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Van de Voorzitter

We kijken met veel 
plezier terug op de 

bereikte resultaten in de 
afgelopen weken. Zo was er 
de themabijeenkomst over 
Medicinale Cannabis. Een 
zeer goede opkomst, waar 
we blij mee zijn. In Norg 
en Zuidhorn zijn nieuwe 
beweegactiviteiten gestart. 
Mooie ontwikkelingen waar 
u uw voordeel mee kunt 
doen. Keuzemogelijkheden 
dus volop.

We hebben de begroting 
2019 gereed en ons 

activiteitenprogramma op 
hoofdlijnen ingevuld. Begin 
2019 kunt u het programma 
vinden op de website en in 
het eerste nummer volgend 
jaar van dit blad.

De maand december met 
de feestdagen in het 

vooruitzicht staat weer in het 
teken van lekker eten. Niet 
alleen thuis maar ook bij 
onze inloopbijeen-komsten 
zijn de nodige etentjes 
gepland. Wij hopen dat dit 
gezellige bijeenkomsten 
zullen zijn.

Ik hoop dat 2019 voor ons 
allen een bijzonder jaar 

mag worden. Ik wens u fijne 
en sfeervolle kerstdagen en 
alle goeds voor het nieuwe 
jaar.

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

We kunnen terugkijken 
op een intensief jaar. 

Een jaar waar we weer een 
aantal stappen hebben gezet 
om de organisatie van onze 
vereniging voor te bereiden 
op de hedendaagse taken en 
taken verdelen over meerdere 
personen. Met het optimaal 
benutten van automatisering 
en digitalisering moeten we in 
staat zijn om onze taken nog 
efficiënter uit te voeren.

Voor deze aanpak hebben 
we in het nieuwe jaar 

een aantal vrijwilligers nodig. 
Verderop in dit blad hebben 
we 2 vacatures opgenomen. 
Wie gaat ons ondersteunen 
bij deze taken? Wie denkt 
over de vaardigheden te 
beschikken om hier een 
bijdrage aan te kunnen 
leveren? Wij willen graag in 
gesprek met u/met jou.

Het nieuwe jaar 2019 is 
ook het jaar waarin we 

het 40 jarig jubileum mogen 
vieren. Een mijlpaal om 
bij stil te staan! Maar ook 
een moment om vooruit te 
kijken, wat vragen onze leden 
in deze tijd van een lokale 
reumapatiëntenvereniging? 
En hoe kunnen wij daar zo 
goed mogelijk op inspelen? 
Daar heb je in ieder geval een 
goed toegeruste organisatie 
van vrijwilligers voor nodig.

op de 
drempel 

naar 
een 

nieuw 
jaar
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weetjes
Zorgverzekering 2019: eigen bijdrage medicijnen gemaximeerd op 250 euro

In 2019 stijgen de zorgpremies, maar er is gelukkig ook goed nieuws. De eigen bijdrage voor 
medicijnen wordt namelijk gemaximeerd op 250 euro. Deze regeling geldt voor medicijnen die 
zijn opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De maatregel start in 2019 en 
loopt in ieder geval tot en met 2021.

Vergoeding medicijnen zorgverzekering: zo werkt het

Van veel medicijnen bestaan verschillende merken. Deze hebben dezelfde werkzame stoffen en 
daardoor ook hetzelfde effect. Zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van 
een medicijn. Dat noemen we het preferentiebeleid. Als je de voorkeur hebt voor een duurdere 
variant, vergoeden zorgverzekeraars dit in veel gevallen niet.

De kosten van medicijnen vallen onder je eigen risico. De eerste 385 euro betaal je dus zelf. Als je 
ook een vrijwillig eigen risico hebt dan loopt dit bedrag nog verder op, tot maximaal 885 euro. 
Daarnaast betaal je voor sommige medicijnen een eigen bijdrage. Op jaarbasis kan dat al om 
honderden of zelfs duizenden euro’s gaan. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in financiële 
moeilijkheden komen, heeft het kabinet maatregelen genomen. Tot een bedrag van 250 euro 
betaal je de eigen bijdrage zelf, en alles wat daarboven komt betaalt je zorgverzekeraar.

Op de website van Independer vind je hier meer informatie over en wordt de maatregel aan de 
hand van een voorbeeld nog beter uitgelegd:

https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/zorgverzekering-2019/eigen-bijdrage-medicijnen

Bron: Independer

contributie 2019

De contributie voor het lidmaatschap van 
de vereniging is voor 2019 ongewijzigd 
vastgesteld op € 20,- per jaar.

wijziging telefoonnummer

Wij zijn vanaf begin november te bereiken 
voor aanmelding nieuwe leden en alle 
beweegactiviteiten op het telefoonnummer 
050-305 00 63.
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nieuws
wijziging uitvoering incasso

halfjaar uitgevoerd, t.w. in 
januari en in juli.

