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Nu ook Hydro-
therapie in roden

In januari zijn we ook in 
Roden gestart met een 

oefengroep Hydro. 

reumafitness in 
groepsverband

Bewegen is gezond. Je wordt er fitter en 
energieker door. Daarbij heeft bewegen 
op veel mensen een ontspannen effect.

activiteitenkalender 
2019

Ook dit jaar hebben we weer een mooi gevuld 
en gevarieerd activiteitenprogramma. We 

organiseren in verschillende regio’s activiteiten.



sponsors binnenvoor
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bezoek onze website: 
www.rpv-groningen.nl

Beschermvrouwe van rpv groningen is mevr. prof. dr. H. Bootsma

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

gezellige HigH Tea 
deelneMerS Hydro oldeKerK

Onze hydro groep bestaat uit 12 vrouwen 
die lief en leed delen. Wij proberen als 
groep van de hydrotherapie in Oldekerk 
ook andere activiteiten te doen.

MediScHe noodzaaK iS geen 
garanTie voor MerKMediciJn

Een op de vier mensen bij wie de arts Medische 
Noodzaak op het recept schrijft, krijgt dat 
specifieke middel toch niet mee bij de apotheek....
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van de voorzitter

een aantal posten. Voor 
een bestuursfunctie, voor 
ondersteuning van het 
bestuur. We hebben ons 
voorbereid op een werkwijze 
waarbij administratieve 
taken met behulp van 
automatisering zo weinig 
mogelijk tijd in beslag hoeven 
te nemen. Dat maakt het 
aantrekkelijk om bestuurslid 
te zijn, meer beleidsmatig 
bezig zijn met een klein vast 
team met projectmatige 
ondersteuning.

Primair in onze 
ambities stonden 

en staan nog steeds het 
geven van voorlichting 
en het organiseren van 
beweegactiviteiten. 
Activiteiten die waar nodig 
aangepast worden aan de 
huidige omstandigheden.

Ik hoop u ook dit 
jaar ergens te mogen 

ontmoeten en wens u 
leesplezier met dit nieuwe 
nummer.

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

Met een hecht 
team vrijwilligers 

die op professionele 
wijze samenwerken. 
Dat typeert onze 
Reumapatiëntenvereniging. 
Met een ambitieus 
programma voor dit jaar. 
Maar niet alleen voor dit jaar. 
We denken ook na waar wij 
als vereniging over vijf jaar 
en over tien jaar willen staan. 
Wat is de toekomstwaarde 
van een patiëntenvereniging, 
wat kunnen we voor 
onze leden betekenen, 
hoe kunnen we als lokale 
patiëntenverenigingen zo 
goed mogelijk samenwerken 
met de landelijke organisatie 
ReumaNederland. Het 
zijn zomaar enkele punten 
die mij te binnen schieten 
bij het uitwerken van dit 
voorwoord. Maar het zijn 
wel punten, die in een jaar 
waarin we terugkijken op het 
veertig jarig bestaan van de 
vereniging, de revue zullen 
passeren.

We zijn druk bezig 
met de werving 

van vrijwilligers voor 

een jaar met volop 
uitdagingen

Voor u ligt het eerste 
nummer van het jaar 

2019 met interessante 
artikelen en met het 
activiteitenprogramma voor 
dit jaar. Een programma 
waar de ambities van onze 
vereniging vanaf spatten.

We hebben als 
vereniging de 

afgelopen jaren een 
vernieuwingsslag gemaakt. 
Qua organisatie, qua werken, 
qua beleid. We zijn steeds 
beter voorbereid op de 
taken die een hedendaagse 
patiëntenvereniging moet 
kunnen doen.
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Weetjes
Wijzigingen basispakket 
zorgverzekering en wMo

Met ingang van januari 2019 gaan uit 
het basispakket de vergoedingen voor 
vitamine D, kalktabletten (calcium) of 
een combinatie daarvan en paracetamol 
1000mg!
Tot nu toe werden deze middelen vergoed 
als je arts ze voorschrijft. Vanaf 1 januari 
2019 worden diverse vormen van deze 
middelen niet meer vergoed uit het 
basispakket, omdat deze middelen ook 

zonder recept te koop zijn bij 
de drogist of apotheek.

Het Nivel, een onafhankelijk 
onderzoeksinstituut, gaat met subsidie van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport de gevolgen in kaart brengen 
voor mensen die één van deze middelen 
gebruiken. De resultaten komen in een 
openbaar rapport van het Nivel. Heb je 
nog vragen over het onderzoek, dan kun 
je contact opnemen met dr. Anne Brabers, 
onderzoeker bij het Nivel 
(a.brabers@nivel.nl).

Nieuw in het basispakket met ingang van 1 
januari is de leefstijlcoach.
Voor de duur van 2 jaar heeft de 
Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld dat 
zorgverzekeraars een leefstijlcoach mogen 
vergoeden. Het gaat dan om gecombineerde 
leefstijlinterventie (GLI). Om in aanmerking 
te komen voor de leefstijlcoach, dient de 
huisarts de patiënt door te verwijzen. De 
zorg wordt onder andere gerealiseerd door 
leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten. 

Denkt u in aanmerking te 
komen vraag het uw huisarts.

Met ingang van 1 januari 
2019 is er een belangrijke wijziging bij 
de Wet Maatschappelijk Ondersteuning 
(WMO) met betrekking tot de eigen 
bijdrage voor hulp en ondersteuning.
De WMO zorgt ervoor dat iedereen kan 
blijven meedoen.
De eigen bijdrage WMO is dan nu 
maximaal 17,50 euro per 4 weken ongeacht 
uw inkomen, minder kan zelfs ook, dat is 
per gemeente verschillend.

Tot januari 2019 had u te 
maken met een inkomenstoets.

Met ingang van 2020 gaat de eigen bijdrage 
betaling naar maandelijkse betalingen van 
maximaal 19,00 euro (www.hetcak.nl)

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

Bron: ReumaNederland

3

reum
apatiëntenvereniging g

roningen - num
m

er 1, 2019



nieuws

Op het moment dat u dit 
leest zijn we met de nieuwe 
software begonnen te 
werken. We gaan de komende 
maanden gefaseerd over 
naar het nieuwe systeem. 
Voor onze vrijwilligers 
gaat dat een behoorlijke 
tijdsbesparing opleveren. 
Maar wat verandert er voor 
u? Onderstaand informeren 
wij u over deze veranderingen 
en de voordelen voor u.

elk lid een eigen rpv 
account
Leden van onze vereniging 
kunnen binnenkort hun eigen 
gegevens inzien. Via een 
link op onze website krijgt 
u toegang tot deze gegevens 
via een eigen account wat is 
beveiligd met een door uzelf 
gekozen wachtwoord. Zo 
kunt u uw eigen gegevens 
als dat nodig is ook zelf 
aanpassen, krijgt u inzage 
in uw eigen facturen of 
instellingen rondom uw 
privacy.

Zodra deze functie 
opengesteld is krijgt u 
hierover van ons bericht.

incasso en facturering
Wij incasseren maandelijks 
de bijdrage voor 
beweegactiviteiten en 
sturen de facturen hiervan 
ingaande het tweede halfjaar 
2019 standaard eenmaal 
per halfjaar bij voorkeur 
digitaal toe. U ontvangt dan 
een verzamelfactuur waar 
alle beweegactiviteiten waar 
u het afgelopen halfjaar 
aan deelgenomen hebt op 
worden vermeld. Deze 
factuur kunt u gebruiken 
voor het declareren bij uw 
zorgverzekeraar. Deelnemers 
zonder mailadres en 
zij die om een andere 
reden een factuur nodig 
hebben, sturen wij deze 
verzamelfactuur per post 
toe. Als u hiermee instemt 
hoeft u niets te doen. Wij 
richten de administratie op 
deze manier in. 

Wilt u toch liever een 
factuur per kwartaal 
ontvangen, dan kan dat 
natuurlijk ook. Wij gaan 
uw keuze hiervoor ook in 
uw persoonlijke gegevens 
opnemen. Dit betekent dat u 
zelf bepaalt of u een factuur 
per kwartaal, per halfjaar of 
per jaar gaat ontvangen.

declareren bij uw 
zorgverzekeraar
Het blijkt dat 
er verschillende 
zorgverzekeraars zijn die 
verschillende eisen stellen 
aan de omschrijving van 
hydrotherapie op de factuur 
voordat ze tot vergoeding 
overgaan. In de nieuwe 
situatie nemen wij vanuit 
de ervaring die we hiermee 
hebben opgedaan, de meest 
gangbare omschrijving 
standaard op iedere factuur 
op. Onder andere is dat de 
naam en registerinschrijving 
van de therapeut en de plaats 
en tijd van de therapie.

nu ook hydrotherapie in roden
In januari zijn we ook in Roden gestart met een oefengroep Hydro. Omdat het zwembad in Tolbert 
gaat sluiten waren we genoodzaakt om naar een andere locatie uit te kijken.

nieuwe software 
ledenadministratie
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Als dit voor uw 
zorgverzekeraar onvoldoende 
is, dan horen wij dat graag en 
proberen daar een oplossing 
voor te vinden.

