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vegA, vegAn 
of fleXiTArier

Diëtist Martine 
Bos van Previtas 
behandelt in elke 
editie van ons 
verenigingsblad een 
vraag over voeding 
en reuma.

over posiTieve sTress

Stress is een veel misbruikte term. In 
principe is stress een positieve drijfveer 
om iets tot stand te brengen maar te veel 
stress kan leiden tot disfunctioneren en in 
het ergste geval tot ziekte.
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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.
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Van de Voorzitter

kandidaten die bereid zijn 
om de penningmeester 
te assisteren bij zijn 
werkzaamheden. Voor de 
ledenadministratie heeft 
de oproep nog niet tot 
resultaat geleid. In dit blad 
is verderop een herhaalde 
oproep geplaatst. Daarnaast 
heeft onze penningmeester 
aangegeven niet voor een 
volgende termijn beschikbaar 
te zijn. Dat vinden we 
erg jammer, maar wij 
respecteren zijn besluit. Hij 
heeft de afgelopen 4 jaren 
een geweldige bijdrage 
geleverd om met gebruik 
van automatisering de 
taak van penningmeester 
zo efficiënt mogelijk uit te 
voeren. Wij doen een oproep 
om deze aantrekkelijke 
taak als bestuurslid, met 
ondersteuning van een 
assistent, in te vullen. Op 
deze wijze hoeft deze taak zo 
weinig mogelijk tijd in beslag 
te nemen.

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

belangstelling hiervoor zo 
groot was. De deelnemers 
waren enthousiast over 
de wijze waarop de 
inleiders dit onderwerp 
hebben besproken. In een 
uitstekende ambiance 
werd de bijeenkomst met 
een gezamenlijke lunch 
afgesloten.

In de vorige editie heb 
ik u verteld dat we 

nadenken waar wij als 
vereniging over vijf jaar en 
over tien jaar willen staan. 
Wat we ook op termijn 
voor onze leden kunnen 
betekenen en hoe we als 
lokale patiëntenverenigingen 
samen kunnen werken met 
de landelijke organisatie 
ReumaNederland. Een 
eerste verkennend overleg 
met ReumaNederland heeft 
plaatsgevonden. Er zal 
door ReumaNederland een 
enquête onder de lokale 
RPV’en worden uitgevoerd 
over mogelijke knelpunten 
waarmee zij worden 
geconfronteerd.

Ten aanzien van de 
vacatures in onze 

organisatie is te vermelden 
dat we in gesprek zijn met 

Vanuit de dagelijkse 
praktijk

Voor u ligt alweer het 
tweede nummer van ons 

verenigingsblad 2019. Met 
interessante artikelen, zoals 
o.m. een interview met een lid 
over werken met reuma. Ook 
hebben we voor het eerst een 
Column opgenomen. We zijn 
van plan om in het vervolg in 
ieder nummer dit te doen. We 
proberen als redactie om op 
deze wijze een zo interessant 
mogelijke magazine te 
maken.

We hebben eind 
maart de eerste 

themabijeenkomst over 
Voeding en vermoeidheid 
gehouden, die uitstekend 
werd bezocht. Fijn dat de 
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weetjes
Weetjes

Met een gerust gevoel op reis
Ik dacht altijd dat het wel goed zou komen 
met de medicijnen op reis. Totdat ik gedoe 
kreeg bij de douane. Dat gaat mij niet nog 
een keer gebeuren. Ik ga nu goed voorbereid 
op reis. De verklaring voor medicijnen gaat 
netjes mee in de handbagage.

Tips
•	 Maak	kopieën	van	alle	belangrijke	

documenten. Zoals van het paspoort/
identiteitsbewijs, medicijnenpaspoort, 
bankpassen en andere belangrijke 
documenten. Maak ook foto’s met 
uw telefoon. Zo heeft u altijd alle 
gegevens bij de hand. Handig voor 
als u iets verliest of niet het originele 
document wilt inleveren bij een hotel.

•	 Zet	één	maand	voor	het	begin	van	
uw vakantie een reminder in uw 
agenda. Zo bent u ruim op tijd voor 
de aanvraag van een verklaring en 
medicijnenpaspoort.

•	 Neem	altijd	de	originele	verpakking	
mee op reis. Dat is handiger als de 
douane een onderzoek doet. Of voor 
de buitenlandse dokter.

•	 Check	of	je	via	je	zorgverzekeraar	een	
EHIC-kaart hebt. Mocht je tijdens 
je vakantie medische zorg nodig 
hebben, dan weet de dokter dat jouw 
Nederlandse zorgverzekeraar de 
zorgkosten vergoed. Zo hoef je zelf 
geen geld voor te schieten. Wel zo’n 
fijn idee!