Facturen worden vanaf begin 
2019 zoveel mogelijk digitaal 
toegezonden. U ontvangt 
begin 2019 van ons per mail 
of per post een persoonlijke 
brief waarmee u zelf kunt 
kiezen of u van ons facturen 
wilt ontvangen. Als u voor 
uw zorgverzekeraar een 
factuur nodig heeft dan kunt 
u dat aan ons doorgeven. 
Via onze website en ons 

verenigingsblad houden wij 
u de komende maanden 
ook op de hoogte van de 
ontwikkelingen.
Wij vertrouwen erop u 
zo voldoende te hebben 
geïnformeerd. Mocht u 
nog vragen hebben dan 
kunt u contact opnemen 
met de heer J. v.d. Veen, 
per mail bereikbaar 
via penningmeester@
rpv-groningen.nl of 
telefonisch onder nummer 
0594-69 99 90.

Wij hebben u eerder via ons 
verenigingsblad geïnformeerd 
dat er wijzigingen gaan 
plaatsvinden in de uitvoering 
van de incassoprocedure. 
Hierbij geven wij u nadere 
informatie over deze 
veranderingen.

Vanaf oktober wordt de 
hydro bijdrage niet meer per 
kwartaal maar per maand 
geïncasseerd. Vanaf 1 januari 
2019 wordt de jaarlijkse 
incasso van de contributie per 

collecte 2019: alle beetjes helpen

Of u nu aan de deur 
geeft aan de collecte van 
ReumaNederland, of zelf 
meehelpt met collecteren: alle 
beetjes helpen.

Steun ons daarom en doe 
mee! De collecteweek is van 
18 tot en met 23 maart.
Collectant worden? Stuur een 
mail aan 

vrijwilligers@reumanederland.
nl
U kunt ook digitaal collecteren. 
Maak een digitale bus aan op 
reumanederland.digicollect.nl

4

re
um

ap
at

ië
nt

en
ve

re
ni

gi
ng

 g
ro

ni
ng

en
 - 

nu
m

m
er

 5
, 2

01
8



algemeen
De organisatie van RPV Groningen heeft zich de afgelopen periode ontwikkeld tot een professionele 
klantgerichte organisatie die toegerust is voor de huidige taakopvatting van de vereniging.
Het bestuur van vier personen wordt door vakbekwame vrijwilligers ondersteunt. Belangrijke 
processen zoals voorlichting en informatie, aanmelding van leden en beweegactiviteiten zijn 
centraal ingericht. Er worden voorbereidingen getroffen om optimaal gebruik te kunnen maken van 
automatisering/digitalisering.
Wij willen de organisatie graag verder versterken met een aantal vrijwilligers. Hiertoe bestaan de 
volgende

Vacatures
ledenadministratie en beweegactiviteiten
In een vereniging is een accurate ledenregistratie erg belangrijk. Binnen onze vereniging worden 
beweegactiviteiten georganiseerd, zoals hydrotherapie, Yoga, Reumafitness en Nordic Walking. De 
administratieve verwerking van aan-en afmeldingen van leden/ beweegactiviteiten vindt plaats in 
onze ledenadministratie. Aanvragen voor deelname aan oefengroepen worden verwerkt en bevestigd 
aan de aanvrager. Er is frequent contact met leden en belangstellenden over de beweegactiviteiten.
We hebben besloten om deze taken in wisseldienst door twee personen uit te laten voeren.
Wij zoeken daarom een tweede persoon voor

Het voeren van de ledenadministratie 
en het coördineren van de beweegactiviteiten

Na een inwerkperiode wordt verwacht dat je deze taak zelfstandig uit kunt voeren. Het rooster kan 
in overleg worden samengesteld.

financieel administratieve zaken
De verwerking van de primaire administratie is ondergebracht bij een extern administratiekantoor. 
Intern worden de volgende activiteiten uitgevoerd zoals het verzorgen van betalingen, het beheer 
van de post, de digitale facturering van de contributie en beweegactiviteiten, het verzorgen van de 
financiële jaar-en tussentijdse rapportages, het samenstellen van de begroting etc.
Wij zoeken een

Administratief assistent

die de penningmeester bij de genoemde taken ondersteunt. Na een inwerkperiode zal dit ca 4 uren 
per week in beslag nemen.

Reageren
Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande taken of wil je nadere informatie hebben. Neem 
contact op met onze voorzitter Willie Dieterman, telefonisch bereikbaar op 06 13 44 66 01 of stuur 
een mail naar voorzitter@rpv-groningen.nl

wie komt onze vereniging versterken?
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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.

Tijdens de wekelijkse 
inloopbijeenkomst op 25 
september 2018 kwamen 
11 leden op een zonnige 
dinsdagmorgen bij elkaar 
in het verenigingsgebouw 
“De Smidse” te Groningen. 
Wekelijks worden hier 
door Reumapatiënten-
vereniging Groningen 
inloopbijeenkomsten 
gehouden. Dit keer staat een 
workshop zijdeschilderen 
op het programma. Emma 
Dijkstra uit Zuidhorn 
is uitgenodigd om deze 
workshop te geven.

wat is de aanpak

Met de door Emma 
meegebrachte materialen 
kregen we instructies over 
de basis principes van het 
schilderen. Op een frame 
werd zijde gespannen en 
dit groot stuk zijde werd 
in proefvlakken opgedeeld. 
Voor iedere deelnemer was 
een proefvlak beschikbaar. 
Na uitleg van Emma gingen 

we geheel naar eigen wens 
het zijde bewerken met 
textielverf. Na het schilderen 
werden de proefvlakken 
gedroogd en werden we 
geïnformeerd hoe deze 
proefvlakken gebruikt 
konden worden voor het 
maken van kaarten. Deze 
kaarten had Emma ook bij 
zich en er werden prachtige 
originele kaarten gemaakt 
van de proeflapjes.

