. 
Neem bij vragen altijd 
contact op met jouw arts, 
verpleegkundige of apotheker.

Bron: Reumafonds

Bijsluiters van medicijnen 
zijn voor veel mensen een 
belangrijke informatiebron. 
Veel gehoorde verbeterpunten 
zijn dat bijsluiters korter, 
beter leesbaar en duidelijker 
vormgegeven zouden 
moeten zijn. De nieuwe 
medicatiefolders spelen in 
op deze behoefte. Zij zijn 
een nuttige aanvulling op de 
bijsluiter.

patiëntenperspectief
De medicatiefolders 
zijn speciaal geschreven 
voor mensen met reuma 
vanuit hun perspectief. 
In begrijpelijk taal staat 
beschreven hoe het 
medicijn werkt, voor welke 
aandoeningen het kan 
worden gebruikt, welke 
bijwerkingen er zijn en 
praktische tips. Het geheel is 
overzichtelijk vormgegeven 
en online toegankelijk via de 
website van het Reumafonds.

Yvonne Balvers, 
ervaringsdeskundige: 
“Deze medicatiefolders 

vind ik een waardevolle 

aanvulling op de informatie 

die vanuit de apotheek wordt 
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Alfons den Broeder: “Pijnstilling is vaak beter geregeld dan een 
behandeling tegen vermoeidheid.”

Moe van reuma?
nee, een pil tegen vermoeidheid bij reuma bestaat er nog niet, wel is er veel 
onderzoek naar vermoeidheid. Specialisten en patiënten grepen de kans om rond 
wereldreumadag 2017 hun visie te geven op vermoeidheid bij reuma in de Sint 
maartenskliniek in nijmegen en in woerden en in het radboudumc in nijmegen. een 
korte terugblik op de bijeenkomst in de Sint maartenskliniek nijmegen aan de hand 
van een aantal sprekers.

“Vermoeidheid is 
lichamelijke en geestelijke 
uitputting, waardoor we 
minder goed functioneren”, 
zo omschreef Alfons den 
Broeder dit begrip. Hij is 
reumatoloog, epidemioloog 
en hoofd klinisch onderzoek 
in de Sint Maartenskliniek. 
“Vermoeidheid wordt 
chronisch genoemd als die 
langer dan zes maanden 
aanhoudt. Het gaat om 
aanhoudende uitputting 
die niet in verhouding 
staat tot de inspanning.” 
Vermoeidheid is niet specifiek 
voor reuma, benadrukte 
hij. “Vermoeidheid komt 
ook niet door reuma. Tien 
tot dertig procent van de 
mensen is moe, bij reuma 
ligt dat percentage echter 
hoger. Mensen met reuma 
vinden het belangrijk dat er 
iets aan hun vermoeidheid 
wordt gedaan. Pijnstilling 
is vaak beter geregeld dan 
een behandeling tegen 
vermoeidheid.” Maar artsen 

weten niet altijd goed hoe ze 
met vermoeidheid moeten 
omgaan, concludeerde hij. 
“Het is ook niet eenvoudig, 
zo van als je minder reuma 
hebt, ben je minder moe.”

persoonlijke ervaring

Vermoeidheid is een 
probleem voor de patiënt 
en daardoor ook voor de 
zorgverlener. Dat komt 
omdat vermoeidheid een 
symptoom is, niet zichtbaar 
is, moeilijk onder woorden 
te brengen is en ook omdat 
het altijd om een persoonlijke 
ervaring gaat. “Mensen 
die moe zijn, schrijven dit 
al te gemakkelijk toe aan 
hun aandoening. Maar niet 
de mate van ontsteking is 
de oorzaak, het gaat om 
factoren als pijn, slaap en 
depressie. Er is geen pil die 
het allemaal op kan lossen. 
Jammer, want vermoeidheid 
staat in de top 3 van klachten 

waar mensen met reuma 
de meeste last van hebben.” 
Alfons den Broeder 
somde de cijfers op: 
41% van de mensen met 
reumatoïde artritis heeft 
vermoeidheidsklachten. 
Vergelijkbaar is het aantal 
bij mensen met artritis 
psoriatica, artrose en 
fibromyalgie. 89% van de 
mensen met sclerodermie 
en 80-100% van de mensen 
met SLE heeft last van 
vermoeidheid.

