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RGM ZET JE BREIN 
IN BEWEGING!

Verslag Workshop Ronnie Gardiner 
methode (RGM) tijdens de wekelijkse 

inloopbijeenkomst op 26 juni 2018.

AlpE d’HuZEs, EEN 
BIJZoNdER EvENEMENT!

In “LEDEN AAN HET WOORD”
een artikel over dit mooie 

evenement.

BEsluIT MINIsTER BENAdEElT 
cHRoNIscHE pATIëNT

VWS Minister Bruins (Medische Zorg) neemt het advies van 
het Zorginstituut Nederland over om een Vitamine D, zware 

paracetamol en mineralen uit het basispakket te halen.



Activiteiteninformatie
wij organiseren voor mensen met reuma 

verschillende beweegactiviteiten. in bijgaand 
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In “LEDEN AAN HET WOORD”
een artikel over dit mooie 
evenement.

EN VERDER

5

rgm zeT je brein in beweging!

Verslag Workshop Ronnie Gardiner 
methode (RGM) tijdens de wekelijkse 
inloopbijeenkomst op 26 juni 2018. 

alpe d’Huzes, een 
bijzonder evenemenT!

VWS Minister Bruins (Medische Zorg) neemt het 
advies van het Zorginstituut Nederland over om 
een Vitamine D, zware paracetamol en mineralen 
uit het basispakket te halen.

besluiT minisTer over basispakkeT 
benadeelT cHroniscHe paTiënT
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Zomerhitte

Wat een prachtige 
zomer hebben we 

gehad. Hitte records uit 
het verleden werden in 
recordtempo overtroffen. 
Voor Nederlandse begrippen 
een ongekende situatie. Ik 
hoop dat u heeft genoten van 
deze zomerse temperaturen.

De maanden juli en 
augustus staan in het 

teken van de vakantie. De 
meeste zaken staan dan op 
een laag pitje. Dat is normaal 
ook bij onze vereniging het 
geval. Een uitzondering 
vormen de Hydroactiviteiten, 
want die gaan op de meeste 
locaties gewoon door. Alleen 
Kardinge kent een lange 
vakantiesluiting. We hebben 
deze vakantieperiode bij 
wijze van proef deelnemers 

zomerhitte werd er achter de 
schermen doorgewerkt aan al 
deze activiteiten.

De vorige keer heb ik 
u een indruk gegeven 

van onze bestuurlijke 
activiteiten. Wat er speelt, 
waar we zoal mee bezig 
zijn. In oktober/november 
gaan we ons samen buigen 
over het programma aan 
activiteiten voor het jaar 
2019. Ja u leest het goed! Als 
vereniging moeten we op tijd 
onze zaakjes op orde hebben. 
Om dat programma in te 
kunnen vullen gaan we eerst 
evalueren. Terugkijken, hoe 
zijn de activiteiten door onze 
leden gewaardeerd en wat 
kunnen we verbeteren. Vanuit 
dat vertrekpunt gaan we het 
plan voor het komende jaar 
invullen. Heeft u suggesties? 
Laat het ons weten.

Ik hoop dat de zomerhitte 
een goede werking heeft 

gehad op uw reumatische 
klachten. Ik wens u veel 
leesplezier met dit blad.

Willie Dieterman (voorzitter) 
voorzitter@rpv-groningen.nl

van Kardinge, die graag 
willen oefenen in een ander 
bad, de mogelijkheid geboden 
om in nauw overleg met de 
therapeut deze mogelijkheden 
te bespreken. Eind van dit 
jaar zullen we de uitkomst 
van deze proef met u delen.

Nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van onze 

beweegactiviteiten hebben 
ook in de vakantieperiode 
aandacht van ons bestuur 
gevraagd. Zo hebben 
we in Norg eind juli een 
proefles Reumafitness 
georganiseerd. Zo wordt er 
in Zuidhorn eind september 
een informatiebijeenkomst 
georganiseerd om de behoefte 
te peilen aan Reumafitness 
en Hydro op deze plek. 
Het zou fijn zijn om in het 
zuidelijke deel van de nieuwe 
gemeente Het Hogeland en 
ook voor het noordwestelijk 
deel van de stad Groningen 
beweegactiviteiten aan onze 
leden te kunnen aanbieden. 
Heel leuk is ook de vraag 
vanuit Adorp om een 
Yogagroep te starten. Medio 
september gaan we hier 
starten. U ziet ondanks de 
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Weetjes
Wist u dat de meeste 
ziektekostenverzekeraars uw 
contributie vergoeden?