Het echte werk om een 
shawl te maken

Nadat wij op deze wijze de 
grondbeginselen onder de 

knie hadden gekregen, werd 
er gestart met het “echte” 
werk om een shawl in onze 
eigen kleuren te maken.

workshop zijdeschilderen

impressie inloopbijeenkomsten
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Emma had drie frames 
meegebracht, zodat een ieder 
even op z’n beurt moest 
wachten om z’n eigen sjaal te 
maken.

Nadat het drogingsproces 
was afgerond, konden we 
onze eigen creativiteit en 
die van elkaar bewonderen. 
De beelden geven een goede 

impressie van de professionele 
aanpak van de groep.

Er werd in een ontspannen 
sfeer met elkaar 
samengewerkt. De deelnemers 
waren erg enthousiast over 
de resultaten van deze 
verrassingsworkshop.

Ellen Dieterman

Verslag middagbijeenkomst regio Veendam
Op 9-10-2018 begonnen we 
onze bijeenkomst om 13.00 
uur. Het was een productieve 
middag, want in 3 uur kun je 
veel doen.
Zo hebben we herfstlichten 
kunnen maken en, hoewel 
een beetje aan de vroege 
kant, een kerst raamhanger. 
Het was een goede oefening 
voor de reumahanden, al viel 
het lang niet mee.

Gewoon af en toe 
ontspanning.
Een paar dames konden 
helaas niet aanwezig zijn 
door ziekte. Van harte 
beterschap en tot 11 
december aan het kerstdiner. 
Uw wordt nog op de hoogte 
gehouden waar het kerstdiner 
plaats zal vinden.

Ina Wijkstra

Rectificatie artikel alpe d’huZes
In het vorige nummer is de websitevermelding onjuist weergegeven. De 
juiste vermelding moet zijn Alpe d’HuZes www.opgevenisgeenoptie.nl
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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!



l e d e n a a n h e t w o o R d
middagtocht naar het gevangenismuseum 
van veenhuizen

Op 12 september zo organiseerde de RPV,
een middagtocht voor de leden en velen gingen mee.
Bij Hotel-Restaurant Aduard stond de bus,
en daar was het verzamelen dus.
Rond kwart voor één stond iedereen klaar,
en gingen we met de bus vandaar.
Voor een mooie tocht door het Westerkwartier,
en zo kwam het Veenhuizer gevang in ’t vizier.
Daar werden we ontvangen met koffie en koek,
en brachten we het museum een bezoek.
We werden in twee groepen rondgeleid,
en wat we zagen was geen gekkigheid.
Ooit door Johannes van den Bosch opgericht,
was het bedoeld voor landlopers, paupers en als heropvoeding gesticht.
Niet voor ieder ging het leven daar goed.
Mistrad je de regels, dan werd dat beboet.
Voor een klein vergrijp, kwam je op water en brood,
maar voor wat ergere vond je de dood.
Radbraken, waarbij men je botten brak,
was één van de straffen waarover men sprak.
Zo werd het steeds meer zoals het nu is,
tot een heuse gevangenis.
De tour liep ten einde, veel gezien en gehoord.
De leiding kreeg applaus, want het had ons wel bekoord.
Wachtte ons nog een drankje, en dat was fijn,
en we reden met de bus nog over het terrein.
De chauffeur, vroeger bij justitie zijn werk,
wees en vertelde over kerkhof en kerk.
Na nog een marsje, ging het op Aduard aan,
waar het eten al klaar bleek te staan.
Het was een heerlijk drie gangen diner,
met daarna applaus voor de organisatie door de RPV.
Zo was het tijd om moe maar voldaan,
ieder naar zijn huis te gaan.
Ons verheugend op een volgende keer,
want wie weet, zien we u dan weer.

Namens een deelnemer,
Hannie Huizinga - van Dijken
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Vraag & antwoord 
Voeding en Reuma

De klok wordt weer verzet 
en daarmee is de wintertijd 
weer aangebroken. De dagen 
worden korter en het wordt 
(eindelijk) kouder! Ik moet 
er persoonlijk weer altijd 
heel erg aan wennen, vooral 
de dagen net nadat de klok 
is verzet. Doordat het eerder 
donker wordt, word ik ook 
eerder moe in de avond. 
Wat dat ene uurtje een 
verschil kan maken! Logisch 
natuurlijk want je lichaam 
is erop ingesteld, moet even 
schakelen.

Je kunt ook het gevoel 
krijgen dat je meer moet 
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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!

wintertijd
eten om het ‘energietekort’ 
te compenseren. Vooral als 
je dan ook toegeeft aan toch 
die lekkere extra’s voel je je 
minder energiek, slomer en 
ben je sneller moe.