Bron: CAK

oproep: vraag en antwoord voeding 
en Reuma

Diëtist Martine Bos van Previtas (gevestigd 
in het PCRR Hilberdink) behandelt in elk 
nummer van ons verenigingsblad een vraag 
over voeding en reuma. U kunt een vraag 
aan haar stellen door een mail te sturen aan 
activiteitencommissie@rpv-groningen.nl. 
Dus grijp uw kans!

ook goede voornemens in het 
voorjaar?

Bewegen is zeker ook goed voor mensen me 
reumatische aandoeningen.

Al wel eens gedacht aan Nordic walking? 
Kom dan nu in beweging en meld je aan 
voor een cursus. Wij regelen de rest!

Heerlijk in de buitenlucht. Zie voor nadere 
informatie onze rubriek beweegactiviteiten.
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Nieuws

Wij zijn de afgelopen 
maanden gestart met een 
nieuw softwarepakket. In 
het begin is dat even wennen 
en bijna altijd zijn er in het 
begin enkele kinderziekten 
die overwonnen moeten 
worden. Ook wij hebben die 
gehad. Gelukkig hebben we 
dat inmiddels opgelost. Wij 
vragen uw begrip als er iets 
niet tijdig is afgewikkeld.

We gaan de komende 
maanden gefaseerd verder 
over naar het nieuwe systeem.

Wat zijn de veranderingen 
voor u?

Maandelijkse incasso

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. Deze factuur kunt u 
gebruiken voor het declareren 
bij uw zorgverzekeraar.

Deelnemers zonder mailadres 
sturen wij de 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 van uw 
RPV account opnemen. Dit 
betekent dat u zelf bepaalt of 
u een factuur per kwartaal, 
per halfjaar of per jaar gaat 
ontvangen.

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 wordt krijgt u 
van ons bericht.

declareren bij uw 
zorgverzekeraar

Het blijkt dat een 
aantal zorgverzekeraars 
verschillende eisen stellen 
aan de omschrijving van 
hydrotherapie op de 
factuur voordat ze tot 
vergoeding overgaan. Wij 
vermelden de meest gangbare 
omschrijving op de factuur. 
Daaronder valt de naam en 
registerinschrijving van de 
therapeut en de plaats en tijd 
van de therapie.

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

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.

nieuwe software ledenadministratie
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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. De komende maanden wordt de laatste hand gelegd om optimaal gebruik te kunnen maken 
van automatisering/digitalisering.

Wij hebben binnen onze vereniging de volgende vacatures:

Medewerker Ledenadministratie
In onze vereniging is een accurate ledenregistratie en registratie van deelname aan beweegactiviteiten 
erg belangrijk. De basisgegevens hiervan komen digitaal binnen.
Er is frequent contact met leden en belangstellenden over beweegactiviteiten.
Wij zoeken voor deze administratie een 2e persoon die deze taken in duo verband kan uitvoeren. Het 
rooster kan in overleg worden samengesteld.
Na een inwerkperiode wordt verwacht dat je deze taak zelfstandig uit kunt voeren.

bestuurslid (penningmeester)
Het financiële beheer van de vereniging en de rapportages valt onder de verantwoordelijkheid van 
de penningmeester. Hij/zij wordt daarbij ondersteund door een administratieve assistent. We zoeken 
een persoon die ruime ervaring in de administratieve sector heeft en goed in teamverband kan 
samenwerken. Met deze combinatie van penningmeester en de assistent kunnen taken goed worden 
verdeeld en is de continuïteit geborgd in situaties van ziekte, vakanties etc.

wie gaat onze organisatie de komende jaren versterken?

Neem contact op met Willie Dieterman via de mail voorzitter@rpv-groningen.nl
of via 06 13 44 66 01 en we lichten het graag toe.

wie komt onze 
organisatie versterken?

5

reum
apatiëntenvereniging g

roningen - num
m

er 1, 2019



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.

regio veendam

In de regio Veendam overwegen 
we voor de inloopbijeenkomsten 
gebruik te maken van het 
Appartementencomplex De 
Brug van Woonzorg Nederland 
gelegen aan de Oostlaan 281 in 
Veendam.

Vooruitlopend op de definitieve 
toestemming van de bewoners 
van dit complex is er in februari “proef” gedraaid op deze gezellige locatie. De deelnemers waren 
allen enthousiast over de accommodatie.

stad groningen
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L E d E N A A N h E T w o o R d
in de rubriek leden aan het woord is dit keer een interview 
geplaatst met een lid van de vereniging over een betaalde 
baan en Reuma.

Een betaalde baan en Reuma

had ze al klachten vanaf haar 
18e jaar. Deze werden niet 
altijd begrepen. Vermoeidheid 
en peesachtige klachten.