Hoe je vermoeidheid het 
beste kunt aanpakken, is 
voor iedereen persoonlijk. 
Alfons den Broeder adviseert 
om in elk geval realistische 
doelen te stellen.

Belastbaarheid en 
belasting

“De hamvraag is: is jouw 
belastbaarheid in balans met 
je belasting?” 
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Janneke Opsteegh, 
ergotherapeut, en Linda 
Eulen, psycholoog, pakten de 
draad op van de presentatie 
van Alfons den Broeder. Zij 
werken bij Medinello, een 
zelfstandig behandelcentrum 
voor poliklinische revalidatie, 
dat samen met de Sint 
Maartenskliniek mensen 
met chronische pijn en/of 
vermoeidheidsklachten helpt 
bij wie andere behandelingen 
onvoldoende hebben 
geholpen.

Belastbaarheid betekent dat 
wat je aankunt, met belasting 
worden de activiteiten 
bedoeld die inspanning 
kosten.

“Probeer te ontdekken wat 
energie geeft en wat energie 
kost. Denk dan aan werk, 
sport, sociale contacten en 
hobby’s. Het is lastig om 
te zeggen welke activiteit 
energie kost en welke juist 
energie geeft. Probeer niet 
zwart-wit te denken, maar 
wel uit te vinden hoe de 
balans over de week is 
verdeeld tussen activiteiten 
die energie kosten, en 
activiteiten die energie 
opleveren.”

Janneke Opsteegh en Linda 
Eulen: “Probeer te ontdekken 
wat energie geeft en wat 
energie kost.”

Janneke Opsteegh en 
Linda Eulen hadden het 
over overbelasting en 

onderbelasting. “Een 
overbelaster gaat door 
ondanks vermoeidheid of 
andere klachten en zorgt 
voor meer belasting dan 
zijn of haar belastbaarheid 
aan kan. Een overbelaster 
kan op de lange termijn te 
kampen krijgen met stress, 
rusteloosheid, uitputting, 
onbegrip, somberheid en 
toename van klachten. Een 
onderbelaster wil daarentegen 
voorkomen dat de klachten 
toenemen en onderneemt 
daarom minder. De keuze 
tussen onderbelasting 
en overbelasting is een 
onbewuste. Je staat er 
bijvoorbeeld niet bij stil dat 
je jezelf minder belast dan 
je aan kan. Als je steeds 
minder gaat doen, kunnen 
de klachten toenemen. 
Bovendien beland je in een 
isolement.”

vertrouwen

Wat kun je dan het 
beste doen? Janneke 
en Linda adviseerden 
bij onderbelasting om 
productieve activiteiten op te 
bouwen en bij overbelasting 
milder te worden voor jezelf. 
“Je moet het vertrouwen in je 
lichaam terugwinnen en leren 
te communiceren wat je wel 
en wat je niet kunt en wat 
je wel en wat je niet nodig 
hebt. Als je zo de balans 
(terug)vindt, worden klachten 
als minder belemmerend 
ervaren.”

Uit een onderzoek uit 2000 
bleek dat negentig procent 
van de reumatologen niet 
naar vermoeidheid vraagt, 
vertelde Linda Kwakkenbos. 
Zij is docent en onderzoeker 
Klinische Psychologie, 
Radboud Universiteit en 
Co-Directeur Scleroderma 
Patient-centered Intervention 
Network. “Maar de laatste 
jaren is er gelukkig meer 
aandacht voor dit onderwerp 
gekomen.”

“Het verschil met ‘gewone’ 
vermoeidheid is dat 
chronische vermoeidheid niet 
overgaat door rust.” Haar 
adviezen: maak vermoeidheid 
bespreekbaar, zorg voor een 
goede basis met gezonde 
voeding en voldoende slaap, 
blijf actief en kijk goed naar 
de balans tussen activiteit 
en rust. Een praktische tip 
is ook om je gedachten op 
te schrijven in een dagboek. 
Leg dat opzij en beloof jezelf 
er even niet meer over te 
piekeren. Houd je aan je 
schema en stop op tijd voor 
een pauze, al ben je nog niet 
moe of al had je dat laatste 
deel van het klusje nog even 
af willen maken. “Wie de 
balans gevonden heeft, kan 
gaan opbouwen. Zo laad je 
steeds de batterij een beetje 
verder op.”