Naast het bioritme wat in de 
winter verstoord kan raken, 
krijgen we ook beduidend 
minder vitamine D uit het 
zonlicht. Vitamine D is een 
vetoplosbare vitamine die 
ook wel bekend staat als de 
“zonvitamine”. Dit komt 
doordat de huid onder 
invloed van zonlicht zelf 
vitamine D kan aanmaken. 
Vitamine D komt in voor in 

dierlijke producten als: vette 
vis, vet vlees en melkvet. En 
margarine, halvarine en bak- 
en braadproducten wordt 
verrijkt met vitamine D.

waarom moeten 
we vitamine d 
binnenkrijgen?

Het is belangrijk om 
voldoende vitamine D 
binnen te krijgen, omdat 
het betrokken is bij veel 
lichamelijke processen. 
Vitamine D is noodzakelijk 
voor de opname van 
calcium.
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Vitamine D en calcium 
werken samen en zorgen voor 
een optimale botmassa. Dit is 
niet onbelangrijk, gezien een 
optimale botmassa bijdraagt 
aan de preventie van 
osteoporose (botontkalking), 
waar je bij een reumatische 
aandoening een hoger risico 
op hebt door gebruik van 
medicatie.
Vitamine D is ook 
betrokken bij je weerstand. 
Verschillende cellen in het 
lichaam zijn betrokken bij 
de afweer en zorgen, onder 
invloed van vitamine D, 
voor de verdediging van het 
lichaam tegen indringers, 
ook wel ziekteverwekkers 
genoemd. Vitamine D 
verhoogt je weerstand 
en verlaagt je kans op 
het ontstaan van auto-
immuunziekte, waaronder 
hart- en vaatziekten, diabetes, 
depressies, kanker en 
infectieziekten.

tips

Hierbij een aantal tips om 
een winterdip te lijf te gaan 
en om je energielevel ook in 
de winter op peil te houden.

1. Een open deur, maar 
toch wel de echte 
nummer 1. Zorg dat je 
gezond en gevarieerd 
blijft eten en vooral 
niet te veel. Probeer het 
snoepen zoveel mogelijk 
te beperken tussen alle 
feestdagen door.

2. Ook dit is 
waarschijnlijk een 
inkopper; neem veel 
groenten (minimaal 
250 gram, maar 
liefst meer) en fruit 
(2 stuks). Dit is niet 
alleen goed voor je 
lichaam, maar vooral 
groenten vullen goed 
zonder veel calorieën 
te leveren. Vooral 
fijn als je een dag 
teveel gesnoept hebt. 
Daarnaast bevatten 
groenten en fruit veel 
anti-oxidanten, die je 
lichaam beschermen 
tegen schadelijke 
stoffen.

3. Zorg dat je voldoende 
Vitamine D & omega-3 
vetzuren binnenkrijgt. 
Eet je geen of te weinig 
vis, overweeg dan om 
visolie en vitamine D te 
suppleren.

4. Blijf zoveel mogelijk 
in beweging. Haal 
lekker een frisse neus 
of probeer, als het weer 
het niet toelaat, iets te 
zoeken wat ook binnen 
kan; bijvoorbeeld 
zwemmen of oefenen 
bij een fysiotherapeut.

5. Doe leuke dingen 

Recept

Met al deze info in mijn 
achterhoofd heb ik een 
heel gezond winters 
recept gevonden op het 
Voedingscentrum, rijk 

aan vitamines, mineralen, 
omega-3 vetzuren en 
vitamine D.

BoERENkoolStampot 
mEt makREEl
Ingrediënten voor 2 personen

•	 400-500	gram	
aardappelen

•	 750	gram	panklare	
boerenkool of 1 pak 
diepvries boerenkool 
(450 gram)

•	 ca.	150	ml	halfvolle	
melk

•	 2	augurken
•	 200	gram	gestoomde	

makreel

Bereiding

1. Schil de aardappelen en 
snijd ze in stukken.

2. Breng de aardappelen 
met de boerenkool in 
een bodempje water 
aan de kook. Kook dit 
in ca. 25 minuten gaar.

3. Breng de melk aan de 
kook.

4. Stamp de aardappelen 
met de boerenkool 
klein en maak er met 
hete melk een stamppot 
van.

5. Hak de augurkjes klein 
en meng ze er door.

6. Verdeel de makreel* in 
stukjes en leg ze op de 
stamppot.

*Voor een vegetarische 
variant kun je de makreel 
vervangen door bijvoorbeeld 
noten toe te voegen of 
vegetarische reepjes.
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ergotherapie en kleine hulpmiddelen: 
bij twijfel niet doen!

Gelukkig denken mensen niet 
altijd na over het waarom 
zij iets doen, op welk tijdstip 
dat plaatsvindt, in welke 
volgorde zij dat uitvoeren, 
hoelang zij dit achter 
elkaar doen , waarom zij 
activiteiten niet meer doen of 
juist te lang doorgaan. Veel 
mensen met een beperking 
of een handicap zijn heel 
goed in staat oplossingen te 
bedenken om hun dagelijkse 
handelingen te kunnen 
blijven uitvoeren.