Er zijn verschillende 
ziektekostenverzekeraars die de contributie 
van patiëntenverenigingen vergoeden. Wij 
adviseren u dit in uw polisvoorwaarden na 
te zien. U dient zelf de aanvraag hiervan in 
te dienen.

aanmelden voor een 
beweegactiviteit erg gemakkelijk

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.

kom naar de proefles reumafitness 
in norg

Wij bieden nu ook de mogelijkheid om 
in groepsverband onder leiding van een 
fysiotherapeut reumafitness te volgen. 
Dinsdag 30 oktober om 17.00 uur wordt 
een proefles gehouden. Bij voldoende 
belangstelling starten we snel.

wilt u ook graag reumafitness of 
Hydro in zuidhorn?

Eind september houden we een 
informatiebijeenkomst over reumafitness 
en hydrotherapie in Zuidhorn. Zie de 
uitnodiging op de achterzijde van dit blad.

nu ook Yoga in adorp

Vanaf september kunt u nu ook in Adorp 
Yogalessen volgen. Kijk in onze rubriek 
Aanbod beweegactiviteiten.

uitstel overgang nieuwe software

De geplande overgang naar een 
nieuw softwarepakket voor onze 
ledenadministratie is uitgesteld naar 1 
januari a.s. We hebben hiermee meer tijd 
om de overgang zo zorgvuldig mogelijk uit 
te laten voeren. Wij houden u op de hoogte 
van de ontwikkelingen.
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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.

In Groningen is het 
“winterseizoen” afgesloten 
met een gezamenlijk etentje. 
Na een aantal jaren van de 
“ Chinees” eten genuttigd te 
hebben vonden we het wel 
leuk om eens iets anders te 
proberen. Dat werd gevonden 
bij Restaurant De Ringweg. 
Helaas kon het stamppot 
buffet niet doorgaan maar er 
werd een heerlijk alternatief 
gevonden. Het werd allemaal 
bij ons bezorgd en als een 
buffet opgesteld en ieder kon 
opscheppen wat men wou. 
De dames hebben heerlijk 
gesmuld van verschillende 
soorten groenten, vlees en 
bijbehorende gerechtjes. Als 
toetje hadden we ijs. Wat 
hebben de dames genoten en 

verslag etentje regio stad groningen

onderwijl heerlijk met elkaar 
kletsen en grapjes maken. 
Het was een zeer geslaagde 
en ontspannen middag.
Wij kennen in Groningen 
geen echte zomerstop. We 

gaan de hele zomer gewoon 
door, af en toe is er wel eentje 
afwezig maar we blijven 
dinsdags gewoon gezellig 
doorgaan.
Theresia bedankt.

verslag middagbijeenkomst regio veendam

Dinsdag 14 augustus 
kwamen we weer bijeen voor 
een gezellige middag. Eerst 
maar even bijkletsen tijdens 
het koffiedrinken. Al gauw 
moesten we weer aan de slag 
met wat oefeningen. Joke 
had voor de reumamiddagen 

speciaal klankschalen 
gekocht. Daar deze schalen 
ontzetten duur zijn, had 
Joke drie kleinere kommen 
gekocht met verschillende 
werkingen.
Klankschalen zijn 
afkomstig uit de Tibetaans 

boeddhistische gebieden 
in de verschillende 
staten in de Himalaya. 
Ze worden ook wel 
geneesschalen, heelkommen, 
relaxatiekommen of 
zingende kommen genoemd.
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We moesten geheel 
ontspannen met gesloten 
ogen luisteren naar het 
geluid van de grootste 
kom. Iedereen reageerde er 
verschillend op, maar een 
reactie was er wel degelijk. 
Toen maar een rondje Bingo 

en de volgende sessie met de 
kleinere schaal. Weer diverse 
reacties. Weer een Bingootje 
en nog een sessie met de 
kleinste schaal. Het was 
allemaal erg ontspannend en 
een leuke middag. Dit gaan 
we zeker vaker doen.

Op 9 oktober beginnen we 
een uurtje eerder (13.00 uur) 
om alvast iets te maken voor 
de kerst en diverse andere 
dingen, want Joke heeft nog 
zoveel ideeën dat er eigenlijk 
tijd tekort is.

etentje regio eemsdelta

Op 21 juni 2018 hebben de 
deelnemers van deze regio 
genoten van een lopend 
buffet bij Restaurant De 
Basiliek in Appingedam. 
In het voormalige kerkje 
Nicolaas is tegenwoordig 
dit restaurant gevestigd. 
De beelden spreken voor 
zich. Het was in een woord 
geweldig en heerlijk. Iedereen 
was erg tevreden, zodat het 
een zeer geslaagde afsluiting 
van het seizoen was.

rgm zeT je brein in beweging!

verslag workshop 
ronnie gardiner 
methode (rgm)

Tijdens de wekelijkse 
inloopbijeenkomst op 
26 juni 2018 komen 14 
leden op een zonnige 
dinsdagmorgen bij elkaar 
in het verenigingsgebouw 
“De Smidse” te Groningen. 
Wekelijks worden hier door 
de Reumapatiëntenvereniging 
Groningen op dinsdag 
inloopbijeen-komsten 
gehouden en regelmatig 
worden er workshops 

georganiseerd. Dit keer 
staat een workshop Ronnie 
Gardiner Methode ( RGM ) 
op het programma.