As u de kosten van het 
lidmaatschap en de kosten 
van hydrotherapie en 
andere beweegactiviteiten 
niet van de zorgverzekering 
vergoed krijgt, is een factuur 
misschien voor u niet 
nodig. In dat geval kunt 
u dit ook aangeven bij de 
persoonlijke gegevens in uw 
ledenaccount.

aanmelding voor 
evenementen
Voor deelname 
aan evenementen 
(bijeenkomsten, uitstapjes 
ect.) kunt u zich binnenkort 
via een link op de website 
aanmelden. Dat heeft voor 
ons intern grote voordelen. 
Als u geen gebruik maakt 
van een computer dan kunt 
u zich uiteraard aanmelden 
via onze coördinator 
activiteiten. Eventuele 
bijdragen voor evenementen 
worden daarna via 
automatische incasso van 
uw rekening geïncasseerd.

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.
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impressie 
inloopbiJeenkomsten

De bijeenkomsten in december hebben allen in het teken gestaan van de feestdagen en de 
jaarwisseling. Met bijgaande foto’s geven we een indruk van deze gezellige kerstbijeenkomsten.

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.

stad groningenregio eemsdelta

regio veendam

regio Westerkwartier

regio Westerkwartier
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leden aan het Woord
lunchbijeenkomst Westerkwartier

Reitdiepdal, beroemd onder 
andere door de schilders van 
de ‘Groninger Ploeg’.

Garnwerd ligt aan de 
staande mastroute tussen 
Groningen en Lauwersoog 
en kent per jaar ca 7.500 
doorvaarten op de weg naar 
het Lauwersmeergebied, de 
Friese meren, de Waddenzee 
en het Friese eiland 
Schiermonnikoog.

Rond 45 leden kwamen 
naar de lunch en Emma 
Dijkstra las voor uit 
het Lukasevangelie en 
verwelkomde de aanwezigen, 
die koffie en thee kregen. Er 
was een gezellige kerstsfeer, 
het open vuur in de kachel en 
het uitstekende lunchbuffet 
zorgden voor een geslaagde 
middag. Als eerste kreeg 
iedereen mosterdsoep, later 

kon iedereen zich iets voor de 
lunch van het lopende buffet 
halen. Opvallend was de 
gezonde samenstelling van de 
lunch: onder andere gerookte 
vis, volkorenbroodjes, sla, 
kaas en melk.

Aan de vrolijke sfeer aan tafel 
af te lezen voelde iedereen 
zich erg op zijn gemak. 
Sommigen kwamen samen 
met hun hydrotherapiegroep, 
sommigen de eerste keer 
en voor iedereen was 
uitstekend gezorgd. Pas om 
3 uur verlieten de laatsten 
Garnwerd aan Zee.

Een gezellige middag, 
uitstekend verzorgd door de 
Reumapatiëntenvereniging 
voor de Regio 
Westerkwartier.

Johanna Varner

Op 12 december was er 
voor de leden van de Regio 
Westerkwartier een leuke 
eindejaars-bijeenkomst 
op een bijzondere locatie: 
“Garnwerd aan Zee”.

Het restaurant ligt echter 
niet aan zee maar aan het 
Reitdiep. De naam is een 
eerbetoon aan het verleden 
toen in Garnwerd het 
water nog langs stroomde 
met eb en vloed en het 
Reitdiep een door handels- 
en vissersschepen bevaren 
route was. De wierde van 
Garnwerd lag ooit op een 
soort schiereiland (Middag) 
tussen het Reitdiep en 
het Aduarderdiep en een 
veerpont de verbinding 
verzorgde met Winsum.

“Garnwerd aan Zee” is een 
unieke locatie met eigen 
haven. Het ruim opgezette 
en toch intieme restaurant 
is ook toegankelijk voor 
gehandicapten.

Tegen 12 uur arriveerden 
de eerste gasten. De twee 
lange tafels waren zo 
neergezet, dat bijna iedereen 
zicht had op het Reitdiep, 
de tjalk in de haven, 
voorbijvarende schepen en 
het mooie landschap van het 
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gezellige high tea 
deelnemers hydro oldekerk

goed bezocht najaarsuitstapje 
fontana resort bad nieuweschans
Zoals ieder jaar wordt er in 
het voor- en najaar een dagje 
in het bronnenbad Fontana 
in Bad Nieuweschans 
georganiseerd. Vroeger 
dóór en vóór de 50-min 
groep, tegenwoordig staat 
het open voor alle leden en 
eventueel introducees. Het 
najaarsuitstapje Fontana 
vond plaats op zaterdag 10 
november 2018.

De groep bestond in totaal 
uit 24 personen. Er was zelfs 
een flink aantal leden met 

partners die voor het eerst 
mee deed! We kwamen om 
11.00 uur in de Brasserie bij 
elkaar voor de aanmelding 
bij de organisator (Prima 
gedaan, Erik Bruining!) en 
een eerste kennismaking met 
elkaar. Niet iedereen was al 
vroeg aanwezig, en sommige 
mensen vertrokken ook 
alweer vroeg in de middag, 
maar een ieder heeft genoten 
van het warme water en de 
vele faciliteiten.
Er waren weer 2 
ontmoetingsmomenten, 

om 13.00 uur voor de 
lunch en 17.30 uur tijdens 
het avondeten. Tussen de 
ontmoetingsmomenten 
door gingen we ontspannen 
en relaxen in het thermaal 
bad, stoombadhuis en voor 
sommigen ook de sauna. Het 
thermaal bad was ‘s avonds 
prachtig verlicht.

Ik kijk met veel plezier terug 
op deze dag en het is zeker 
voor herhaling vatbaar.

Marcel Douma

Onze hydro groep bestaat uit 12 vrouwen die lief en 
leed delen. Wij proberen als groep van de hydrotherapie 
in Oldekerk ook andere activiteiten te doen. Wij doen 
regelmatig workshops en gaan daarna gezellig samen eten.

De afgelopen 
keer hebben 
wij een High 
Tea gedaan 
in Grijpskerk. 
Erg lekker en 
zeer gezellig. 
Je leert 

elkaar zo beter kennen. Dat is toch iets anders dan praten in 
het zwembad en tegelijkertijd oefeningen doen in het water 
onder leiding van Jelly Brondijk.

Tineke Graansma
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hebt u geen 
energie meer?

De laatste maanden zie ik veel mensen met 
problemen met hun energiehuishouding, geen 
puf, erg moe zijn, tot niets komen zijn de 
klachten.

Wat kan ik als ergotherapeut voor deze 
mensen betekenen zult u denken. Wat ik 
samen met mijn klanten doe is analyseren van 
de taken die ze moeten doen op een dag, per 
week.
We maken eerst een lijst van de taken, dan 
rubriceren we deze lijst in energie gevende 
taken en energie kostende taken. We geven de 
taken ook een kleur. Energie gevend is groen, 
blauw en paars afhankelijk van hoe iemand 
het ervaart. Energie kostend is geel, oranje en 
rood.
Daarna maken we een weekschema en gaan 
deze inkleuren afhankelijk wanneer iemand 
welke taak uitvoert.
Dit klinkt kinderachtig maar is erg effectief. Je 
krijgt inzicht in hoe je week en dagbelasting 
eruit ziet. En we kunnen dan kijken of de 
taken anders verdeeld kunnen worden over 

de week of dat de taak echt te zwaar is en 
uitbesteed zou moeten worden aan iemand 
anders of dat de taak anders uitgevoerd kan 
worden.

Vaak pakken we dan de elvosico regel erbij; dit 
is een bekend ergonomisch principe:
El= elimineren, welke taak kan je eruit gooien
Vo= volgorde veranderen
Si= situatie veranderen
Co= combineren van de vorige drie punten

Kortom het is goed kijken en stoeien met 
de taken en hoe en wanneer ze uitgevoerd 
moeten of kunnen worden. Vaak heeft iemand 
tijd nodig om dit als een nieuwe levensstijl te 
omarmen en toe te passen. Hiervoor maken 
we samen een plan van aanpak en voegen elke 
week een verandering toe.
Op deze manier leert iemand dealen met zijn 
beperkingen en daardoor kost het minder 
energie en blijft er meer energie over voor 
andere activiteiten en kan iemand keuzes 
maken in wat belangrijk voor hem of haar is.

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

w
w

w
.desteven.nl
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reumarevalidatie in groningen
Eind 2017 kregen we als RPV Groningen op een bijeenkomst in 
Beatrixoord volkomen onverwacht te horen dat Beatrixoord 
in 2018 zou stoppen met de Revalidatie van reumapatiënten. 
Er werden op dat moment gesprekken gevoerd met meerdere 
zorgaanbieders, waaronder BeLife en met de heer Wim Hilberdink 
over overname van de Reumarevalidatie door het Paramedisch 
Centrum voor Reumatologie en Revalidatie (PCRR Hilberdink). 
Uiteindelijk heeft deze overgang in april 2018 plaats gevonden in 
een samenwerkingsverband van BeLife met PCRR. Dit vonden wij 
als RPV Groningen voldoende reden voor een gesprek met de heer 
Wim Hilberdink van het PCRR Hilberdink en mevrouw Esther de 
Jong, revalidatiearts van BeLife.