Pas wanneer mensen 
vastlopen in de uitvoering 
van hun dagelijkse 
handelingen, wegens pijn, 
vermoeidheid, krachtsverlies, 
tekort aan mantelzorgers etc. 
wordt er aan ergotherapie 

gedacht. Jammer want 
ergotherapie is naast 
een preventief, een zeer 
pragmatisch beroep.

Binnen de ergotherapie 
behandeling zal dan 
ook naast inzicht in het 
WaaRom, heel duidelijk 
ingegaan worden welke 
activiteiten belangrijk zijn 
om te blijven uitvoeren 
en HoE deze activiteiten 
zo ergonomisch mogelijk 
uitgevoerd kunnen worden.

kleine hulpmiddelen 
kunnen binnen de 
ergotherapiebehandeling 
uitgeprobeerd en geadviseerd 
worden. Over het algemeen 
worden kleine hulpmiddelen 
niet meer vergoed door 

de zorgverzekeraar. Wel 
zien we een tendens dat 
kleine hulpmiddelen in 
bouwmarkten, huishoudelijke 
winkels en webshops, tegen 
redelijke prijs aangeboden 
worden.
Het voordeel is dat dit 
soort kleine hulpmiddelen 
vaak snel te realiseren zijn. 
Als nadeel ervaren wij 
als ergotherapeut, dat er 
ook kleine hulpmiddelen 
aangeboden worden 
met dubieuze kwaliteit 
en functie. Blijf dus zelf 
kritisch bij de aanschaf van 
kleine hulpmiddelen zoals 
douchestoeltjes, rollators, 
beugels, pottenopeners, 
snijhulpen, aangepaste 
bestekken, aangepaste bekers, 
schenkhulpen etc.

Nienke Roorda is ergotherapeut
in de Praktijk voor ergotherapie 
van de Jonge & Roorda te Haren

Heeft u wel eens nagedacht HOE en WAAROM
- u de theedoeken strijkt,
- u de wasbak pakt bij het opstaan,
- u eerst ontbijt en daarna gaat wassen en aankleden,
- u altijd op 1 dag alle boodschappen haalt,
- u niet meer naar een restaurant gaat,
- Of…

bij twijfel: niet doen of vraag advies aan de ergotherapeut.
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themabijeenkomst Reuma 
en medicinale cannabis

Cannabis sativa is de 
Latijnse naam voor hennep, 
in coffeeshops ook wiet 
genoemd. Er is onderscheid 
tussen vezelhennep en wiet 
wat betreft inhoudsstoffen. 
Vezelhennep (ook industriële 
hennep genoemd) bevat 
vooral CBD, waar CBD-olie 
van wordt gemaakt. CBD 
(cannabidiol) is veilig in 
gebruik en veroorzaakt geen 
high. Het is in Nederland vrij 
verkrijgbaar.

THC (tetrahydrocannabinol) 
komt in wiet voor en 
kan bij gebruik in grote 

hoeveelheden een high of 
stoned gevoel geven.
THC valt onder de 
Opiumwet. Het is gedoogd 
en als wiet verkrijgbaar bij 
coffeeshops. Deze wiet of 
cannabis is in het algemeen 
niet gecontroleerd en van 

onduidelijke herkomst. 
Gecontroleerde cannabis 
met THC is legaal op recept 
verkrijgbaar bij de apotheek.

Cannabis flos, in de vorm van 
een bloemtop kan medicinaal 
worden gebruikt met een 

L
isette W

ijnkoop

Op vrijdagavond 12 oktober verzamelden meer dan 
100 leden van onze vereniging zich bij Van der Valk 
Groningen voor een informatieve bijeenkomst over 
Reuma en Medicinale Cannabis. Gezien het grote 
aantal aanmeldingen is dit een onderwerp wat erg in 
de belangstelling staat.

Spreker Lisette Wijnkoop, voormalig apotheker 
en voorzitter van het WIC (Wetenschappelijk 
Informatiecentrum Cannabis) heeft deze avond een 
boeiende introductie gegeven op het onderwerp en is 
ingaan op vele vragen uit de zaal.

wat is 
cannabis
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verdamper. Dan wordt het 
geïnhaleerd. Dit heeft een 
snel effect. De dosering kan 
goed worden vastgesteld door 
in het begin na elke inhalatie 
het effect af te wachten. Dit is 
binnen 10 minuten merkbaar. 
Cannabis flos kan ook in 
de vorm van thee worden 
gebruikt.

Er is ook medicinale 
cannabis verkrijgbaar 
als cannabisolie, bij een 
beperkt aantal apotheken. 
Onder andere de Transvaal 
apotheek in Den Haag: 
www.transvaalapotheek.nl/
cannabisolie

Er zijn verschillende soorten 
cannabis en cannabisolie 
op recept verkrijgbaar. Het 
is ook goed mogelijk eerst 
CBD-olie te proberen. Dit 
kan onder andere werkzaam 
zijn bij ontstekingen en 
heeft mogelijk een zenuw-
beschermend effect.

gebruik van cannabis 
bij reuma

In geval van klachten 
door reuma is het aan te 
raden om eerst CBD-olie 
te gebruiken. Dit heeft een 
ontstekingsremmende en 
pijnstillende werking. Er kan 
gestart worden met een 5% 
olie, 1-2 druppels 2-3x per 
dag. Dit geleidelijk verhogen 
tot het gewenste effect. 