NOORTJE KRIKHAAR

Bron: Reuma magazine.nl
no.8, december 2017
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Ervaring uit de praktijk 
van een ergotherapeut

Onlangs was ik op bezoek 
bij een meneer op leeftijd, 
die alleen woont in een 
aangepaste boerderij. Hij had 
s “nachts een probleem om 
goed in en uit bed te komen 
en om zich om te draaien op 
bed. Verder kwam hij steeds 
te laag in bed uit en moest 
zich dan afzetten aan het 
voeteneinde om wat op te 
kunnen schuiven richting zijn 
hoofdkussen. Hij heeft door 
de reuma krachtverlies en 
pijn.

Hij had zich ook aangewend 
om het hoofdeinde fors 
omhoog te zetten. Hierdoor 
schoof hij gedurende 
de nacht naar beneden 
en had ondertussen een 
decubituswond aan zijn stuit 
opgelopen.

Hij liet mij zien hoe hij naar 
bed ging. Wat opviel was dat 
het vloerkleedje weggleed 
en dat hij zijn trippelstoel 
halverwege het bed neerzette. 
Hij ging dan staan en draaien 
en kwam zodoende verkeerd 
in bed te zitten, te dicht bij 
het voeteneinde. Hij had ook 
alleen een “papegaai” boven 
het bed en verder geen steun 
om zich aan vast te houden.

Om dit te verbeteren hebben 
we de volgende aanpassing 
aangebracht:

•	 Antislipmateriaal	onder	
het vloerkleedje;

•	 Een	bedbeugel	onder	
het matras geschoven, 
zodat hij steun heeft 
om zich vast te houden;

•	 De	trippelstoel	ter	
hoogte van het 
hoofdkussen neerzetten.

Verder hebben we het 
volgende nog samen bedacht:

•	 Een	satijnen	laken	
gebruiken (zijn gladder 
als je moet schuiven of 
draaien in bed);

•	 Een	andere	matras	
uit de uitleen van 
Medipoint om de 
decubitus te ontlasten;

•	 Ook	een	bedbeugel	aan	
de andere zijde van het 
bed (dan kan hij beter 
draaien in bed);

•	 Het	hoofdeinde	zo	laag	
mogelijk houden om 
glijden in de rugligging 
te voorkomen;

•	 De	kussensloop	
met bretels aan het 
onderlaken verbinden, 
zodat het kussen niet 
wegglijdt naar beneden, 
maar blijft zitten waar 
het moet zitten.

Mocht u deze problemen 
herkennen, dan heeft u 
zeker een reden om een 
ergotherapeut eens te vragen 
om met u mee te kijken!
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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
U kunt zich aanmelden voor hydrotherapie via de website www.rpv-groningen.nl . Om aan de 
hydrotherapie deel te kunnen nemen, is het lidmaatschap van RPV Groningen vereist.

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. 

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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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.

er is nog ruimte bij enkele oefengroepen hydrotherapie. 
informeer naar de mogelijkheden!
Heb jij hiervoor ook belangstelling? Meld je aan via onze website 
of neem contact op met Ellen Dieterman 06 55 86 53 75.

R E u M A f i T N E s s i N G R O E Ps v E R B A N D
Bewegen
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.

Aanbod in norg e.o.
Binnenkort is het mogelijk om in groepsverband, onder begeleiding van een fysiotherapeut, 
reumafitness te volgen.

De groepstrainingen vinden plaats bij Fysiotherapie Norg 
aan de Roeghoornweg 1 in Norg.
Volg de ontwikkelingen op onze website en op facebook!

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.
Van 11 juli tot eind augustus worden er geen lessen gegeven. Op 4 september 
starten we weer met een nieuw cursusblok.

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.  Foto docent

De lessen van deze groep worden ook tijdens de vakantieperiode voor het grootste deel voortgezet. Er 
is nog plek voor enkele nieuwe deelnemers.
Ook op andere plekken bestaat de mogelijkheid tot het volgen van Yogalessen. Nadere informatie 
hierover kunt u verkrijgen bij ledenadministratie@rpv-groningen.nl

N O R D i c WA L k i N G
Wij starten in september a.s. in Zuidhorn en Groningen weer 
met een nieuwe cursus.

Waar: Zuidhorn, Sporthal Sportlaan 1
Groningen, Noorderplantsoen

Wanneer: Zuidhorn, vanaf 3 september 2018, maandag van 10.00 uur-11.00 uur
Groningen, vanaf 7 september 2018, vrijdag van 10.00 uur-11.00 uur

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.