Op de dag van afspraak kon mevrouw De Jong helaas niet 
aanwezig zijn. De heer Hilberdink bleek in het gesprek echter 
voldoende op de hoogte van een en ander om ons goed te 
informeren. Hieronder vertelt hij zijn verhaal.

werden vaak gestart in 
het UMCG, gevolgd door 
een revalidatietraject in 
Beatrixoord met ten slotte 
een nabehandeling in de 
eerste lijn. Veelal vond 
die plaats in het PCRR 
Hilberdink.

We voelden ons als praktijk 
zeer vereerd. We ervoeren het 
als een vorm van erkenning 
van onze deskundigheid op 
het gebied van reuma dat we 
werden gevraagd voor deze 
overname.

Tijdens de gesprekken bleek 
al snel dat het uitvoeren 
van de revalidatie met een 

multidisciplinair team geen 
problemen zou geven. We 
beschikten in ons centrum 
over de juiste kennis, 
deskundigheid en disciplines.

Er doemde wel een ander 
probleem op. Dat was meer 
van financiële aard. Wij zijn 
als paramedisch centrum 
een eerstelijnspraktijk. Dat 
betekent voor reumapatiënten 
dat hun behandelingen 
alleen voor vergoeding in 
aanmerking komen als zij 
aanvullend verzekerd zijn. 
Fysiotherapie zit nu eenmaal 
niet meer in het basispakket. 
Een traject van 3 maanden 
met twee keer per week 

Het overnemen van de 
Reumarevalidatie

In augustus 2017 werd ik, 
Wim Hilberdink, benaderd 
door een revalidatiearts 
en het management van 
Beatrixoord of zij konden 
spreken over overname 
van de Reumarevalidatie. 
Beatrixoord had een 
beleidskeuze gemaakt 
waarin geen plaats meer 
was voor de revalidatie 
van Reumapatiënten. 
Er werd al vrij intensief 
en goed samengewerkt 
door het UMCG en 
Beatrixoord met het PCRR 
Hilberdink. Behandelingen 
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intensieve fysiotherapie zou 
voor bijna alle verzekerden 
tot gevolg hebben dat zij 
dat hele jaar niet meer 
in aanmerking zouden 
komen voor vergoeding van 
fysiotherapiebehandelingen.

Werken met een 
diagnose Behandel 
combinatie

Revalideren in de tweede lijn 
is anders dan in de eerste 
lijn. De problematiek die de 
cliënten ervaren is zodanig 
complex dat behandeling in 
de eerste lijn onvoldoende 
resultaat oplevert. Voor 
deze complexe problematiek 
wordt er binnen de Medisch 
Specialistische Revalidatie 
gewerkt met een zogenaamde 
Diagnose Behandel 
Combinatie, een DBC. 
Hierin wordt een bepaald 
aantal zorguren beschikbaar 
gesteld zodat de cliënt de 
zorg kan ontvangen die 
hij of zij nodig heeft door 
middel van interdisciplinaire 
samenwerking tussen 
meerdere disciplines.; 
we spreken hier over een 
Medisch Specialistisch 
Revalidatietraject (MSR - 
traject). Doordat er sprake 
is van complexe zorg en 
de regiebehandelaar een 
revalidatiearts is, wordt 
deze zorg vergoed uit het 
basispakket. Wel wordt er 
aanspraak gemaakt op het 
wettelijk verplichte eigen 
risico.

Men moet daarbij wel 
voldoen aan een aantal 
voorwaarden alvorens 
in aanmerking te komen 
voor een MSR - traject. 
De patiënt moet al langer 
begeleid worden door een 
reumatoloog en al een traject 
van monodisciplinaire 
behandelingen, bijvoorbeeld 
fysiotherapie of ergotherapie, 
hebben ondergaan zonder 
het gewenste resultaat. 
Net gediagnosticeerde 
patiënten komen dus niet 
in aanmerking voor een 
dergelijk traject, terwijl zij 
er juist heel veel baat bij 
zouden kunnen hebben. Juist 
om te voorkomen dat zij in 
langdurige chronische patiënt-
makende behandeltrajecten 
terecht komen.

Aan de hand van de 
gesprekken die zowel 
BeLife als PCRR met 
het Beatrixoord hadden 
gevoerd, en de wens van het 
Beatrixoord om PCRR te 
betrekken binnen de Medisch 
Specialistische Revalidatie, is 
er een samenwerkingsverband 
gestart tussen BeLife en 
PCRR. Zo krijgt de klant de 
best mogelijke zorg die hij of 
zij verdiend.

de overgang van 
Beatrixoord naar pcrr 
en Belife

Dat gaat in zo’n nieuwe 
situatie natuurlijk niet 
vanzelf.

We hebben uitgebreid 
gesproken met de 
behandelaars van 
Beatrixoord over 
het afstoten van de 
reumarevalidatie door 
Beatrixoord. Wat was hun 
werkwijze en wat kunnen 
wij als PCRR Hilberdink 
daarvan leren. Het bleek dat 
de aanpak van Beatrixoord 
behoorlijk overeenkwam 
met die van BeLife en 
ons. Het belangrijkste 
verschil is dat BeLife zorg 
levert via een individueel 
behandelprogramma en dat 
in Beatrixoord meer werd 
gewerkt met modules in 
groepsverband.

Daarnaast hebben we ook 
uitgebreid gesproken met 
belangrijke verwijzers, 
zoals de reumatologen van 
alle ziekenhuizen. Na deze 
prettig verlopen gesprekken 
merkten we dat het aantal 
verwijzingen langzaam maar 
zeker toenam.

Ten slotte hebben we de 
huisartsen schriftelijk op 
de hoogte gebracht van de 
nieuwe situatie met daarin 
een uitgebreide beschrijving 
van de door ons gekozen 
aanpak.

We zijn gestart rond april 
2018. Momenteel is sprake 
van 10 DBC-trajecten per 
maand. We hopen toe te 
werken naar 15 tot 20 
trajecten de komende tijd.
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de intake van nieuwe 
patiënten

Een nieuwe patiënt wordt 
aangemeld door de huisarts 
of de reumatoloog. Er 
vindt een intake plaats 
door 3 disciplines. Dit 
noemen we een multipoli. 
Deze drie disciplines 
zijn: de revalidatiearts, 
een fysiotherapeut en 
een gz-psycholoog. 
Tijdens deze intake wordt 
onderzocht of de patiënt in 
aanmerking komt voor een 
revalidatiebehandeling van 
3 maanden (MSR - traject). 
Vervolgens wordt, door de 
medisch caremanager, een 
behandelplan opgesteld 
waarin naast begeleiding 
door de revalidatiearts 
altijd de volgende drie 
behandeldisciplines een 
rol spelen: fysiotherapie, 
ergotherapie en psychologie. 
Fysiotherapie vindt twee 
keer per week plaats. 
De ergotherapeut en de 
psycholoog spreekt en ziet 
men 6 tot 8 keer gedurende 
het behandeltraject. Minimaal 
een keer is er een gesprek met 
de diëtist en indien nodig is er 
contact met een orthopedisch 
schoen- of instrumentmaker.

Vier tot zes weken na 
aanmelding starten 
we gemiddeld met het 
behandeltraject.

Deze aanpak is zeer 
vergelijkbaar met de aanpak 
van Beatrixoord. Tijdens 

het hele traject van 3 
maanden vindt met regelmaat 
(minimaal drie keer) een 
multidisciplinair overleg 
plaats om te kijken naar de 
voortgang van het traject en 
het behandelplan eventueel 
aan te passen.

de werkwijze

We richten ons op de fysieke 
en mentale belastbaarheid. 
Om deze te meten, zetten 
wij een set van uitgebreide 
meetinstrumenten in. 
Waaronder ons hoogwaardig 
inspanningsfysiologisch 
onderzoek, waarmee 
we inzichtelijk maken 
welke trainingswijze en 
intensiteit passend is en 
welke vorderingen er zijn 
geboekt. Ook psychologische 
testen en gevalideerd 
fysiotherapeutisch onderzoek 
maken onderdeel uit van 
onze meetinstrumenten. 

Wat betreft de fysieke 
belastbaarheid voeren we 
een zogenaamd 2 - sporen 
beleid. Dat houdt in dat 
we enerzijds (functioneel) 
oefenen en anderzijds veel 
aandacht besteden aan de 
hartlongfunctie en daarmee 
aan de conditie. Het 
functionele oefenen richt zich 

vooral op het goed kunnen 
uitvoeren van de dagelijkse 
handelingen. Hierin werken 
fysiotherapie en ergotherapie 
nauw samen.