Dat kan tot 3x per dag 10 
druppels en eventueel een 
hogere sterkte (10%). Als 
dit onvoldoende effectief is 
kan aanvullend op CBD een 
THC-houdende olie gebruikt 
worden, op recept van een 
arts.

De werking van cannabis 
kan per persoon sterk 
verschillen. Er zijn mensen 
die een goed effect merken 
van het gebruik van thee, 
terwijl dit bij anderen 
onvoldoende doet.

Cannabis in de vorm van 
olie is in het algemeen het 
handigst in gebruik. In het 
geval een snel effect gewenst 
is, kan cannabis geïnhaleerd 
worden met een verdamper.

Bijwerkingen

Cannabis kan, als dit THC 
bevat, bijwerkingen geven, 
afhankelijk van de dosering 
en de gevoeligheid van de 
persoon. Daarom is het 
belangrijk de dosering rustig 
op te bouwen.

Gebruik geen cannabis 
(met THC) bij: psychische 
klachten zoals depressie, 
verhoogde kans op psychoses 
en bij bepaalde hartklachten. 
THC kan de werking van 
opiaten en slaapmiddelen 
versterken. Met andere 
geneesmiddelen is een 
combinatie meestal mogelijk 
bij gebruik van niet te grote 
hoeveelheden THC en CBD. 
Overleg met uw apotheker.

nog een aantal tips op een rijtje:

•	 Er	is	een	groot	verschil	in	het	gebruik,	de	ervaring	en	de	
verkrijgbaarheid tussen CBD en THC

•	 Er	is	een	groot	kwaliteitsverschil	binnen	de	verschillende	
merken CBD, kijk goed naar de samenstelling op het 
etiket

•	 Start	met	5%	CBD,	en	verhoog	de	dosering	als	dit	nodig	
is

•	 Pas	op	bij	gebruik	van	cannabisolie	die	zelf	is	gemaakt	
of van onduidelijke herkomst is. De sterkte en kwaliteit 
kan erg verschillen.

•	 De	werking	van	cannabis	kan	per	persoon	sterk	
verschillen. Het is daarom belangrijk om de dosering 
rustig op de bouwen en op die manier op zoek te gaan 
naar de hoeveelheid die voldoende werkt, zonder dat er 
bijwerkingen optreden.
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CBD kan veilig gebruikt 
worden naast bijvoorbeeld 
MTX. Bij een gebruik van 5 
tot 10 druppels is het veilig 
te gebruiken, overleg het wel 
altijd met je behandelend 
arts. Ook is er CBD zalf op 
de markt, dit werkt over 
het algemeen pijnstillend en 
ontsteking remmend.

Overleg met je apotheker of 
trombosedienst voor je CBD 

of THC bij bloedverdunners 
gaat gebruiken.

Over het algemeen ervaren 
de deelnemers de gesprekken 
met hun behandeld arts/
specialist over wietolie als 
weinig informatief. Het 
blijkt dat artsen hier over 
het algemeen niet goed in 
zijn onderwezen. Er wordt 
wel gewerkt aan meer 
voorlichting voor artsen. 

Belangrijk dus om je plannen 
en ervaringen te delen met je 
behandelend arts.

meer informatie:

Wetenschappelijk 
Informatiecentrum cannabis: 
www.wic-cannabis.org,
of www.cannabisbureau.nl
www.mediwiet.nl
www.pgmcg.nl
www.socialclub.fr
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onderzoek naar langdurige 
oefentherapie voor mensen 
met ernstige Ra en axiale spa

ReumaNederland is blij 
met het besluit van de 
minister. Deze onderzoeken 
maken het mogelijk om 
het effect van langdurige 
oefentherapie te onderzoeken 
bij mensen met RA en 
Axiale SpA die ernstige 
gewrichtsschade of om 
andere redenen zeer ernstige 
beperkingen in het dagelijks 
functioneren ondervinden. 
Het wetenschappelijke 
bewijs ontbreekt omdat deze 
groep in eerder onderzoek 
meestal van deelname werd 
uitgesloten. Sija de Jong, 
manager Patiëntenbelangen 
bij ReumaNederland:
“Na het onderzoek hopen 

we het noodzakelijke bewijs 

te hebben dat langdurige 

oefentherapie bij deze groep 

patiënten werkt en daarom 

opgenomen moet worden in 

het basispakket.”

stap dichterbij

ReumaNederland is blij 
met dit resultaat, maar we 
zijn er nog niet. Er is nog 
veel werk te verrichten 
voordat de onderzoeken 
kunnen starten. Zo moeten 
de onderzoeken eerst 
verder worden uitgewerkt 
en worden afspraken met 
diverse partijen vastgelegd in 
een convenant.
“We zijn een stapje verder 

in de toegankelijkheid tot 

oefentherapie, maar we 

hebben nog een lange strijd 

te voeren om ervoor te 

zorgen dat de toegang tot 

deze zorg daadwerkelijk is 

gerealiseerd”, aldus de Jong.