De docenten, Iris van der 
Staal en Doris ter Steeg, 
worden door de voorzitter 
verwelkomd. Voor sommige 
leden zijn de gezichten van 
deze beide dames wel bekend. 

Beiden zitten in het team 
oefentherapeuten die hydro 
lessen voor onze vereniging 
begeleiden.

wat is de rgm?
De Ronnie Gardiner 
methode 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 is het een 
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enorm sterke manier om de 
conditie van de hersenen te 
verbeteren.

Hoe werkt het
RGM maakt op een speelse 
manier gebruik van ritme, 
muziek, beweging, spraak, 
gehoor, zicht en gevoel. 
Tijdens het oefenen leest 
de deelnemer de symbolen 
en ‘vertaalt’ deze naar de 
daarbij behorende beweging 
welke wordt uitgevoerd op 
het ritme van muziek. De 
kleur van een symbool geeft 
aan of de beweging rechts, 
links of met beide kanten 
moet worden uitgevoerd. 
Met de symbolen stelt de 
RGM practitioner oefeningen 
(choreoscores) samen, 
toegespitst op een doelgroep 
en op muziek die voor deze 
doelgroep geschikt is. Terwijl 
men de beweging uitvoert 
die hoort bij een specifiek 
symbool, spreekt men ook 
de naam van dit symbool 
uit. Hierdoor worden de 
verschillende hersengebieden 
tegelijkertijd geactiveerd.

Het klinkt mogelijk nogal 
ingewikkeld, maar de 
oefeningen worden geleidelijk 
opgebouwd in de loop der 
tijd en aangepast aan het 
niveau van de groep (of de 
individuele persoon). RGM 
kan aan (bijna) alle niveaus 

worden aangepast, van zeer 
eenvoudige tot bijzonder 
ingewikkelde oefeningen, 
afhankelijk van wat de 
doelgroep aan kan. Ook 
wordt de muziek (zo goed 
mogelijk) aangepast aan de 
smaak van de deelnemers en 
wordt er een tempo (BPM) 
gekozen dat geschikt is voor 
de doelgroep.

start oefeningen

Na de uiteenzetting wat de 
RGM is en hoe het werkt 
starten de oefeningen. De 
docenten doseren de stof 
en bouwen de oefeningen 
rustig uit. Van BAAA, 
TING, KLAP werd het 
met muziek uitgebreid 
tot TJIK, KLAP, BOEM. 
De oefeningen worden 
regelmatig afgewisseld met 
korte onderbrekingen om 
feedback van de deelnemers 
te krijgen. Duidelijk is dat je 
met heel veel dingen tegelijk 
bezig bent. Luisteren, lezen, 
bewegen, focussen, timing 
om zo een aantal te noemen. 
De groep leert snel en het 
enthousiasme straalt ervan af.

De buurt weet niet wat 
ze overkomt. Het geluid 
van stampende voeten 
en handengeklap op de 
maat van de muziek was 
ongetwijfeld hoorbaar 
bij de buren van het 
appartementencomplex.

wat kan het opleveren
- Verbetering concentratie, 

geheugen, denksnelheid en 
schakelen

- Verbetering spraak
- Verbetering motorische 

vaardigheden
- Verbetering stemming
- Toename energie
- Verbetering coördinatie
- Verbetering oriëntatie

kortom: 
meer 

zelfverTrouwen

afsluiting
De workshop werd rond 
de middag afgesloten. De 
deelnemers zijn enthousiast 
en de eerste indrukken zijn 
positief. Op de vraag of 
er belangstelling bestaat 
voor een vervolg, wordt 
positief gereageerd. 
Afgesproken wordt dat er 
geëvalueerd wordt, en dat 
er gekeken gaat worden of 
er in de andere regio’s ook 
belangstelling voor deze 
workshop is.
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lijkt het u ook interessant om eens langs te komen bij een van de 
verschillende inloopbijeenkomsten? kom gerust, u bent welkom!



lEdEN AAN HET WooRd

alpe d’Huzes, een bijzonder evenement!

verbonden ben. Of beter 
gezegd, ik ben “besmet” 
met het Alpe d’HuZesvirus. 
Via een vriendin ben ik er 
mee in aanraking gekomen 
en in 2014 ben ik met 
haar meegegaan en hebben 

wij ons als vrijwilliger 
aangemeld om allerlei 
klussen te doen. In 2015 
ging mijn man Jan ook 
mee en nu zijn wij beide 
vaste vrijwilliger bij Team 
Catering.