Toen de diagnose 5 jaar 
geleden gesteld is, is 
ze verwezen naar het 
reuma revalidatietraject 
in Beatrixoord voor 2 
dagdelen. Ze was in een 
zwart gat gevallen, veel 
onzekerheid, wat zou dat 
gaan betekenen, wat is dat, 
leven met een chronische 
ziekte en hoe zou dat dan 
gaan met haar betaalde 
baan. Ze werkte destijds 
voor een callcenter voor 33 
uur per week. Het is zwaar 
werken bij een callcenter, 
in ploegendienst, alles per 
minuut geregeld, weinig 
pauze, veel zitten, weinig 
afwisseling in beweging. 
Het gaat erom om zoveel 
mogelijk targets te halen. Het 
werk was al stressvol maar 
was steeds moeilijker vol te 
houden ook omdat ze naast 
haar baan nog 2 dagdelen 
bij het revalidatiecentrum 
activiteiten deed. Haar 
teamleider wilde nog wel 
meedenken maar de directie 

(HM) was niet meedenkend. 
De teamleider probeerde 
nog wel oplossingen aan te 
dragen maar dat was niet 
zozeer in Roelie’s belang 
maar meer in het belang van 
de organisatie. Zoals extra 
vakantiedagen opnemen! 
Volgens de teamleider was 
haar ziekte niet tijdelijk maar 
chronisch; als het tijdelijk 
was geweest dan had ze een 
tijdje kalm aan mogen doen 
en daarna weer uren gaan 
opbouwen. Maar chronisch 
ziek zijn zou betekenen 
dat ze dat altijd moesten 
toepassen. Minder uren gaan 
werken op eigen kosten 
was wel een mogelijkheid. 
Roelie is toen door middel 
van vakantiedagen opnemen 
tijdelijk minder gaan werken.

Uiteindelijk is ze op aanraden 
van de teamleider ziek uit 
dienst gegaan omdat haar 
contract bijna afliep en is 
ze in de ziektewet gekomen 
bij het UWV. Doordat ze 
eerder vakantiedagen had 
opgenomen had ze minder 
gewerkt en kreeg ze niet voor 
33 uur een ziektewetuitkering 
maar slechts voor 24 uur.

Hoe is het om de ziekte 
reuma te combineren met een 
betaalde baan.

Roelie ter Veld, bijna 35 jaar, 
geeft een openhartig inkijkje 
in haar werkzame leven.

We ontmoeten elkaar in het 
sportcafé	in	Beatrixoord	
. Ze heeft net meegedaan 
aan de hydrotherapie in het 
zwembad.

Sinds 3 jaar is ze lid van de 
reumapatiëntenvereniging 
en na eerst meegedaan te 
hebben aan hydrotherapie 
in Oldekerk heeft ze dat 
nu in Beatrixoord. Ze 
ervaart haar deelname aan 
de hydrotherapiegroep als 
waardevol qua beweging en 
contact.

Roelie heeft sinds 5 jaar de 
diagnose Bechterew. In het 
kort, wat is Bechterew: een 
ontstekingsreuma waarbij de 
gewrichten van het bekken 
en de wervelkolom gaan 
ontsteken. Het heeft vele 
jaren geduurd voordat deze 
diagnose uiteindelijk definitief 
bij haar gesteld is. Eigenlijk 
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In de ziektewet zijn gaf 
bij Roelie ook veel stress, 
geen dagbesteding meer, 
minder inkomen, niet meer 
haar amateurtheater school 
kunnen betalen, weinig 
sociale contacten op vrienden 
en familie na. Je komt in een 
isolement, met daarbij het 
verwerken van haar ziekte 
en het accepteren van haar 
ziekte. Ze heeft zichzelf toen 
een jaar gegeven om te kijken 
‘wat wil ik nu en hoe ga ik 
verder’.

Het UWV wilde haar wel 
eerder goedkeuren en dan 
weer voor callcenter werk. 
Ze heeft toen aangegeven 
dat dat niet haalbaar was 
en het UWV heeft besloten 
daarin mee te gaan en haar 
langer een ziektewetuitkering 
te verstrekken. Er is haar 
toen een re-integratietraject 
aangeboden door het 
UWV. Het traject ging 
veel over competenties, 
actief bezig zijn en op haar 
belastbaarheid werd minder 
gefocust. Na dit traject is ze 
goedgekeurd en in de WW 
terecht gekomen. Ze kreeg 
geen arbeidsongeschiktheid 
keuring en ze had nog steeds 
geen baan. De overgang van 
UWV naar WW gaf opnieuw 
financiële problemen.

Op eigen initiatief heeft 
Roelie een werkmakelaar 
gebeld bij de Gemeente 
Zuidhorn, deze medewerker 
kende ze nog uit een 
periode dat ze na haar 

opleiding Small Business 
en Retail Management 
veelal tijdelijke baantjes 
had en tussen de banen 
door een paar maanden een 
bijstandsuitkering kreeg.

Deze werkmakelaar stelde 
voor een tijdelijke baan met 
behoud van uitkering te gaan 
zoeken voor haar. De banen 
met behoud van uitkering 
zijn werkervaringbanen en 
deze zijn boventallig. Die 
verdringen geen reguliere 
banen.