De onderzoeken duren 4 jaar. 
Op basis van de uitkomsten 
brengt het Zorginstituut 
Nederland vervolgens een 
advies uit om langdurige 

oefentherapie voor mensen 
met ernstige vormen van RA 
en Axiale SpA wel of niet in 
het basispakket op te nemen.

toegankelijkheid fysio- 
en oefentherapie sinds 
2012 onder druk

In 2012 heeft het kabinet 
fysiotherapie voor zes vormen 
van reuma, waaronder 
reumatoïde artritis (RA) en 
ankyloserende spondylitis 
(ziekte van Bechterew), uit het 
basispakket gehaald. Dit heeft 
voor veel mensen ongewenste 
gevolgen gehad. Voor fysio- 
en oefentherapie moest een 
aanvullende verzekering 
worden afgesloten. Inmiddels 
is deze toegang tot zorg nog 
minder door het beperkte 
aantal behandelingen dat 
wordt verzekerd in de 
aanvullende pakketten.

30 augustus 2018

Minister bruins (Medische Zorg) wijst onderzoek naar langdurige oefentherapie aan 
als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating tot de zorgverzekering. Het 
gaat om twee onderzoeken naar de effecten van langdurige oefentherapie bij mensen 
met ernstige vormen van reumatoïde artritis (RA) en Axiale Spondyloartritis (Axiale 
SpA). op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken wordt bepaald of langdurige 
oefentherapie voor deze specifieke groep patiënten in het basispakket komt.
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ReumaNederland maakt zich 
sinds 2012 hard om fysio- en 
oefentherapie weer terug te 
krijgen in het basispakket. 
Een voorbeeld daarvan is 
het door ReumaNederland 
opgestelde Reumanifest 
dat door meer dan 25.000 
patiënten, onderzoekers, 
zorgververleners, 
beroepsverenigingen en 
reumapatiëntenverenigingen 
werd ondertekend en 
aangeboden aan de Tweede 
Kamer.

Brede steun voor de 
onderzoeken

ReumaNederland heeft 
samen met onderzoekers 
uit Leids Universitair 
Medisch Centrum, 
St. Maartenskliniek, 
Maastricht UMC+ en de 
Nederlandse Vereniging voor 
Reumatologie (NVR) de twee 
onderzoeksvoorstellen bij 
het Zorginstituut ingediend. 

De onderzoeksvoorstellen 
worden gesteund 
door de Nederlandse 
Health Professionals 
in de Reumatologie 
(NHPR), het Koninklijk 
Nederlands Genootschap 
voor Fysiotherapie 
(KNGF), Vereniging van 
Oefentherapeuten Cesar en 
Mensendieck (VvOCM) en 
de Stichting Axiale SpA.

Het Zorginstituut heeft 
beide onderzoeksvoorstellen 
laten beoordelen door 
onafhankelijke referenten en 
de conclusie getrokken dat 
beide onderzoeksvoorstellen 
geschikte kandidaten zijn 
voor voorwaardelijke 
toelating tot het basispakket.

wat betekent dit voor 
mij als patiënt?

Heb jij RA of Axiale SpA 
met ernstige gewrichtsschade 
of ontstekingsactiviteit 

én ondervind jij daardoor 
grote beperkingen in jouw 
dagelijks functioneren? 
Mogelijk kom jij in 
aanmerking om straks mee 
te doen aan dit onderzoek. 
Zover is het nu nog niet. Het 
onderzoek moet nog verder 
worden opgezet. Zodra het 
van start gaat, laten we het 
uiteraard weten.

meer informatie

•	 Brief	minister	
‘Potentiële kandidatuur 
van langdurige 
fysiotherapie 
bij reumatoïde 
artritis en axiale 
spondyloarthritis’

•	 Proces	Voorwaardelijk	
Toelating

•	 Lees	hier	meer	over	
toegankelijkheid 
fysiotherapie bij reuma

Bron: ReumaNederland
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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.

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

Zuidhorn Zwemcentrum Zuidhorn maandagmiddag

oefenlocaties

Nieuw: nu ook in Zuidhorn gestart met een hydrogroep.
Op 8 locaties oefenen nu iedere week 34 groepen.

a a n b o d b e w e eG a c t i V i t ei t e n
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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. berber Korte
de bonte wever assen

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 2019 zijn ongewijzigd vastgesteld en bedragen:

- Hydro, eenmaal per week 45 minuten € 18,30 per maand
- Hydro, 2 maal per week 45 minuten € 27,50 per maand
- Hydro fibromyalgie, eenmaal per week 30 minuten € 13,33 per maand
- Oefengroep Bechterew € 26,08 per maand

ook voor jongeren tot 40 jaar hebben we een 
speciale oefengroep hydrotherapie.

ook geïnteresseerd? Neem contact met ons op.
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U kunt zich aanmelden via onze website www.rpv-groningen.nl
of neem contact op met Ellen Dieterman via 050-3050063.