Het verbeteren van de 
conditie en de hartlongfunctie 
is erg belangrijk bij 
mensen met zogenaamde 
inflammatoire aandoeningen. 
Dit zijn aandoeningen 
waarbij sprake is van 
ontstekingsreacties, zoals 
reuma. Hoe beter de 
hartlongfunctie hoe beter het 
lichaam opgewassen is tegen 
deze ontstekingsreacties. 
Door de verbeterde conditie 
voelt men zich beter, voelt 
het lichaam beter en zullen 
opvlammingen van reuma 
minder frequent en hevig 
voorkomen.

BeLife is heel erg 
gespecialiseerd in deze 
vorm van oefenen. Zij 
hebben daarin veel kennis 

opgebouwd, met name op het 
gebied van het begeleiden van 
sporters en de onderzoeken 
die zij in academische 
ziekenhuizen uitvoeren bij 
mensen na bijvoorbeeld een 
sepsis en IC-opname. Werd 
in het verleden veel gebruik 
gemaakt van duurtraining, 
tegenwoordig wordt veel 

12

re
um

ap
at

ië
nt

en
ve

re
ni

gi
ng

 g
ro

ni
ng

en
 - 

nu
m

m
er

 1,
 2

01
9



meer gebruik gemaakt van 
intervaltraining. Onderzoek 
heeft aangetoond dat 
intervaltraining veel sneller 
en beter resultaat heeft. 
In een trainingssessie van 
maximaal 20 minuten 
wordt een maximaal effect 
bereikt. Deze manier van 
training wordt HIIT-training 
genoemd, High Intensity 
Interval Training. In nauwe 
samenwerking met de 
inspanningsfysiologen van 
BeLife hebben we met vallen 
en opstaan een aangepast 
trainingsprogramma 
opgesteld voor 
reumapatiënten.

Om ten aanzien van het 
functionele oefenen de 

continuïteit te handhaven 
en een multidisciplinaire 
aanpak te borgen heeft BeLife 
een overeenkomst gesloten 
met de ergotherapiepraktijk 
van Roorda en de Jonge 
uit Haren. Vanaf december 
werken we structureel 
samen. Verder zijn er nog 
twee GZ psychologen vast 
aan het interdisciplinaire 
behandelteam toegevoegd.

De eerste resultaten

De eerste resultaten 
zijn goed. De patiënten 
zijn tevreden over de 
aanpak en de resultaten. 
Klanttevredenheid is het 
belangrijkste. Daarnaast zijn 

we nog druk bezig om een 
objectief meetinstrument 
te ontwikkelen. Het aantal 
verwijzingen neemt ook toe. 
Zoals gemeld is nu sprake 
van zo’n 10 trajecten per 
maand. We werken toe naar 
15-20 trajecten per maand.

Tot zover de uitleg van 
Wim Hilberdink over de 
Reuma-revalidatie.

Wij danken hem hartelijk 
voor de informatie en 
spreken de hoop uit dat 
de reumarevalidatie in het 
noorden van het land met 
deze aanpak zeker gesteld is 
voor de komende jaren.

Peter Redeker

Toekomstige aanpak voorlichtingsbijeenkomsten Reuma! wat nu?

In het kader van de behandeling en begeleiding van reumapatiënten deed Beatrixoord meer 

dan alleen het aanbieden van een revalidatietraject. Zij organiseerden ook een paar keer per 

jaar in samenwerking met ons als Reumapatiëntenvereniging Groningen bijeenkomsten voor 

net gediagnosticeerde reumapatiënten. Informatievoorziening, voorlichting, preventie en het 

uitwisselen van ervaringen stonden hierbij voorop.

Als RPV Groningen waren wij hierbij aanwezig om de nieuwe reumapatiënten voor te lichten 

over het bestaan van onze vereniging en onze activiteiten. Deze door de deelnemers zeer 

gewaardeerde bijeenkomsten worden nu niet meer georganiseerd. PCRR Hilberdink en BeLife 

houden zich alleen bezig met de Revalidatie van Reumapatiënten. Voorlichtingsbijeenkomsten en 

het uitwisselen van ervaringen maken daar geen deel van uit.

Wij zijn als RPV Groningen van mening dat deze bijeenkomsten wel door moeten gaan en 

voelen het dan ook als onze plicht om hier het voortouw in te nemen. Wij gaan op korte 

termijn in gesprek met reumatologen, reumaconsulenten en collega patiëntenverenigingen en 

andere betrokkenen. Mochten er leden zijn die met ons mee willen denken over de opzet en de 

organisatie van dergelijke bijeenkomsten stellen we dat zeer op prijs.

U kunt daarover contact opnemen met Willie Dieterman of Peter Redeker. We houden u op de 

hoogte van de voortgang.
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ontstekingsreuma is met 
medicijnen al veel beter te 
onderdrukken dan vroeger

In Nederland hadden in 2017 
zo’n 248 duizend mensen 
deze vorm van reuma, 
reumatoïde artritis (RA), 
volgens schattingen van Nivel 
zorgregistraties. Het is een 
auto-immuunziekte waarbij 
het lichaam gezond weefsel 
in gewrichten aanvalt, met 
ontstekingen als resultaat. 
De diagnose wordt gesteld 
als aan de buitenkant van het 
lichaam zwellingen ontstaan. 
Pas dan weet de arts zeker 
dat hij te maken heeft met 
ontstekingsreuma.

Met medicatie zijn de 
ontstekingen tegenwoordig 
goed te onderdrukken, 
maar onderzoekers 
denken dat het nog beter 
kan. In Leiden werken 
drie onderzoeksgroepen 
samen aan het vinden van 
een manier om reuma 
volledig te voorkomen of te 
genezen. Ze willen de ziekte 
vroeger opsporen en het 
afweersysteem ‘heropvoeden’. 
ReumaNederland is 
enthousiast en kondigde 
onlangs aan 1,5 miljoen 
onderzoeksgeld beschikbaar 

te stellen aan het LUMC. 
Gaat de wetenschap reuma 
eindelijk de wereld uit 
helpen?

dromen over genezing

Ooit leek dromen over 
genezing van reuma waanzin. 
Artsen hadden geen idee hoe 
het ontstond, ze waren allang 
blij als hun patiënt niet in een 
rolstoel eindigde. In de jaren 
vijftig was het belangrijkste 
advies rust houden. Inmiddels 
weten we dat dat niet helpt. 
Een afweersysteem dat gaat 
muiten tegen eiwitten in het 
eigen gewrichtsweefsel heeft 
geen boodschap aan bedrust. 
Doe je niets, dan ontstaat 
blijvende schade aan de 
gewrichten.

De rolstoelen zijn anno 
2018 nagenoeg verdwenen 
uit de wachtkamer van 
de reumatoloog. Vooral 
de afgelopen twintig jaar 
is enorme vooruitgang 
geboekt, zegt Tom Huizinga, 
hoofd reumatologie van 
het LUMC. Hij zit in zijn 

kantoor om tafel met 
collega’s Annette van der 
Helm-van Mil en Jaap-Jan 
Zwaginga. Ieder leidt zijn 
eigen onderzoeksgroep, 
gezamenlijk proberen ze 
reuma uit te bannen. Ze 
zijn hoopvol, door wat er 
al is bereikt. Er komt steeds 
betere medicatie, die sneller 
dan vroeger wordt ingezet. 
Dat blijkt bij veel patiënten 
succesvol.

Reuma blijft echter een 
chronische ziekte. Niet alle 
symptomen verdwijnen, 
veel patiënten ervaren nog 
steeds vermoeidheid. En 
ze moeten dure medicijnen 
blijven slikken, die niet 
zonder bijwerkingen zijn. 
Huizinga: ‘We onderdrukken 
het hele afweersysteem, dus 
de medicatie maakt mensen 
gevoeliger voor infecties.’

Liefst zouden de Leidse 
onderzoekers nog specifiekere 
medicijnen hebben, of de 
ziekte zelfs volledig kunnen 
genezen. Dat is om meerdere 
redenen een zware kluif. Ten 
eerste zit de ziekte niet op één 

leidse reuma-onderzoekers willen meer en zetten hoopgevende 
stappen. gaat de wetenschap reuma eindelijk de wereld uit helpen?
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plek. Van der Helm-van Mil: 
‘Een tumor bijvoorbeeld kun 
je lokaal behandelen. Maar 
het immuunsysteem zit overal 
in je lichaam.’ Daarnaast 
weten wetenschappers nog 
steeds niet exact hoe reuma 
ontstaat. Verkeerde genen 
en omgevingsfactoren als 
roken verhogen het risico, 
maar soms lijkt het gewoon 
domme pech.