Na korte tijd kreeg ze een 
telefoontje van de gemeente 
Zuidhorn. De gemeente zou 
5 werkervaringsplaatsen gaan 
creëren maar er was op korte 
termijn al een mogelijkheid 
voor een baan als telefoniste 
omdat de huidige telefoniste 
met zwangerschapsverlof 
zou gaan. Deze baan was op 
proef voor 2 maanden met 
behoud van uitkering en als 
het goed zou gaan dan kreeg 
ze een halfjaar contract met 
salaris. Ze heeft deze baan 
geaccepteerd en het ging 
haar goed af. De manager 
gunde het haar, haar draai 
te vinden. Na een aantal 
maanden kwamen de overige 
werkervaringbanen vrij als 
administratief medewerker. 
De manager adviseerde 
haar daarop te solliciteren. 
Ze werd aangenomen. Nu 
heeft ze sinds 1 jaar een vast 
contract bij de gemeente 
Zuidhorn. Het contract is een 
zogenaamde afspraakbaan. 

Een doelgroepen baan onder 
het regiem van het UWV. 
Het is anders dan voor 
Wajongers, het gaat hier om 
mensen met een lichamelijke 
of geestelijke beperking. De 
gemeente Zuidhorn krijgt 
voor deze banen subsidie 
van het UWV. Maar je krijgt 
wel je volledige salaris met 
daarbij de juiste schaal voor 
de functie. Mocht je toch 
ziek uitvallen dan betaalt het 
UWV je salaris door.

De arbeidsdeskundige van 
het UWV heeft bepaald dat 
ze 24 uur mag werken en dat 
ze binnen die 24 uur 14 uur 
daadwerkelijk belast mag zijn. 
Je bent dus 24 uur aanwezig 
en daarnaast heb je meer 
gelijkheden om te ontspannen, 
te bewegen of b.v. een extra 
pauze in te lassen.

Voor jezelf is het een hele 
kunst om je grenzen goed te 
bewaken en aan te geven wat 
je wel en niet kunt en om op 
tijd te stoppen. Je laat het niet 
graag zien en je geeft het niet 
goed aan. Je wil natuurlijk 
graag je best doen en niet 
steeds pas op de plaats 
moeten maken, eigenlijk wil 
je volwaardig meedoen. 
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Het is een hele uitdaging 
om goed op jezelf te blijven 
passen	en	werk	en	privé	goed	
op elkaar af te stemmen. 
De gemeente Zuidhorn 
ging herindelen en dat gaf 
spanningen. Gelukkig was 
er een collega die haar heeft 
geholpen om niet af te haken. 
Het gevaar is steeds dat je 
vergeet dat je een beperking 

hebt. Je kan niet meer 
onbevangen zijn.

Roelie’s droombaan was 
een winkel te beginnen in 
designmeubels. Dat is (nog) 
niet gelukt. Maar daarvoor 
in de plaats heeft ze nu 
een leuke baan, aardige 
collega’s en financiële 
mogelijkheden. Ze heeft 

onlangs een huis gekocht 
met haar vriend en daar is ze 
enorm blij mee. Haar ziekte 
is stabiel, wel vergroeiing 
in bekken, maar ze kan hier 
mee leven. De ene dag meer 
dan de andere. Maar globaal 
best goed, zegt ze en lacht 
daarbij!

Willeke Vroege

Afscheid van oefentherapeute 
Tamara Massink

Wij, de leden van de 
woensdag Bechterew 
oefengroep in Beatrixoord, 
hebben afscheid moeten 
nemen van ‘onze’ Tamara.

We wilden haar speciaal 
bedanken voor haar goede 
zorgen en gingen daarom 
met z’n allen uit eten bij het 
Wereldrestaurant Eten & Co 
in Groningen.

Het eten zelf halen heeft als 
voordeel dat je gemakkelijk 
van buurman/vrouw kunt 
wisselen omdat er steeds 
wel een stoel vrij is. Het was 
gezellig en op die manier 
leer je elkaar weer wat beter 
kennen. Maar ach….als je de 
meeste ‘oefengroepers’ vanaf 
begin jaren 90 bijna iedere 
week tegen komt, gebeurt er 
best iets bijzonders. 

Je ziet en spreekt ze namelijk 
meer als je eigen familie en 
beste vrienden.

Tamara nogmaals bedankt 
voor alles en we wensen 
je sterkte en een goede 
toekomst!

Namens de groep: 
Johanna Nijlunsing
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Vraag & Antwoord

11-18 maart was de 2e editie 
van de week zonder vlees. 
Steeds meer Nederlanders 
eten wel eens vegetarisch. 
Wist je dat wanneer je als 
volwassene deze week geen 
vlees eet, bespaar je: 130 
liter water, 76 kilometer 
autorijden en ongeveer 770 
gram dierenvlees.