Zoals beloofd in mijn 
verslag van de High 

Tea in het vorige nummer 
van het verenigingsblad nu 
een artikel over dit mooie 
evenement waar ik sinds 
2014 als vrijwilliger aan 
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Alpe d’HuZes is een actie 
waarbij deelnemers 

hardlopend, wandelend of 
fietsend onder het motto 
’opgeven is geen optie’ op een 
dag tot maximaal zes keer de 
legendarische Alpe d’Huez 
(in de Franse Alpen), 21 
bochten, 13,8 km beklimmen 
om, door sponsoring, zo veel 
mogelijk geld in te zamelen 
in de strijd tegen kanker. 
Met de opbrengsten wordt 
wetenschappelijk onderzoek 
naar kanker ondersteund, 
met als doel de ziekte onder 
controle te krijgen, zodat 
er in de toekomst niemand 
meer doodgaat aan kanker. 
Het volledige bedrag 
(antistrijkstokbeleid) gaat 
naar het KWF.

De 1e editie vond plaats 
op 6 juni 2006, met 66 

deelnemers. Sindsdien is het 
evenement, dat altijd op de 1e 
donderdag in juni plaatsvind, 
uitgegroeid tot een groots 
(letterlijk en figuurlijk) 
gebeuren met ± 4500 
deelnemers. Deelnemers, 
hun familie en vrienden, 
sponsoren en vrijwilligers 
“bezetten” die week de Alpe 
d’Huez en het is dan even dé 
Nederlandse berg!

Wat het evenement 
zo bijzonder maakt 

is dat iedereen die er zich 
voor inzet dat volledig 
vrijwillig en belangeloos 
doet, van de voorzitter tot 
de vrachtwagenchauffeurs, 

van de catering tot de 
schoonmaakploegen, van de 
motards tot de mensen van 
social media, écht iedereen 
die ook maar iets doet! Er 
zijn allemaal verschillende 
teams die het hele jaar 
door bezig zijn met het 
organiseren en faciliteren 
van het evenement en dat 
alles om het mogelijk te 
maken voor de deelnemers 
om hun onmacht om te 
zetten in kracht, het motto 
van de Alpe d’Huzes. 
Deze deelnemers hebben 
stuk voor stuk hun eigen 
verhaal en motivatie om 
mee te doen aan de Alpe 
d’HuZes. Deze emotionele en 
bijzondere verhalen worden 
gedeeld tijdens een aantal 
bijeenkomsten die tijdens de 
koersweek gehouden worden, 
zoals de bezinningsavond.

Sinds 2008 is er ook de 
Alpe d’HuZus. Deze 

wordt gehouden op de 
woensdag voor de Zes. Dit 
is bedoeld voor de mensen 
die donderdag niet kunnen/
willen deelnemen. Je mag 
dan 1 x de berg op, fietsend, 
hardlopend of wandelend. 
Dit is bedacht voor 
vrijwilligers, familieleden, 
sponsoren enz. die op de 
grote koersdag druk zijn 
met hun deelnemer(s) en 
of vrijwilligerstaken maar 
toch graag het meedoen 
willen ervaren en ook hun 
steentje willen bijdragen door 
sponsorgeld op te halen.

Ik heb in 2016 deelgenomen 
aan de Zus en ga dat 

komend jaar weer doen, want 
dan is het de 6e keer dat ik 
erbij ben en 6 is natuurlijk 
een speciaal getal voor ons 
Alpe d’HuZessers! Het is een 
heel bijzondere ervaring om 
die berg op te lopen, de sfeer 
op de berg in die week is niet 
te beschrijven, dat moet je 
meemaken om het te kunnen 
begrijpen.

Vanaf 2006 is er al meer 
dan 150 miljoen euro 

ingezameld, de afgelopen 
editie meer dan 11 miljoen! 
Daar zijn en worden veel 
baanbrekende onderzoeken 
mee gefinancierd. Dat is 
waar we het allemaal voor 
doen. En hopelijk maken 
wij nog mee dat kanker een 
chronische ziekte is waar je 
niet meer aan doodgaat.