Nog een uitdaging: 
het geheugen van het 
afweersysteem. Komen 
schadelijke stoffen ons 
lichaam binnen, dan 
maken witte bloedcellen 
antistoffen aan. Dat zijn de 
wapens die de indringers 
het lichaam uitvechten. Het 

afweersysteem onthoudt dat 
gevecht. Heeft zo’n indringer 
het lef om terug te komen, 
dan haalt het immuunsysteem 
diezelfde wapens razendsnel 
weer uit het wapendepot. 
Dat is handig om niet om 
de haverklap ziek te worden 
van hetzelfde rondwarende 
virus, maar bij een auto-
immuunziekte werkt het in 
je nadeel. Dan bouwt het 

immuunsysteem een steeds 
groter wapendepot op 
om telkens weer het eigen 
lichaam aan te vallen.

Om reuma te genezen, 
zou je een manier moeten 
vinden om die geheugenfout 
te wissen. Liefst zo 

vroeg mogelijk, denken 
onderzoekers, omdat het 
afweersysteem dan nog niet 
al te hardleers is.

Daarvoor moeten artsen ten 
eerste beter begrijpen wat 
bij reuma misgaat in het 
lichaam, een vraag waarover 
Huizinga zich buigt. Onlangs 
vond hij in bloedmonsters 
een stofje dat alleen bij 
reumapatiënten voorkomt. 
‘Het viel ons op dat 
reumaspecifieke antilichamen 
iets groter zijn dan 
bijvoorbeeld antilichamen 
bij tetanus of griep. Dat 
bleek te komen door een 
specifiek suikertje.’ Zijn 
theorie is dat dit suikertje een 
overlevingssignaal teruggeeft 
aan de witte bloedcellen die 
antilichamen maken om nóg 
meer antilichamen te maken. 
Vind je een manier om de cel 
die dat suikertje maakt aan 
te pakken, dan smoor je de 
ziekte mogelijk in de kiem. 
Al zou niet iedereen daarmee 
geholpen zijn: de Leidse 
onderzoekers vonden het 
suikertje slechts bij een deel 
van de patiënten.

Vroeg ingrijpen betekent 
ook vroeg opsporen. ‘Op het 
moment dat mensen bij de 
arts komen met zichtbare 
zwellingen is het misschien 
al te laat, dan is het al een 
chronische ziekte geworden’, 
legt Van der Helm-van Mil 
uit. ‘Inmiddels weten we dat 
het immuunsysteem maanden 
of zelfs jaren daarvoor al 
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aan het veranderen is.’ In 
een Zweedse studie uit 2011 
bleek dat ziekteverzuim bij 
reumapatiënten een jaar voor 
hun diagnose al omhoog 
schiet. Zij ervaren dan al pijn, 
stijfheid en vermoeidheid. 
Van der Helm-van Mil 
doet MRI-onderzoek bij 
mensen die in die fase zitten. 
Zwellingen zijn dan aan de 
buitenkant nog niet zichtbaar, 
maar uit de MRI blijkt dat ze 
al wel rondom de gewrichten 
zitten. ‘We onderzoeken nu 
of we kunnen voorkomen dat 
de ziekte chronisch wordt als 
we in die fase al starten met 
behandelen.’

Voorspellen wie chronische 
reuma krijgt is nog niet 
zo eenvoudig. Slechts 1 
op de 3 patiënten met 
afwijkingen op de MRI-scan 
ontwikkelt reuma, bij de 
rest gaat de onderhuidse 
ontsteking vanzelf over. Zou 
je hen allemaal behandelen, 
dan ontstaat dus flinke 
overbehandeling. Van 
der Helm-van Mil wist 
de voorspelling onlangs 
te verbeteren door ook 
te kijken naar het aantal 
gewrichten met ontstekingen 
en het soort ontsteking. 
Op basis daarvan blijkt de 
verwachting dat iemand 
reuma krijgt ongeveer 2 op 3 
keer juist. In combinatie met 
bloedtests kan de analyse in 
de toekomst waarschijnlijk 
nog betrouwbaarder worden, 
al zal de voorspelling nooit 
honderd procent sluitend zijn.

afweersysteem 
heropvoeden
De derde Leidse 
onderzoeksgroep vliegt het 
probleem vanuit geheel 
andere hoek aan: daar willen 
ze het afweersysteem buiten 
het lichaam heropvoeden. 
Een centrale speler in 
het afweersysteem is de 
zogenoemde dendritische 
cel, legt hoofdonderzoeker 
Jan-Jaap Zwaginga uit. Hij 
noemt het de onderwijzercel, 
de meester die andere cellen 
leert wanneer ze de wapens 
ter hand moeten nemen. 
‘In het lab kunnen we 
die onderwijzercel vanuit 
bloedcellen zelf kweken. We 
geven zo’n cel dan bepaalde 
eiwitten mee, waarmee hij het 
afweersysteem een nieuwe les 
kan leren: val de gewrichten 
niet aan, wees tolerant.’

Die nieuwe onderwijzer kan 
via een infuus in de bloedbaan 
van een patiënt worden 
gebracht. In kleine studies 
in Australië en Engeland 
bleek dat dit veilig kan. Veel 
voorwerk is ook gedaan in het 
veld van diabetes, waar een 
vergelijkbare therapie al tien 
jaar wordt getest. De volgende 
stap is om te onderzoeken 
of het ook wérkt. Luisteren 
de vechtende cellen naar de 
wijze woorden van de nieuwe 
meester en staken ze de strijd?

Het is een ‘avontuur met 
onbekende afloop’, zegt Jaap 
van Laar, afdelingshoofd 
reumatologie bij UMC 

Utrecht. Hij is niet betrokken 
bij het Leidse onderzoek, 
maar werkt zelf ook aan 
het heropvoeden van het 
afweersysteem. In Utrecht 
willen ze onderwijzercellen 
een ander eiwit meegeven 
dan in Leiden. ‘Hopelijk 
kunnen we dan de resultaten 
vergelijken.’ In het algemeen 
noemt hij het Leidse 
onderzoek internationaal 
toonaangevend. ‘Twintig 
jaar geleden begonnen ze 
daar al met data verzamelen 
van groepen patiënten met 
vroege gewrichtsontsteking. 
Dat leidde tot een veel 
beter begrip hoe de ziekte 
zich ontwikkelt.’ Ook over 
de huidige studies is hij 
enthousiast. ‘Het zou mooi 
zijn als we een antwoord 
vinden op de vraag of je 
reuma kunt voorkomen.’

Of het nu gaat om 
voorkomen of heropvoeden, 
de perfecte behandeling zal er 
niet van vandaag op morgen 
zijn. Dat is een proces van 
vele jaren, benadrukt Van 
Laar. In Leiden zijn ze zich 
daar terdege van bewust, al 
kijken ze optimistisch naar de 
toekomst. Huizinga: ‘We zijn 
er nog lang niet. Maar het feit 
dat ik als reumatoloog kan 
hopen dat we mensen kunnen 
genezen is fantastisch.’

Artikel van Anouk Broersma 
Volkskrant 5 januari 2019 naar 
aanleiding van een artikel 
in nieuwsbrief RondReuma, 
januari 2019.
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medische noodzaak is geen 
garantie voor merkmedicijn
Een op de vier mensen bij wie de arts Medische Noodzaak op het recept schrijft, krijgt 
dat specifieke middel toch niet mee bij de apotheek. Ze krijgen dan een ander middel met 
dezelfde werkzame stof, bijvoorbeeld omdat de apotheek zegt dat de zorgverzekeraar 
niet wil dat dit - doorgaans duurdere - middel wordt geleverd. Mensen die vervolgens 
een ander middel krijgen dan hun eigen vaste middel, hebben daar soms vervelende 
bijwerkingen van.

Dat blijkt uit de peiling “Medische Noodzaak medicijnen” van Patiëntenfederatie 
Nederland. Zij deed onderzoek onder ruim 8500 mensen van het eigen panel. Van deze 
groep kregen 2893 mensen een medicijn mee waarop Medische Noodzaak stond.

Van deze 2893 mensen kreeg 
driekwart het middel mee 
aan de balie. Maar iets meer 
dan een op de vier mensen 
(812 mensen) kregen te horen 

dat ze het middel toch niet 
meekregen, bijvoorbeeld 
omdat het niet mocht van de 
zorgverzekeraar.

Een op de vier mensen 
bij wie de arts Medische 
Noodzaak op het recept 
schrijft, krijgt dat specifieke 
middel toch niet mee bij de 
apotheek. Ze krijgen dan een 
ander middel met dezelfde 
werkzame stof, bijvoorbeeld 
omdat de apotheek zegt dat 
de zorgverzekeraar niet wil 
dat dit - doorgaans duurdere 
- middel wordt geleverd. 
Mensen die vervolgens een 
ander middel krijgen dan 
hun eigen vaste middel, 
hebben daar soms vervelende 
bijwerkingen van.

Dat blijkt uit de peiling 
“Medische Noodzaak 
medicijnen” van 
Patiëntenfederatie Nederland. 
Zij deed onderzoek onder 
ruim 8500 mensen van 
het eigen panel. Van deze 
groep kregen 2893 mensen 
een medicijn mee waarop 
Medische Noodzaak stond.
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noodzaak is noodzaak

Patiëntenfederatie Nederland 
vindt dat patiënten altijd 
het voorgeschreven middel 
moeten krijgen als de arts 
Medische Noodzaak (of MN) 
op het recept zet. “Sommige 
mensen reageren heel 
slecht op steeds wisselende 
medicijnen. Het kan dan 
weken duren voor iemand 
weer goed is ingesteld. Dat 
moeten we voorkomen, 
noodzaak is noodzaak”, zegt 
directeur Dianda Veldman 
van de Patiëntenfederatie.