Veel mensen met Reuma 
eten ook vegetarisch of 
veganistisch.

Maar waar moet je nu op 
letten wanneer je minder 
vlees of helemaal geen vlees 
wilt eten? En is het lastig om 
minder vlees te eten?

Flexitariërs, een vrij nieuwe 
term die je steeds vaker 
ziet opduiken en staat voor 
mensen die op sommige 
dagen vlees laten staan. Bijna 
90% van de Nederlanders eet 
regelmatig	ten	minste	één	dag	
in de week geen vlees. 55% 
eet 3 dagen of meer geen 
vlees bij de warme maaltijd.

Een vegetarische voeding 
bevat geen vlees, gevogelte 
en vis. De meeste vegetariërs 
gebruiken wel melk en 
melkproducten, kaas en 
eieren, deze mensen noemt 
men ‘lacto-ovo-vegetariërs’.

Als je helemaal geen dierlijke 
producten neemt heb je 
met vitamine B12 verrijkte 
producten of vitamine 
B12-pillen nodig.

Als veganist heb je nog 
iets meer eiwit nodig dan 
vegetariërs (30% meer dan 
mensen die vlees eten). Ook 
is er bij veganisten aandacht 
nodig voor voldoende 
calcium en ijzer. Non heam 

(plantaardig ijzer) wordt 
minder goed opgenomen 
dan heam ijzer, als dit niet in 
combinatie met vitamine C 
wordt genomen. Veganisten 
gebruiken verder geen 
materialen afkomstig van 
dieren, zoals leer.

goede alternatieven voor 
een stukje vlees?

Gezond eten zonder vlees 
of met minder vlees is niet 
moeilijk. Wel moet je als 
vegetariër extra opletten dat 
je genoeg eiwit, ijzer, vitamine 
B1 en B12 binnenkrijgt. Dit 
zijn voedingsstoffen die je 
onder andere vindt in vlees 
of vis. Een B12 of ijzertekort 
kun je onder andere 
herkennen aan vermoeidheid, 
bleek zien, tintelingen in je 
vingers of spierzwakte en 
concentratieproblemen.

Vegetariërs en veganisten 
hebben meer eiwitten nodig 
dan mensen die vlees eten, 
namelijk 20-30% meer. 
Dit komt omdat bepaalde 
essentiële aminozuren (die je 
lichaam niet zelf maakt) soms 
minder of in een verkeerde 
verhouding voorkomen in 
plantaardige producten. 
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VEGA, VEGAN of FLEXITARIER

Diëtist Martine Bos 
van Previtas behandelt 
in elke editie van ons 

verenigingsblad een vraag 
over voeding en reuma.
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Als je helemaal geen dierlijke 
producten neemt heb je 
met vitamine B12 verrijkte 
producten of vitamine 
B12-pillen nodig.

wat zijn goede 
alternatieven voor vlees?

wat zijn de voordelen 
van minder vlees eten?

Als we met z’n allen 
minder vlees eten is dit 
positief voor het milieu. 
Dierlijke producten belasten 
het milieu meer dan 
plantaardige producten. En 

een ander belangrijk punt 
is dat het risico op hart- 
en vaatziekten verlaagd 
wordt wanneer je minder 
vlees	en	zuivel	eet	en	méér	
volkoren graanproducten, 
peulvruchten, noten, groenten 
en fruit.

Helaas is er nog 
onvoldoende 
aangetoond 
dat (lacto-)
vegetarisch of 
veganistisch eten 
een duidelijk 
langdurig 
positief effect 
heeft op 
reumatische 
aandoeningen. 
Als mensen met 
een reumatische 
aandoening, 
die deelnamen 
aan een 

wetenschappelijk onderzoek, 
gunstig reageerden op 
(lacto-)vegetarisch of 
veganistisch eten, dan ging 
het vaak om mensen die een 
allergie of overgevoeligheid 
hadden voor bepaalde 
dierlijke voedingsmiddelen. 
Desondanks kan een dagje 
zonder vlees dus zeker geen 
kwaad. Vandaar ook voor de 
inspiratie een heerlijk recept 
met een paar tips om het 
extra gezond te maken.

Alternatieven met genoeg 
eiwit, ijzer en B1

Hoeveel is vergelijkbaar met 
100 gram vlees?