Zoals jullie kunnen lezen 
ben ik heel enthousiast 

over dit evenement. Ik ben 
er trots op dat ik deel uit 
mag maken van de Alpe 
‘dHuzesfamilie. Het heeft 
mijn leven zeker verrijkt. 
Tijdens de koersweek geldt 
“Vreemden worden vrienden, 
vrienden voor het leven”. En 
zo is het !!

Teresia Kempen

Voor meer (achtergrond)
informatie en ook mooie 
foto’s, bezoek de site van 
Alpe d’HuZes.nl
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vraag & Antwoord 
voeding en Reuma

Hoeveel perziken 
zitten er eigenlijk in 
deze perzikyoghurt? 
en er staat e951 op de 
verpakking, maar is dat 
geen aspartaam?

Je loopt door de supermarkt 
met het idee dat je gezonde 
dingen gaat kopen en blijkt 
dat je door de bomen het 
bos niet meer ziet. Dat is 
natuurlijk niet zo gek! Fris 
uitziende verpakkingen 
en mooie praatjes maken 
een product aantrekkelijk, 

d
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oproep: vraag en antwoord

Diëtist Martine Bos van Previtas (gevestigd in het PCRR 
Hilberdink) behandelt in elke editie van ons verenigingsblad 
een vraag over voeding en reuma.

Mocht u ook een vraag willen stellen, dan kunt u deze stellen 
via de mail aan activiteitencommissie@rpv-groningen.nl.

Elke uitgave zullen we een vraag uitlichten en bespreken. Dus 
grijp uw kans!

Etiketten, labels en verpakkingen
waardoor het beter verkoopt. 
Maar ze kunnen je wel op het 
verkeerde been zetten. Als je 
weet waar je op moet letten, 
kennen voedingsmiddelen 
geen geheimen meer. Je weet 
dan wat er inzit en of je die 
kreten op de verpakkingen 
kunt geloven.

Een etiket lezen is handig 
als je bijvoorbeeld 2 
producten wilt vergelijken 
of je wilt weten wat er in 
een product zit. Als je weet 
hoe je het etiket leest, kies 

je makkelijker voor gezonde 
boodschappen.

Wat precies op een etiket 
moet staan is vastgelegd in 
de Warenwet Informatie 
Levensmiddelen (WIL) 
en in de Europese wet 
Voedselinformatie. De 
Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit houdt 
hier toezicht op. Dit 
geldt in elk geval voor 
alle levensmiddelen die 
voorverpakt zijn in de 
supermarkt.
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Wat vind je allemaal 
terug op een etiket?

Op het etiket vind je de 
voedingswaarde en de 
ingrediënten. Ingrediënten 
zijn de grondstoffen waarmee 
het levensmiddel is gemaakt. 
Het ingrediënt dat het 

meest in het product zit, 
staat vooraan (in dit geval 
soja). Het product dat er het 
minst inzit staat achteraan 
(in dit geval kokosolie 
wat is gebruikt voor de 
banaanplakjes).

In voedingswaarde tabel 
staan de hoeveelheden 
energie en voedingsstoffen 
die in het product zitten. 

Kijk naar de hoeveelheid 
per 100 gram of milliliter 
als je producten met elkaar 
vergelijkt.

Verder vind je nog informatie 
over de houdbaarheid (THT 
of TGT), de inhoud en de 
fabrikant.

een paar valkuilen als je 
een etiket leest:

Veelbelovende teksten op de 
verpakking (claims)
Op de voorkant van de 
verpakking vind je vaak 
kreten als ‘bron van vezels’ 
of ‘goed voor de weerstand’. 
Die kreten noemen we claims 
en meestal zijn het loze 
kreten om jou te verleiden 

het product te kopen. Als 
er ‘ambachtelijk’, ‘vers’ of 
‘natuurlijk’ op de verpakking 
staat, dan klinkt dat mooi. 
Maar het zegt niets. Zo kan 
een ‘ambachtelijk’ brood net 
zo goed in de fabriek zijn 
gemaakt. Medische claims 
mogen niet op de verpakking 
gezet worden.