Iemand uit het onderzoek: 
“Dit ervaar ik als zeer 
vervelend en voor mij 
persoonlijk ook zeer belastend 
want de apotheker kan dan 
wel zeggen dat het medicijn 
dezelfde stof bevat maar ikzelf 
en mijn lichaam reageren 
dan volstrekt anders op dit 
vervangende medicijn, zo 
zeer zelfs dat ik mijn huisarts 
hierover heb ingelicht.”

protest helpt vaak niet

Uit het onderzoek blijkt 
dat mensen die een ander 
dan hun eigen medicijn 
krijgen bij de balie dat niet 
zomaar accepteren. Want het 
overgrote deel (86 procent) 
van de 812 mensen die het 
voorgeschreven middel 
niet meekregen, heeft daar 
bezwaar tegen gemaakt.

Dat waren 690 mensen. Zij 
deden hun beklag, maar 
dat hielp meestal niet. 
Iets meer dan een kwart 
klaagde vergeefs, want de 
medewerker aan de balie 
gaf niet toe. 18 procent 
werd doorverwezen naar de 
zorgverzekeraar en nog eens 
18 procent naar de arts die 
het middel voorschreef. In 10 
procent van de gevallen ging 
de apotheek overstag en werd 
het middel toch verstrekt. 
Nog eens 8 procent kreeg het 
middel mee, maar moest daar 
wel extra kosten voor maken.

Een patiënt over het gesprek 
aan de balie: “Zij vertelde 
dat de mededeling medische 
noodzaak door haar 
genegeerd mocht worden. 
Zij vertelde het “recht” te 
hebben dat ik 2 generieke 
varianten door haar kreeg 
voorgeschreven en dat 
dan eventueel nogmaals 
werd gekeken, door deze 
apotheker.”

Overigens blijkt uit 
het onderzoek ook 
dat de mensen die het 
voorgeschreven medicijn 
niet meekregen soms slecht 
worden geïnformeerd 
waarom ze het niet kregen. 
Een derde zegt zelfs helemaal 
geen informatie te hebben 
gehad.

Bron : Nieuwsbrief 
Patiëntenfederatie
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oproep: vraag en antwoord voeding en reuma

Diëtist Martine Bos van Previtas (gevestigd in het PCRR 
Hilberdink) behandelt vanaf het 2e nummer van ons 
verenigingsblad weer 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!
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a a n b o d b e W e eg a c t i v i t ei t e n
Het organiseren en faciliteren van beweegactiviteiten in groepsverband is een 
belangrijke taak van onze reumapatiëntenvereniging. wij bieden onze leden de 
mogelijkheid om te kiezen uit: Hydrotherapie, reumafitness, yoga en nordic walking.

Bewegen in groepsverband georganiseerd door een patiëntenvereniging heeft 
voor de deelnemers het voordeel dat er getraind wordt met mensen met dezelfde 
aandoening, dat informatie kan worden uitgewisseld en ervaringen over de ziekte 
gedeeld kunnen worden. Maar niet in de laatste plaats wordt er rekening gehouden 
met de individuele belastbaarheid van de deelnemers.

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

Roden De Hullen Dinsdagmiddag

Sappemeer Nieuw Woelwijck Maandag- en donderdagavond

Zuidhorn Zwemcentrum Zuidhorn Maandagmiddag

hydrotherapie

Heeft u last van uw gewrichten of voelt extra belasting niet prettig of ronduit zwaar? Heeft u al aan 
bewegen in het water gedacht? Hydrotherapie kan u helpen bij verschillende beweeg- en pijnklachten.

Bewegen en oefenen in het water is ideaal voor mensen met Reumatische aandoeningen w.o. 
Reumatoïde artritis, Fibromyalgie, Bechterew etc. In het water heeft de zwaartekracht minder grip, 
waardoor bewegen makkelijker gaat. Het is een veilige manier om te bewegen zonder de gewrichten 
veel te belasten. Er wordt in extra verwarmd water getraind in kleine groepen onder deskundige 
begeleiding van een fysiotherapeut of een oefentherapeut Cesar.

Op onderstaande 8 locaties wordt iedere week met 32 groepen geoefend.

nieuw: nu ook in roden gestart met een hydro groep.
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r e u m a f i t n es s i n g r o ep s v e r b a n d
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.

mevr. caroline alberti
nieuw Woelwijck

Jelly brondijk
beatrixoord, de hullen en 

eekeburen

mevr. lotte bos
beatrixoord

mevr. ans van niejenhuis 
dubbelslag

dhr. matthijs de niet 
beatrixoord, kardinge en 

nieuw Woelwijck

mevr. melissa tiessen -smit
dubbelslag

mevr. iris van der staal 
eekeburen

mevr. berber korte
de bonte Wever assen

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

Ook geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Begeleiding

De oefengroepen worden begeleidt door de volgende vaste therapeuten.

anouschka nuver
beatrixoord

20

re
um

ap
at

ië
nt

en
ve

re
ni

gi
ng

 g
ro

ni
ng

en
 - 

nu
m

m
er

 1,
 2

01
9



waar locaTie wanneer

Norg Fysiotherapie Norg, Roeghoornweg 1, Norg Dinsdagmiddag

Zuidhorn Health Centre Zuidhorn, Hooiweg 8, Zuidhorn Maandagmiddag

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:

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.

waar locatie wanneer
Hoogezand Praktijk Yoga Hoogezand, Maandagmorgen

Wijkcentrum, “De Kern”, 10.00-11.00 uur
Rembrandtlaan 72a, 9601 XD Hoogezand.

Adorp Dorpshuis Artharpe, Woensdagmorgen
Torenweg 9, 9774 PH 11.00-12.00 uur
Adorp

Docent bij bovenstaande groepen is Corry Scheen.

n o r d i c Wa l k i n g
Bij voldoende deelname worden in Zuidhorn en Groningen in 
het voorjaar nieuwe cursussen georganiseerd.
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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.

a a n me l d i n g b e W e eg a c t i v i t e i t e n
Voor alle beweegactiviteiten kunt u zich aanmelden via onze website www.rpv-groningen.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ellen Dieterman via 050-3050063.

Om aan de activiteiten deel te kunnen nemen, is het lidmaatschap van RPV Groningen vereist. De 
kosten van het lidmaatschap van patiëntenverenigingen worden door veel zorgverzekeraars vergoedt.

ta r i e v e n b e W e eg a c t i v i t ei t e n
De tarieven voor 2019 van de verschillende beweegactiviteiten 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
- Reumafitness € 28.60 per maand
- Yoga, via docent € 7,50 per les
- Nordic Walking, via instructeur € 5,00 per les

De tarieven van de hydro oefengroep, bechterewgroep en fitness worden op 
jaarbasis vastgesteld. Hierin wordt rekening gehouden met de sluiting van 
sommige baden i.v.m. vakanties. Afwezigheid van de deelnemers wegens 
lange vakanties wordt niet gerestitueerd. De bijdrage wordt maandelijks 
van de deelnemers geïncasseerd. Bij de aanmelding van een beweegactiviteit 
wordt een machtiging afgegeven voor de betaling door middel van een 
automatische incasso.

De bijdrage wordt berekend vanaf de eerstvolgende volle maand volgend 
op uw startmoment. Opzeggen van de activiteit kan tegen het einde van de 
maand, rekening houdend met opzegtermijn van 1 maand. Het volledige 
reglement is op onze website onder de Hydro activiteiten opgenomen.

ook geïnteresseerd geraakt in de beweegactiviteiten die wij organiseren?
Maak een keuze en meld je aan via onze website of neem contact op met Ellen Dieterman 
via 050-3050063.
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De jaaragenda is ook op onze website opgenomen. Kijk voor de actuele situatie daarom altijd op 
de website.
Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via onze website www.rpv-groningen.nl of via de mail 

activiteitencommissie@rpv-groningen.nl 
Voor vragen kun je contact opnemen met Jessica Donker via telefoonnummer 06-5128 7731.