Belangstelling ? Meld u aan! Nu alvast doen!
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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.

resterende jaaragenda 2018:

Gehele jaar Diverse inloopbijeenkomsten in de regio

12 september Middagtocht per bus naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen

12 oktober Themabijeenkomst Medicinale Cannabis

10 november Fontana Resort Bad Nieuweschans

De resterende 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.
Zelf een broodje meenemen en voor een warm hapje e/o soepje 
(tegen betaling) wordt gezorgd.
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Speciale inloopdata:
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:
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)

14 augustus, Dichten 9 oktober, Kerstknutselen,
11 december, Etentje

Themabijeenkomsten

reuma en medicinale cannabis
Op vrijdagavond 12 oktober organiseren wij een themabijeenkomst 
Reuma en Medicinale Cannabis. Het medicinale gebruik van 
cannabis staat flink in de belangstelling. Veel mensen kennen wel 
iemand die het gebruikt. Wat houdt medicinale cannabis precies in? 
Heeft het ook een toegevoegde waarde als je reuma hebt? Wat is 
hiervoor het wetenschappelijk bewijs?
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wat is cannabis precies?
In de praktijk bestaat er 
nogal wat spraakverwarring 
over cannabis. Cannabis 
is hennep waarvan er twee 
soorten bestaan. De eerste 
soort is vezel hennep. 
Vezel hennep bevat CBD 
(cannabidiol). Dit is een stofje 
dat bij inname een positieve 
werking kan hebben op 
het immuunsysteem en het 
zenuwstelsel. CBD werkt niet 
geestverruimend, het is niet 
verslavend en je krijgt er geen 
hallucinaties van. Het stofje is 
legaal bij de drogist en op internet verkrijgbaar. De tweede hennepsoort is wiet (marihuana). Het 
wordt verkocht in coffeeshops. Wiet bevat THC (tetrahydrocannabinol). Dit is een psychoactief 
stofje dat vooral inwerkt op je hersenen en je bij een hoge dosering een ‘high’ gevoel geeft.

massale aandacht voor cBD
Rond het stofje CBD ontstond in 2013 een ware hype. Op CNN verscheen een documentaire 
van een driejarig Amerikaans meisje dat door gebruik van CBD-olie veel minder epileptische 
aanvallen kreeg. De hype resulteerde in een massale zoektocht naar goede CBD-olie vanuit de 
patiëntenwereld.

reuma en cBD
Hoe werkt CBD precies? Wat kan CBD voor mensen met reuma betekenen? Wat is hiervoor het 
wetenschappelijke bewijs? Waarom zijn artsen zo huiverig om een recept uit te schrijven? En wat 
zijn de verwachtingen m.b.t. een mogelijke vergoeding van CBD door zorgverzekeraars?

Spreker Lisette Wijnkoop zal als apotheker en voorzitter van het WIC (Wetenschappelijk 
Informatiecentrum Cannabis) ingaan op al deze vragen tijdens de themabijeenkomst op 
vrijdagavond 12 oktober.

U bent van harte welkom om kosteloos deel te nemen aan de bijeenkomst!

Wat: Reuma en Medicinale Cannabis
Wanneer: 12 oktober 2018, 19.30 uur - 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Waar: Van der Valk Hotel Groningen, Borchsingel 53, 9766 PP Eelderwolde
Kosten: Geen
Opgeven: Jessica Donker, activiteitencommissie@rpv-groningen.nl (bij voorkeur per mail) of 

06-51287731.
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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 in Aduard evenals het vorig jaar 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: Best Western Plus, Hotel Restaurant, Friesestraatweg 13, 9831 TB Aduard
Kosten:  € 27,50 p.p.
Opgeven:  In verband met de vakantieperiode graag z.s.m. bij Jessica Donker, 

activiteitencommissie@rpv-groningen.nl (bij voorkeur per mail) of 
06-51287731.

U gaat toch zeker weer mee!

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 dit jaar ook 2 dagen waarop we elkaar kunnen ontmoeten! De 
eerstvolgende is gepland op zaterdag 10 november 2018.
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 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.
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Bereikbaarheid reumatologie in de regio

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: 13.00-13.30 uur
Dinsdag: 08.30-09.00 uur
Donderdag: 12.00-12.30 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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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.
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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
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kijk voor nuttige links naar andere websites op www.rpv-groningen.nl/links
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