Prachtige plaatjes
Op verpakkingen staan de 
mooiste foto’s, bijvoorbeeld 
vruchten en groente. Je 
verwacht dan dat het product 
er vol mee zit. Maar dat is 
lang niet altijd het geval. 
Op een pak vruchtendrank 
staan soms de prachtigste 
frambozen, terwijl er maar 
1% echte framboos inzit en 
dat er vooral appelsap in zit.

niet alle porties zijn even 
groot
Op veel etiketten staat ook 
de voedingswaarde per 
portie, bijvoorbeeld per glas 
of koekje. Maar dat kan 
verwarrend zijn. Fabrikanten 
bepalen namelijk zelf hoe 
groot zo’n portie is. Zo 
rekent de ene fabrikant 30 
gram voor 1 portie en de 
andere 45 gram. En nog 
een andere valkuil: soms 
zitten er 2 koeken in een 
meeneemverpakking en 
wordt het aantal calorieën 
gemeld van 1 koek. Dat lijkt 
namelijk gezonder!
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e-nummers of de 
natuurlijke naam
Wanneer er bijvoorbeeld 
citroenzuur op de verpakking 
staat, klinkt dat gezonder dan 
E330. Of als er aspartaam 
in het product zit, wordt er 
vaak E951 vermeldt, omdat 
dit beter oogt.

Laat je dus niet foppen als 
je bepaalde stofjes niet wilt 
gebruiken.

Overigens worden alle 
E-nummers gecontroleerd 
en pas toegevoegd aan 
producten als ze veilig blijken 
te zijn. Uiteraard moet je wel 
oppassen als je een allergie 
hebt.

Tips om de valkuilen 
te vermijden:

Laat je niet verleiden door 
mooie verpakkingen en 
leuke beloftes. Kijk naar 
de ingrediëntenlijst om te 
bepalen welk ingrediënt 
het meest voorkomt. Alle 
informatie die belangrijk 
is vind je op de achterkant 
van de verpakking.

Wil je producten 
vergelijken? Vergelijk ze 
dan per 100 gram en niet 
per portie, want dat is dus 
niet altijd hetzelfde.
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pleidooi voor Belimumab 
vindt eindelijk gehoor: 
in basispakket voor slE

Belimumab is al 
sinds 2012 op de 

Europese markt, maar 
het toenmalige College 
voor Zorgverzekeringen 
(CvZ) besloot om dit 
medicijn niet te vergoeden: 
de werkzaamheid van 
Belimumab zou onvoldoende 
zijn aangetoond. Dit druiste 
in tegen de conclusie van 
het Europese Medicijn 
Agentschap (EMA). Die 
had het medicijn juist op 
de markt toegelaten als 
aanvullende behandeling 
voor SLE-patiënten die 
onvoldoende baat hebben bij 
een standaardbehandeling.

aan de bel getrokken

In 2012 heeft het 
Reumafonds samen 

met de NVLE (Nationale 
vereniging voor lupus, APS, 

sclerodermie en MCTD ) en 
de Nederlandse Vereniging 
voor Reumatologie (NVR) 
aan de bel getrokken bij 
toenmalig minister Schippers. 
Wij vonden dat deze 
beslissing moest worden 
heroverwogen. Dit heeft ertoe 
geleid dat Belimumab vanaf 
1 juli 2015 voorwaardelijk 
uit de basisverzekering werd 
vergoed. Daardoor kon een 
deel van de mensen met 
SLE dit medicijn, onder 
voorwaarden, gebruiken. Op 
deze manier kon het middel 
zijn effect in de praktijk 
bewijzen.

werking is bewezen

Het Zorginstituut 
Nederland (ZiN) 

heeft onlangs de conclusie 
getrokken dat de werking 
van het biologische medicijn 

Belimumab voldoende 
is aangetoond, zowel 
via injecties als via een 
infuus. Daarom is besloten 
Belimumab vanaf mei 2018 
te vergoeden vanuit het 
basispakket. Sija de Jong, 
manager Patiëntenbelangen 
bij het Reumafonds: “Dit 
besluit geeft mensen met SLE 
een nieuw perspectief en een 
betere kwaliteit van leven!”

sle

SLE is een ernstige 
auto-immuunziekte 

die de huid, de gewrichten 
en de interne organen 
kan aantasten. Er zijn 
drie vormen van lupus 
erythematodes en elke vorm 
geeft zijn eigen klachten.

Bron: ReumaNederland 
7 juni 2018

Het reumafonds is blij met het kabinetsbesluit om het medicijn belimumab voor 
mensen met systemische lupus erythematodes (sle) te vergoeden vanuit het 
basispakket. in 2012 heeft het reumafonds er al voor gepleit om dit medicijn te 
vergoeden uit de basisverzekering. gezamenlijke inspanningen hebben succes gehad.
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overstappen naar een ander 
biologisch medicijn

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 

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.
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biosimilar), dan vindt het 
Reumafonds dat wisselen aan 
de volgende voorwaarden 
moet voldoen:

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.”
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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 medi-

cijnen, 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.”