Jaaragenda 2019:
Gehele jaar Diverse inloopbijeenkomsten in de regio

30 maart Themabijeenkomst Voeding en Vermoeidheid

17 mei Algemene Leden Vergadering

18 september Middagtocht per bus naar Kloosterboerderij Bleyendael, Sellingen

5 oktober Leefstijlmiddag

16 oktober Themabijeenkomst Verantwoord Medicijngebruik

9 november Fontana Resort Bad Nieuweschans

15 november 40 jarig jubileum

Ook dit jaar hebben we weer een mooi gevuld en gevarieerd activiteitenprogramma. We organiseren 
in verschillende regio’s activiteiten.

activiteitenkalender 2019

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. 
De eerste workshop is gepland op 9 april, 
chocoladeworkshop Pasen. De overige workshops staan vermeld op onze website.
Graag vooraf aanmelden bij Teresia Kempen, teresiakempen@gmail.com
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regio eemsdelta

Locatie: Woonzorgcentrum BetingeStaete, Ede Staal 
straat 1 Delfzijl
(iedere eerste donderdag van de maand, aanvang 
14.00 uur)

Op 4 april is er een speciale bijeenkomst met een workshop bloemschikken. Voor deze 
bijeenkomst graag vooraf aanmelden bij Dirkje Tuik, dtuik@home.nl. De overige workshops 
staan vermeld op onze website.

regio westerkwartier

Kerstbijeenkomst, 11 december, locatie nader vast te stellen.
Graag vooraf aanmelden via onze website of per e-mail bij Jessica Donker, coördinator 
activiteiten, activiteitencommissie@rpv-groningen.nl

regio veendam

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

Gezellige bijeenkomsten met activiteiten zoals : knutselen, bingo, ontspannings-
bewegingsoefeningen etc. Op 11 juni is er een speciale bijeenkomst met een klankschaal sessie. 
Voor deze bijeenkomst graag vooraf aanmelden bij Ina Wijkstra, inawijkstra@online.nl. De 
overige workshops staan vermeld op onze website.

Themabijeenkomsten

Themabijeenkomst voeding en vermoeidheid

In de donkere dagen van het jaar hebben veel mensen last van de zogeheten winterdip of 
vermoeidheid. Iedereen weet dat voldoende slaap heel belangrijk is, maar goede voeding 
wordt niet altijd aan gedacht. Zonde! Met een gezond eetpatroon en aandacht voor bepaalde 
voedingsstoffen kun je de koude dagen veel energieker door komen. Maar wat is nou gezond? 
Met alle - soms tegenstrijdige - informatie op internet en berichten in de krant wordt het er niet 
makkelijker op. Diëtisten Martine Bos en Margriet de Vries nemen ons mee in de wereld van 
gezonde voeding. En specifiek over voeding bij vermoeidheid. Naast algemene voedingsadviezen 
zullen zij tips geven hoe je klachten als verkoudheid, misselijkheid en een verstoorde energiebalans 
gedurende de dag met voeding positief kunt beïnvloeden. Daarbij zal Margriet aandacht besteden 
aan de mogelijkheden vanuit orthomoleculair perspectief. 
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Wat zijn voedingsstoffen die een belangrijke rol spelen bij je 
immuunsysteem en die een ontstekingsremmend effect hebben? 
Zijn er supplementen die hierbij zinvol kunnen zijn? Naast 
het krijgen van informatie spelen we met elkaar een quiz om 
je kennis te toetsen en laat Martine je zien welke apps op je 
telefoon je kunnen helpen om de juiste keuzes te maken op het 
gebied van voeding.
Er is ook volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. 
Als je zelf vragen hebt aan Martine of Margriet, geef ze dan 
alvast aan ons door, dan kunnen zij hier op ingaan tijdens de 
bijeenkomst.

Wat: Themabijeenkomst Voeding en vermoeidheid
Wanneer: Zaterdag 30 maart 11.00 - 13.00 uur, inclusief 

lunch!
Waar: De Rietschans, Meerweg 221, 9752 XC Haren
Kosten: leden: € 10,00, niet-leden € 15,00 (je ontvangt 

een factuur)
Let op: Als je een smartphone of tablet hebt, neem deze 

mee (niet verplicht)
Opgeven: Aanmelding is noodzakelijk, bij 

voorkeur via onze website of per e-mail 
activiteitencommissie@rpv-groningen.nl

Geef je snel op! Er is een beperkt aantal plaatsen.

Themabijeenkomst verantwoord Medicijngebruik

Op woensdagavond 16 oktober organiseren wij, in samenwerking met het Martini Ziekenhuis 
Groningen, een themabijeenkomst Verantwoord Medicijngebruik.

Weet u van ieder medicijn waarom u het inneemt? Hoe en wanneer u het inneemt? Hoe u het 
gebruik ervan kunt inpassen in uw dagelijks leven? Bent u ook benieuwd welke ontwikkelingen 
er zijn op het gebied van medicatie voor reumagerelateerde klachten? En wat betekent eigenlijk 
‘eigen regie over de ziekte’ en ‘gezamenlijk besluiten nemen’ (shared decission making) over de 
behandeling?

Deze themabijeenkomst staat in het teken van verantwoord medicijngebruik. Vele van onze leden 
gebruiken medicatie. Sommigen een enkel tablet maar het kan zijn dat u meerdere medicijnen 
moet gebruiken om uw aandoening te behandelen. Wellicht gaat het zelfs om een combinatie 
van verschillende aandoeningen. Dit kan een waslijst aan medicijnen opleveren. Het ziekenhuis 
probeert dit altijd in samenwerking met u te bepalen. We zijn benieuwd of u ook het gevoel heeft 
dat u zelf de regie heeft over uw medicijngebruik en de mogelijkheden die er zijn. Ook bespreken 
we mogelijke bijwerkingen en kijken we naar veranderingen binnen de arts/patiënt-relatie.

m
artine bos

m
argriet de vries
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Reumatoloog de heer M.D. Posthumus van het Martini 
Ziekenhuis zal voorlichting geven over dit breed scala aan 
onderwerpen waar velen van ons dagelijks mee te maken heeft.

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

Wat: Verantwoord medicijngebruik
Wanneer: 16 oktober 2019, 19.00 - 21.00 uur
Waar: Martini Ziekenhuis Groningen
Kosten: Geen
Opgeven: Aanmelding is noodzakelijk, bij voorkeur via onze website of per e-mail 

activiteitencommissie@rpv-groningen.nl

overige activiteiten

wilt u meer weten over pgos?

algemene ledenvergadering in combinatie 
met een presentatie over de ontwikkeling van 
persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgos)

Dit jaar gaan we de jaarlijkse ledenvergadering combineren met een interessante presentatie 
over persoonlijke gezondheidsomgeving. Esther Metting zal ons op de hoogte brengen over de 
actualiteit op dit gebied.

U heeft vast gemerkt dat steeds meer zorgverleners u de mogelijkheid bieden om zelf uw medische 
gegevens in te kunnen zien. Hierdoor wordt u meer betrokkken bij uw behandeling. Helaas 
leidt dit ook tot versnippering, straks hebben patiënten meerdere websites waarop ingelogd kan 
worden en dat is onhandig. De overheid en de patientenfederatie stimuleren de ontwikkeling 
van zogenaamde PGOs. In een PGO kunt u als patient uw medische gegevens van verschillende 
zorgverleners inzien. Zo hoeft u niet meer op verschillende websites in te loggen. ICTers van de 
zorginstellingen zijn hier druk mee bezig. Tijdens de ledenvergadering wordt u bijgepraat over de 
laatste ontwikkelingen op dit gebied. Bovendien zal worden uitgelegd wat deze ontwikkeling voor 
u kan betekenen. De PGOs zullen namelijk meer kunnen bieden dan alleen het aanbieden van 
uw medische gegevens. Uw rol als patiënt zal veranderen omdat u meer betrokken wordt bij uw 
behandeling. Tijdens de ledenvergadering wordt u hierover bijgepraat.

Kortom: vragen als wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), welke zijn er al, voor 
wie is dit geschikt, waarom is het voor mij handig zullen aan de orde komen.

Wat: Algemene Ledenvergadering met presentatie PGOs
Wanneer: Vrijdag 17 mei 19.30 - 21.30 uur
Waar: Verenigingsgebouw Merwedestraat 1a, 9725 KA Groningen
Kosten: Aan de presentatie zijn geen kosten verbonden
Opgeven: Aanmelding is noodzakelijk, vóór 1 mei, bij voorkeur via onze website of per 

e-mail activiteitencommissie@rpv-groningen.nl
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Middagtocht per bus naar Kloosterboerderij Bleyendael, Sellingen

Op woensdag 18 september vindt onze jaarlijkse Middagtocht 
plaats. Dit jaar bezoeken we Kloosterboerderij Bleyendael in 
Sellingen.

We stappen in de bus bij Van der Valk in Zuidbroek en rijden 
vanuit daar gezamenlijk naar Sellingen. We worden ontvangen 
op deze bijzondere kloosterboerderij in de sfeervolle 
ontvangstkapel met een heerlijke Sellinger Kloostermop. De 
eigenaar van deze boerderij zal ons een presentatie geven over 
het verleden , heden en toekomst van deze kloosterboerderij. 
Uiteraard wordt er aandacht besteed aan het kloosterverleden 
van Groningen, wist u dat er 34 kloosters hebben gestaan? 
Aansluitend vertelt de boer ook het verhaal van zijn 
blaarkoppen, de biologische manier van boeren en de link 
naar het verleden. Er wordt een film vertoont over het leven 
op de kloosterboerderij in de middeleeuwen.