Eieren 2 eieren

Vis 100 gram

Kant –en klare 
vleesvervangers met vit B12! 
Zoals balletjes, burgers en 
vega stukjes

100 gram

Peulvruchten (bonen, 
kikkererwten en linzen) 
en producten zoals tofu 
en tempeh (gemaakt van 
peulvruchten)

135 gram (gekookt)

Noten, pinda’s en pitten 25 gram = 1 handje
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recept voor indiase groentecurry

wat heb je nodig?
•	 2	rode	uien
•	 2	el	olijfolie
•	 3	el	Patak’s	kruidenpasta	voor	tikka	massala*
•	 400	g	diepvries	bloemkoolroosjes
•	 400	g	koelverse	pompoenstukjes
•	 400	g	kikkererwten	in	blik
•	 400	g	gepelde	tomaten	in	blik
•	 2	Patak’s	naanbroden	(pak	à	280	g)**
•	 200ml	light	kokosmelk

Hoe maakt je het klaar?
•	 Snijd	de	ui	in	dunne	halve	ringen.	Verhit	de	olie	in	een	hapjespan	en	fruit	de	ui	3	min.	op	laag	

vuur. Voeg de kruidenpasta toe en fruit 2 min. mee. Voeg de bloemkool en pompoen toe en fruit 
2 min. mee.

•	 Voeg	de	kokosmelk	toe.
•	 Spoel	de	kikkererwten	in	een	vergiet	af	met	koud	water,	laat	uitlekken	en	voeg	toe.	Voeg	de	

tomaten toe, breng aan de kook en laat op laag vuur met de deksel op de pan 10 min. garen.
•	 Bereid	ondertussen	de	naans	volgens	de	aanwijzingen	op	de	verpakking.	Als	je	kiest	voor	

blokjes aardappel of rijst voeg die dan tegelijk met de kikkererwten toe.

*	 Verse	of	gedroogde	kruiden	zijn	gezonder	dan	uit	een	potje.	Hierbij	de	kruiden	die	nodig	hebt	
voor de kruidenpasta om deze zelf te maken: 2 tl kurkuma (of duimkootje vers geraspt), 1 tl 
korianderpoeder, 1,5 tl komijnpoeder, 2 tl (gerookte) paprikapoeder, 1 tl gemberpoeder (of 
duimkootje vers geraspt), 0,5 tl knoflookpoeder, sap van halve citroen, evt. 0,5 tl mosterdpoeder 
(of flinke tl mosterd), 0,5 tl fenegriek (als je het hebt) + peper en snuf zout.

**	Dit	kun	je	ook	vervangen	door	1	zoete	aardappel	(ongeveer	300	gram)	in	blokjes	OF	50g	
ongekookte zilvervliesrijst pp. Als gezonde variant op het naanbrood.

Allerhande magazine 2014 nr. 03 
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dILEMMA’s
Elke dag sta je voor dilemma’s, ik niet uitgezonderd.
Een vriendin belde om te vragen of ik de volgende dag mee ga 
struinen bij kasteel Vorden.
En natuurlijk zei ik direct ja, heerlijk ik hou van de mysterie van 
oude kastelen en landgoederen.

Een half uur nadat we hadden opgehangen sloeg de twijfel toe.
Heb ik wel tijd om te herstellen daarna,
Nee dat heb ik niet de dagen erna zitten vol.

Wat nu.... Jullie zullen het allemaal kennen.
Bel ik af of zien we het wel, misschien valt het deze keer mee en 
kost het niet zoveel energie.
Maar als dat niet zo is, hoe doe ik het dan de dagen erna en ik 
wil mijn vriendin ook niet teleurstellen want ze was zo blij en 
enthousiast toen ik Ja zei.

Help waar is de goede raad, ik haat deze dilemma’s.
Waarom toch altijd eerst nadenken voor je antwoord geeft, ik mis 
het zo het spontaan antwoord geven op iets. Dat je geen rekening 
hoeft te houden met je lijf en je gewoon eens alles aankan.

Toch gegaan en wat een fantastische dag hebben we gehad en dat 
gaf een hoop energie.
De dag erna voelde anders toen ik brak in bed lag en al mijn 
afspraken heb afgezegd, maar toch lig ik nog na te genieten van 
deze uitputtende maar mooie dag.

Juneke Wijnsouw is vrijwilliger binnen RPV Groningen 
en ondersteunt het bestuur

c
o
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Stress is een veel misbruikte term. In principe is stress een 
positieve drijfveer om iets tot stand te brengen maar te 
veel stress kan leiden tot disfunctioneren en in het ergste 
geval tot ziekte. Je kunt stress dus onderverdelen in 
distress (negatieve stress) en eustress (positieve stress). 
De impact van kortdurende stress (spanning voor een 
belangrijk moment) is wel iets heel anders dan langdurige 
stress. Vooral langdurige stress zonder de noodzakelijke 
ontspanning, zorgt voor gezondheidsrisico’s. Wat mij 
opvalt, is dat als we het over stress hebben we vaak de 
negatieve stress benadrukken. Terwijl positieve stress 
maakt dat het leven waard is om geleefd te worden en 
we met een hoeveelheid adrenaline in ons lijf bergen 
kunnen verzetten, en zelfs 24 medailles kunnen halen 
op de Olympische winter spelen. In dit artikel van Albert 
Sonneveld meer over positieve en negatieve stressbeleving. 
Daarnaast krijg je tips om gezonde stress te ervaren. 5 tips 
voor gezonde stress!

stressbeleving, positief 
en negatief

De mate waarin je positieve 
stress ervaart en op welke 
moment verschilt van 
persoon tot persoon. Onder 
andere je opvoeding en wat 
je meemaakt beïnvloeden 
je stressbeleving. Zo voelt 
de een zich prettig als er 
uitdagingen zijn en spanning 
om de hoek komt kijken, 
terwijl een ander eenzelfde 
situatie juist bedreigend 
vindt.