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: ReumaNederland
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Besluit minister over 
basispakket benadeelt 
chronische patiënt

vws minister bruins (medische zorg) neemt het advies van het 
zorginstituut nederland over om een vitamine d, zware paracetamol 
en mineralen uit het basispakket te halen. Het reumafonds vindt 
dit een zeer onverstandig en ongewenst besluit met grote nadelige 
consequenties voor mensen met een reumatische aandoening. Het 
is een kostenbesparing die volledig voor rekening komt van de 
chronische patiënt.
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Het Zorginstituut heeft 
in 2016 een advies 
uitgebracht om een aantal 
geneesmiddelen uit het 
basispakket te halen om 
kosten te besparen. Het 
gaat daarbij om middelen 
die ook bij de drogist te 
koop zijn, zoals vitamine 
D, paracetamol 1000 mg, 
kalktabletten en foliumzuur. 
Voor mensen met reuma 
zijn deze middelen een 
noodzakelijk en essentieel 
onderdeel van hun 
behandeling. Het besluit van 
de minister om het advies van 
het Zorginstituut te volgen 
heeft voor mensen met reuma 
dan ook grote consequenties.

onveilig gebruik 
medicatie en zorgmijding

Sija de Jong, manager 
Patiëntenbelangen 
Reumafonds: “Dit besluit 
werkt onveilig gebruik van 
medicijnen in de hand, omdat 
medicatiebewaking zoals 
controle op bijwerkingen 
en interacties met andere 
medicijnen door de apotheek 
vervalt met deze maatregel. 
Deze middelen zijn voor 
mensen met reuma geen 
zelfhulpmiddelen maar 
effectieve geneesmiddelen 
die onderdeel zijn van een 
behandeling. Daar moet 
controle op zijn.”

Ook ontstaat door dit besluit 
het risico dat mensen met 
reuma de middelen niet meer 
of minder gaan gebruiken. 
“Het niet meer nemen van 
vitamine D en kalktabletten 
bij osteoporose kan leiden tot 
botbreuken. Het niet meer 
nemen van foliumzuur bij

methotrexaat kan leiden tot 
stoornissen in de leverfunctie 
of bloedaanmaak. Situaties 
die ernstige invloed hebben 
op de kwaliteit van leven van 
mensen met reuma”, aldus de 
Jong.

kostenbesparing voor 
rekening van chronische 
patiënt

Het niet meer vergoeden van 
deze middelen, betekent ook 
weer een extra kostenpost 
voor mensen die afhankelijk 
zijn van medicatie. Voor 
bijna 200.000 gebruikers 
betekent dit besluit een extra 
kostenpost tot boven de € 
80 en voor 100.000 mensen 
is dit zelfs meer dan € 150 
euro per jaar. Zij betalen 
deze medicatie vanaf 2019 
zelf. Naast de maximaal 
€ 250 eigen bijdrage voor 
medicijnen die ze per jaar al 
kwijt zijn.

Het kabinet heeft de 
ambitie om de stapeling van 

zorgkosten tegen te gaan 
maar dit is toch weer een 
extra stapeling van de kosten 
voor de chronische patiënt. In 
de brief van de minister staat 
dat hij geprobeerd heeft om 
een uitzondering te maken 
voor chronische patiënten, 
maar deze kostenbesparing 
komt nu juist helemaal voor 
rekening van de patiënt.

bezwaren ingebracht

Het Reumafonds heeft 
het afgelopen jaar haar 
bezwaren kenbaar gemaakt 
aan het ministerie van 
VWS en Kamerleden. De 
patiëntenorganisatie vindt het 
zeer onbegrijpelijk dat deze 
argumenten niet de doorslag 
hebben gegeven om deze 
middelen in het verzekerde 
pakket te houden. Het 
Reumafonds blijft zich hard 
maken voor het behoud van 
deze middelen in het pakket 
in aanloop naar het Algemeen 
Overleg Pakketbeheer eind 
juni in de Tweede Kamer.

Meer informatie over ons 
standpunt en brief aan 
minister: ‘Vitamine D, zware 
paracetamol en mineralen 
moeten beschikbaar blijven in 
verzekerd pakket’

Bon: ReumaNederland 
1 juni 2018
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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

Haren Beatrixoord Maandag-, dinsdag en woensdag-vrijdagavond

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.

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

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. 
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U kunt zich alvast aanmelden via onze website www.rpv-groningen.nl of neem contact op met 
Ellen Dieterman 06 55 86 53 75.Ook voor de proefles graag even telefonisch contact met Ellen 
opnemen.