Uiteraard gaan we ook de boerderij en de prachtige 
Groninger blaarkoppen bezichtigen!

We besluiten deze middag met een kloostermaaltijd op de 
boerderij, de bus zal ons vervolgens weer naar Zuidbroek 
brengen.

Wat: Middagtocht per bus naar Kloosterboerderij 
Bleyendael, Sellingen

Wanneer: Woensdag 18 september 13.00 - 19.30 uur, 
inclusief busvervoer en maaltijd!

Opstapplaats: Van der Valk Zuidbroek
Kosten: leden: € 20,00, niet-leden € 25,00 (je ontvangt een factuur)
Opgeven: Aanmelding is noodzakelijk, bij voorkeur via onze website of per e-mail 

activiteitencommissie@rpv-groningen.nl

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.

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!

We organiseren ook een dag waarop we elkaar kunnen ontmoeten! Op 9 november kunt u met 
een bijdrage vanuit de RPV naar Fontana Bad Nieuweschans.
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Wat: Ledenbezoek met partner Fontana Resort Bad Nieuweschans
Wanneer: Zaterdag 9 november
Programma: Individuele pakketkeuze met gezamelijke ontmoetingstijdstippen
Kosten: Prijs Thermaalbad € 20,50*

Prijs Thermen Totaal (inclusief sauna) € 31,50*
Leden ontvangen een korting van € 7,50 op de entreekosten. Voor introducees 
geldt een korting van € 5,00
Alle verdere kosten zijn voor eigen rekening.
De korting voor de leden en eventuele introducees wordt na deelneming van deze 
dag overgemaakt op de bankrekening van de leden.

Opgeven: Aanmelding is noodzakelijk, vóór 1 november, bij voorkeur via onze website of per 
e-mail activiteitencommissie@rpv-groningen.nl

*Reguliere prijzen onder voorbehoud.

vooraankondiging: leefstijlmiddag ‘hoe blijf ik in balans’

Een gezonde leefstijl staat voor gezonde voeding, voldoende bewegen, niet roken, maar ook 
voor goed omgaan met stress, voldoende rust nemen en kunnen ontspannen. Allemaal dagelijkse 
dingen, die bij mensen met een chronische aandoening net wat ingewikkelder kunnen zijn. 
Vandaar de Leefstijlmiddag ‘Hoe blijf ik in balans’.

Vóór mensen met een longaandoening, hart- of vaatziekte, reuma en/of diabetes en hun 
mantelzorgers. Dóór vrijwilligers van het Longfonds, De Harteraad, de Reuma Patiënten 
Vereniging Groningen en de Diabetesvereniging Nederland, samen met het UMCG Beatrixoord.

Wanneer: 5 oktober 2019, aanvang 13.00 uur.
Locatie: BEATRIXOORD, DILGTWEG 5, HAREN

Noteert u de datum alvast in uw agenda! Verdere informatie volgt.

Let op: voor deze bijeenkomst kun je je NIET aanmelden bij Jessica Donker en/of de RPV. De 
aanmeldingsprocedure wordt nog bekend gemaakt.
Ook op www.groningen.longfonds.nl en www.drenthe.longfonds.nl komt informatie te staan in 
het voorjaar.

vooraankondiging 40 jarig jubileum

Dit jaar bestaat onze Reumapatiëntenvereniging Groningen 40 jaar. Dat is een respectabele 
periode waarin veel veranderd is. Wij willen stilstaan bij deze mijlpaal, maar tevens 
vooruitblikken.

Wanneer: 15 november 2019

Noteert u deze datum alvast in uw agenda! Verdere informatie volgt.
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bereikbaarheid reumatologie in de regio
afdeling reumatologie/klinische immunologie UMcg, groningen, 
polikliniek long-en systeemziekten
Telefoon patientenlijn dagelijks: 050-3612908 en medische lijn dagelijks 050-3612919 
tot 16.30. Afspraak telefonisch verpleegkundig spreekuur wordt door de polikliniek 
gepland voor de volgende dag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij 1 van de 
verpleegkundig specialisten: Susan Katerbarg, Greetje van Zuiden, Belia Hollander en 
Bianca Toonder ( i.o.) . Voor spoed binnen kantooruren bereikbaar.

Martiniziekenhuis groningen
Van Swietenplein1, 9700 RM Groningen
Reumaconsulent: Anne-Marie van Brenk, e-mail reumatologie@mzh.nl
De reumaconsulent heeft 3 x per week (maandag 13.00-13.30, dinsdag 08.30-09.00 en 
donderdag 12.00-12.30 uur) telefonisch spreekuur op 050-5246955.

Website met informatie over medicatie en veel gestelde vragen met antwoorden:
www.mzh.nl/faq-reuma en www.mzh.nl/reuma-remmers.

Treant zorggroep refaja ziekenhuis Stadskanaal
Boerhaavestraat 1, 9501 HE Stadskanaal
Reumaconsulent: Karina Noot-Swijghuizen, 0599-654526,
E-mail: k.noot@treant.nl
Aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 16.00 uur.

ommelander ziekenhuis groningen
Pastorieweg1,9679 BJ Scheemda
W ommelanderziekenhuis.nl
Verpleegkundig specialist reumatologie: Ingrid Draaijer (afwezig op woensdag)

T 088 - 066 1000, toestel 7997,E i.draaijer@ozg.nl
Verpleegkundig specialist i.o.: Caroline Oosten. (aanwezig op maandag, dinsdag en 

woensdag)

wilHelMina zieKenHUiS aSSen icare/wilhelminaziekenhuis assen
Bezoekersadres: Europaweg Zuid 1, Assen, telefoon : 0592 - 325262, www.wza.nl
Reumaconsulent: Annet Sikkens, e-mail: annet.sikkens@wza.nl
Aanwezig op dinsdag 8.30 - 15.00, woensdag 8.30 - 12.00 en donderdag 8.30 - 15.00 
uur.

Belife, centrum voor bewegen
(centrum voor medisch specialistische revalidatie)
Belife: Laan Corpus den Hoorn 102-4, 9728 JR Groningen, 088 2723519, info@belife.nl
PCRR Hilberdink: Helper Molenstraat 25-41, 9721 BT Groningen, 050-527 0506, 
info@pcrr.nl
www.pcrr.nl
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contact

Via onze website www.rpv-groningen.nl. kunt u zich aanmelden voor 
het lidmaatschap en beweegactiviteiten. Voor persoonlijk contact zijn 
wij te bereiken voor:

•	 De	ledenadministratie	en	coördinatie	beweegactiviteiten:
050-305 00 63 ledenadministratie@rpv-groningen.nl

•	 Voor	financiële	zaken	(incasso):
0594-69 99 90 penningmeester@rpv-groningen.nl

Adres: Verenigingsgebouw RPV Groningen, Merwedestraat 1a, 9725 KA Groningen

IBAN: NL09 ABNA 0411907115

Bestuur Telefoon Mailadres

Willie Dieterman: voorzitter 06 13446601 voorzitter@rpv-groningen.nl

Ina Kleinsmit - Alma, secretaris 0595 432087 secretaris@rpv-groningen.nl

Jaap van der Veen, penningmeester 0594 699990 penningmeester@rpv-groningen.nl

Peter Redeker, voorlichting en communicatie 06 11756360 pr@rpv-groningen.nl

Bestuursmedewerkers

Ondersteuning secretariaat: Juneke Wijnsouw

Ledenadministratie en hydrotherapie: Ellen Dieterman - Hefting

Ondersteuning informatie/voorlichting: Helma Wieringa en Roelie ter Veld

organisatie activiteiten

Coördinator activiteiten:

Jessica Donker 06 5128 7731 activiteitencommissie@RPV-groningen.nl

Contactpersonen:

regio stad Groningen Teresia Kempen 06 2261 3516 teresiakempen@gmail.com

regio Eemsdelta Dirkje Tuik 06 5320 9900 dtuik@home.nl

regio Veendam Ina Wijkstra 0598-624 817 inawijkstra@online.nl

regio Westerkwartier Emma Dijkstra 0594-528 860

regio Assen Jantina Muggen 06 1381 7325

communicatiecommissie

Willie Dieterman, Peter Redeker, Esther Metting en Lex Hoekstra.

Contactpersoon: Peter Redeker 06 1175 6360

c
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Contactpersonen uitvoering communicatie:

Websitebeheer: Peter Neinhuis
Magazine: Peter Neinhuis
Facebook algemeen Ellen Dieterman

Redactie: Willie Dieterman en Willeke Vroege

algehele ondersteuning:

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

Fotografie: Jannneke Smit

Uitgever: DNB Groep, Hoogezand

Oplage: 1.300 exemplaren

Het verenigingsblad van Reumapatiëntenvereniging Groningen is een uitgave van 
RPV Groningen en verschijnt 5 maal per jaar.

lidmaatschap:

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 20,- per jaar. Het 
lidmaatschap wordt aangegaan voor een vol jaar. De contributie wordt per halfjaar 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.

Lid van ieder(in) Lid van RZN

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