Examens zorgen bijvoorbeeld 
voor stress. De een presteert 
door die spanning beter en 

de ander klapt dicht. De een 
verheugt zich op een keer 
bungeejumping. Een ander 
raakt alleen al bij de gedachte 
aan zo’n sprong in paniek. 
Kortom, slaat je stress om 
in angst? Maakt het je 
gespannen, krijg je nek-, rug- 
en hoofdpijnklachten, leidt 
het tot concentratieverlies 
en slapeloosheid? Dan kamp 
je met ongezonde ofwel 
negatieve stress, die je uitput 
en gezondheid schaadt.

Overigens, goede stress 
kan ook ongezond zijn. De 
adrenalinekick van positieve 
energie kan verslavend 
werken. Daarom is het zaak 

Positieve stress ofwel eustress 
is een gezonde spanning. 
Het zorgt dat je wegrent 
of weerstand biedt bij 
gevaar. Maar helpt je ook 
een topprestatie te leveren. 
Van een speech houden, 
sollicitatiegesprek voeren tot 
sportwedstrijd winnen. Ook 
bij verliefdheid, de geboorte 
van je kind en ritje in de 
achtbaan komen positieve 
stresshormonen vrij. Ze geven 
je een kick. Alsof je vleugels 
hebt en de hele wereld 
aankunt. In dit artikel meer 
over positieve en negatieve 
stressbeleving. Daarnaast 
krijg je tips om gezonde stress 
te ervaren.

o V E R p o s I T I E V E s T R Es s
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ook positieve stress – net als 
negatieve – regelmatig af te 
bouwen door te ontspannen.

positieve stress ervaren? 
5 tips!

Wil je positieve stress 
ervaren? Meer energie, 
positiever in het leven staan, 
je uithoudingsvermogen 
vergroten, alert zijn, 
gemotiveerd, geconcentreerd 
en creatief?

Hieronder 5 tips hoe je de 
balans van negatief naar 
positief laat doorslaan en je 
leven fijner maakt:

1. Niet moeten, maar willen

Moet je allerlei dingen in je 
leven? Of: wil je bepaalde 
dingen doen? Moeten 
drukt dwang uit en voelt 
als een verplichting. Willen 
daarentegen is iets dat je 
graag zelf wilt en suggereert 
keuzevrijheid. Kies jij voor 
willen? En verjaardagsfeestje, 
een etentje, extra taak et 
cetera. Dan doe je het graag, 
zonder druk en dat kan je 
positieve energie geven.

2. Tel je zegeningen

Gewoon tevreden zijn met 
wat je bezit, wie je bent en 
doet, kan heel fijn zijn. Het is 
misschien niet perfect, maar 
is dat erg? Gewoon stilstaan 
bij de dagelijkse dingen en 
een pas op de plaats maken, 
is goed. Het zorgt dat je 
minder haastig en jakkerend 
door het leven gaat, je 
zegeningen telt en voorkomt 
negatieve stress.

3. Train je assertiviteit

Vind je het moeilijk om nee 
te zeggen? Is daardoor je 
werkpakket en het aantal 
sociale verplichtingen zo 
omvangrijk geworden dat 
je tijd tekort komt? De kans 
dat je jezelf op een gegeven 
moment voorbij holt is groot. 
Roep jezelf een halt toe. 
Delegeer zaken en train je 
assertiviteit. Leer nee zeggen 
en voorkom ongezonde 
stress.

4. Maak van een mug geen 
olifant

Is het je aard om kleine 
dingen tot onnodig grote 
proporties op te blazen? Die 
manier van doen, kan voor 
nogal wat negatieve stress 
zorgen. Haal je schouders 
wat vaker op, zie de humor 
in van dingen of behandel 
gebeurtenissen als een veertje 
dat je gemakkelijk wegblaast. 
Zo krijgt negatieve stress 
minder snel vat op je.

5. Blijf realistisch

Een dag kent 24 uur. 
Realiseer je dat bij het 
regelen van je dagelijkse 
bezigheden. Plan niet meer 
in dan het aantal uren dat 
je daadwerkelijk tot je 
beschikking hebt. Dus push 
jezelf niet door de lat zo hoog 
te leggen dat je keer op keer 
in tijdnood komt en te weinig 
aandacht, tijd en energie hebt 
voor jezelf, gezin, familie en 
vrienden. Neem liever wat 
minder hooi op je vork.