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 p s 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.

aanbod in norg e.o.
In Norg wordt op dinsdag 30 oktober a.s. om 17.00 uur een proefles gehouden. Als er 
voldoende deelnemers zijn, dan starten we hier onder begeleiding van een fysiotherapeut een 
oefengroep.

De groepstrainingen vinden plaats bij Fysiotherapie Norg aan de Roeghoornweg 1 in Norg.
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Belangstelling ? Meld u aan!

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 met minder pijnklachten. Bij de oefeningen wordt rekening 
gehouden met de individuele belastbaarheid van de deelnemers.
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.
Nieuw in Adorp: Woensdagmorgen 10.30-11.30 uur
Praktijk Yoga Hoogezand start 19 september 2018 ook in Adorp een cursus Yoga. 

De lessen worden gegeven in het Dorpshuis Artharpe, Torenweg 9, 9774 PH Adorp.
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

N o R d I c WA l K I N G
Bij voldoende deelname worden er in Zuidhorn en 
Groningen nieuwe cursussen georganiseerd.

Waar: Zuidhorn, Sporthal Sportlaan 1
Groningen, Noorderplantsoen

Wanneer: Zuidhorn, maandag van 10.00 uur-11.00 uur
Groningen, 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.
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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 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.

22

re
um

ap
at

ië
nt

en
ve

re
ni

gi
ng

 g
ro

ni
ng

en
 - 

nu
m

m
er

 4
, 2

01
8



Speciale inloopdata:
25 september, Workshop zijdeschilderen
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 december, Bloemschikken kerst
Graag vooraf aanmelden bij Dirkje Tuik, dtuik@home.nl

regio westerkwartier

Eenmaal per jaar organiseren wij voor onze leden in deze regio een leuke eindejaarsbijeenkomst.

Wat gaan we doen: Dit jaar gaan we met elkaar lunchen op een bijzondere locatie.
Wanneer: 12 december 2018, ontvangst om 12.00 uur.
Waar: Restaurant Garnwerd aan Zee, Hunzeweg 38A, 9893 PD Garnwerd.

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)
9 oktober, Kerstknutselen, let op gewijzigde aanvangstijd van 13.00 uur!!
11 december, Etentje
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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

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.
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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.

ontspannen en/of sportieve activiteiten

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.

Dit jaar organiseren we 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 2018
Programma: Individuele pakketkeuze met gezamelijke ontmoetingstijdstippen
Kosten: Afhankelijk van de individuele pakketkeuze, met een bijdrage RPV van € 13,50 

per lid
Opgeven: Bij voorkeur via de website www.rpv-groningen.nl of bel Erik Bruining op 06 

44790890.

kom je zaterdag 
10 november ook?
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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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Bereikbaarheid reumatologie in de regio
Locatie Delfzicht: Jachtlaan 50, Postbus 30 000, 9930 RA Delfzijl
Locatie Lucas: Gassingel 18, Postbus 30 000, 9670 RA Winschoten
Telefoonnummer voor beide locaties: 088-0666100
Website: www.ommelanderziekenhuis.nl

Verpleegkundig specialist reumatologie: Ingrid Draaijer
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Afwezig op woensdag

wilHelmina ziekenHuis assen icare/wilhelminaziekenhuis assen
Bezoekersadres: Europaweg Zuid 1, Assen
Postbus: 30001; 9400 RA Assen
Telefoon: 0592 - 325262
Website: www.wza.nl

Reumaconsulent: Annet Sikkens, e-mail: annet.sikkens@wza.nl
Aanwezig op: Dinsdag 8.30 - 15.00 uur

Woensdag 8.30 - 12.00 uur
Donderdag 8.30 - 15.00 uur

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
 

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

U wilt graag meer bewegen maar weet niet hoe?

Reumapatiëntenvereniging Groningen start in het
4e kwartaal 2018 samen met Health Centre Zuidhorn een nieuwe 
groep Reumafitness en Hydrotherapie in groepsverband.
Tijdens een bijeenkomst informeren wij u graag over de opzet van deze nieuwe lessen en hoe deze iets 
voor u kunnen betekenen. Wij nodigen u uit om onder het genot van een kopje koffie/thee kennis te 
maken met de fysiotherapeuten en de accommodatie.

nu ook in zuidhorn!
reumafitness en Hydrotherapie
voor mensen met reumatische aandoeningen

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST

Waar:  Zwemcentrum Zuidhorn
Atlasstraat 3, 9801 VA Zuidhorn

Wanneer:  Woensdag 26 september 2018
Tijd: 10:30 uur tot 11:30 uur

U kunt zich aanmelden via www.rpv-groningen.nl 
of telefonisch bij Ellen Dieterman, tel. 06 5586 5375