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. Maandelijks 
wordt de bijdrage van de deelnemers geïncasseerd. Deelnemers geven bij de start van de hydro een 
machtiging af voor de betaling door middel van een automatische incasso.
De bijdrage wordt berekend vanaf de eerstvolgende volle maand volgend op uw startmoment. Het 
volledige reglement is op onze website onder de Hydro activiteiten opgenomen.

Er is nog ruimte bij enkele oefengroepen hydrotherapie. 
Informeer naar de mogelijkheden!
meld je aan via onze website of neem contact op met Ellen 
Dieterman via 050-3050063.

R e u m a f i t n e s s i n G R o eP 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.

RPV Groningen biedt reumafitness aan op 
onderstaande locaties:

waar locatie wanneer

Norg Fysiotherapie Norg, Roeghoornweg 1, Norg Dinsdagmiddag

Zuidhorn Health centre Zuidhorn, Hooiweg 8, Zuidhorn Maandagmiddag
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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 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.
Tot einde jaar 2018 uitgesteld.

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 11.00-12.00 uur
Dorpshuis Artharpe, Torenweg 9, 9774 PH Adorp.
Docent Corry Scheen. De kosten bedragen € 7,50 per les.

n o R d i c wa l K i n G
Bij voldoende deelname worden 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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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).

resterende jaaragenda 2018:
6 december Regio Eemsdelta, Bloemschikken kerst

11 december Regio Veendam, Etentje

12 december 2018 Regio Westerkwartier, Lunchbijeenkomst in Garnwerd

18 december Regio Stad Groningen, Etentje

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.

activiteitenkalender 2018
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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.

Speciale inloopdatum: 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 inloopdatum: 6 december, Bloemschikken kerst
Graag vooraf aanmelden bij Dirkje tuik, dtuik@home.nl
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regio westerkwartier

Eenmaal per jaar organiseren wij voor onze leden in deze regio een leuke eindejaarsbijeenkomst. 
Dit jaar gaan we met elkaar lunchen op een bijzondere locatie.

Wanneer: 12 december 2018, ontvangst om 12.30 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)

Speciale inloopdatum: 11 december, Etentje

sponsors uitgever
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bereikbaarheid reumatologie in de regio

24

re
um

ap
at

ië
nt

en
ve

re
ni

gi
ng

 g
ro

ni
ng

en
 - 

nu
m

m
er

 5
, 2

01
8

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)

bereikbaarheid reumatologie in de regio
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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.



Reumanederland collecte 2019

Of u nu aan de deur geeft aan de collecte van ReumaNederland, of zelf meehelpt 
met collecteren: alle beetjes helpen.

Wist u dat de collecte elk jaar bijna 3 miljoen euro oplevert? Dat geld is heel hard nodig en 
wordt hoofdzakelijk besteed aan wetenschappelijk onderzoek, naar bijvoorbeeld RA, Artrose 
en jeugdreuma. Ons doel is om zo samen te zorgen voor een beter leven met reuma vandaag.
Daarom is iedere bijdrage belangrijk, groot en klein, in tijd of in geld. Veel kleine beetjes 
maken namelijk een groot verschil!

Steun ons daarom en doe mee! De collecteweek is van 18 tot en met 23 maart.
Collectant worden? Stuur een mail aan vrijwilligers@reumanederland.nl
U kunt ook digitaal collecteren. Maak een digitale bus aan op reumanederland.digicollect.nl

Collecte 2019: 
alle beetjes helpen

foto: Marjolijn Westerlaken
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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
Algemeen telefoonnummer voor aanmelding nieuwe 
leden en beweegactiviteiten: 050-305 00 63.
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: 050-3050063 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

colofon
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communicatie

Communicatiecommissie: Willie Dieterman, Peter Redeker, Esther Metting en Lex 
Hoekstra. Contactpersoon: Peter Redeker

telefoon: 06 11756360 E-mail: pr@rpv-groningen.nl

Contactpersonen uitvoering communicatie:
Websitebeheer: Peter Neinhuis
Magazine: Peter Neinhuis, achtervang Peter Redeker
Facebook algemeen: Ellen Dieterman
Facebook besloten groep: Eertje Hummel
Twitter: Esther Metting

algehele ondersteuning

Esther Metting Ina Wijkstra
Henri Boeve Brigitte Meibos
Annemarie van der Pol Lex Hoekstra
Roelie ter Veld Helma Wieringa
Engeliena Feringa Harm Drent

Fotografie: Janneke Smit- de Weerd

Uitgever:

 Hoogezand

oplage: 1.300 exemplaren

lidmaatschap:
De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging is voor 2019 ongewijzigd 
vastgesteld op € 20,- per jaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een vol jaar. De 
contributie wordt per halfjaar in rekening gebracht. Wordt u in de loop van het jaar lid, dan 
wordt de contributie met ingang van het eerstvolgende halfjaar aan u in rekening gebracht.
Wanneer 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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