Combineer je de 
bovenstaande tips met 
een gezond eetpatroon, 
regelmatig bewegen, veel in 
de natuur zijn en zorg je voor 
voldoende nachtrust, dan 
ontwikkel je meer positieve 
energie.

Bron: Albert Sonneveld, 
positieve en negatieve 
stressbeleving

o V E R p o s I T I E V E s T R Es s
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Nienke Roorda is ergotherapeut 
in de Praktijk voor ergotherapie 
van de Jonge & Roorda te Haren

Vervoershulpmiddelen
Nu het mooie weer er 
aankomt, wil iedereen weer 
graag naar buiten. Voor 
iemand met reuma niet altijd 
even makkelijk. Daarom 
deze keer informatie over 
vervoershulpmiddelen.

Vervoershulpmiddelen, wat is 
er zoal op de markt?
Er zijn vele hulpmiddelen en 
oplossingen als u minder lang 
kunt lopen en toch graag 
mee wil doen met anderen of 
alleen lekker naar buiten wil 
gaan. Ze zijn als volgt in te 
delen.

soorten 
loophulpmiddelen
Er zijn loophulpmiddelen in 
de vorm van vele variaties 
van een rollator met 
onderarmsteunen of met 
handvatten.

Daarnaast kennen we de 
loopfiets: die ook geleverd 

wordt met elektrische 
ondersteuning.

De rolstoel voor korte 
afstanden of om geduwd 
te worden. Deze kan ook 
uitgerust worden met een 
hulpmotor in de wielen: 
e-move wielen of e-motion 
wheels of met een joystick 
E-drive plus.
Verder zijn er scootmobielen 
in vele uitvoeringen. 
Daarnaast heb je elektrische 
rolstoelen.

Wat wij als ergotherapeut 
altijd doen is analyseren wat 
precies de vervoersbehoefte 
is en daarna kijken welk 
hulpmiddel daarvoor het 
meest geschikt is.

wie vergoedt nu wat?
De diverse hulpmiddelen 
rondom vervoer worden door 
verschillende wetten vergoed:

Loophulpmiddelen 
vallen onder de 
zorgverzekeringswet. Alleen 
rollators in een speciale 
aangepaste uitvoering 
worden nog vergoed alle 
andere rollators moeten 
mensen zelf aanschaffen.
Een loopfiets wordt vergoed 
door de zorgverzekeringswet.
De gemeente ( WMO) 
vergoedt de hulpmiddelen 
voor vervoer.

Het UWV vergoedt 
voorzieningen die werk 
gerelateerd zijn. Dit kan een 
hulpmiddel zoals hierboven 
zijn die op het werk staat en 
daar gebruikt wordt. Het kan 
ook zijn dat een auto met 
aanpassingen wordt vergoed 
of een kilometervergoeding 
of taxivergoeding of alleen 
de auto aanpassing, mits 
deze gebruikt wordt om naar 
school of werk te gaan.

Als ergotherapeut kunnen 
wij u ondersteunen bij 

de aanvraag maar ook 
met u meedenken welke 
voorziening voor u het 
meest geschikt is en regelen 
dat u het kan uitproberen. 
Naast de vervoersbehoefte 
kijken we ook naar de 
fysieke mogelijkheden en 
beperkingen, zoals bv de arm 
handfunctie in relatie met 
bv de manuele aandrijving 
van het hulpmiddel. Ook de 
omgevingsfactoren worden 
door de ergotherapeut in het 
keuzeproces meegenomen. 
Denk bv aan de toe- en 
doorgankelijkheid van de 
woning, de mogelijkheid 
om het loophulpmiddel mee 
te nemen in een auto, past 
het in de berging; is er een 
oplaadpunt etc.

Hiermee hopen we dat u 
ook weer heerlijk buiten kan 
genieten van het mooie weer!

Nienke Roorda is 
ergotherapeut in de Praktijk 

voor ergotherapie van de 
Jonge & Roorda te Haren
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A A N b o d b E w E EG A c T I V I T E I T EN
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.

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.
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R E u M A F I T N E s s I N G R o E p s V E R b A N d
Bewegen 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
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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.

wAAr locATie wAnneer

Norg Fysiotherapie Norg, Roeghoornweg 1, Norg Dinsdagmiddag

Zuidhorn Health Centre Zuidhorn, Hooiweg 8, Zuidhorn Maandagmiddag
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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 EN
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 E I T EN
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.
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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

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. Op 14 mei is weer een bingo gepland. Voor informatie over 
de eerstvolgende workshop wordt verwezen naar onze website.
Graag vooraf aanmelden bij Eertje Hummel of Teresia Kempen via 
inloop.groningen@rpv-groningen.nl
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regio eemsdelta

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

Voor bijeenkomsten graag vooraf aanmelden 
bij Dirkje Tuik, dtuik@home.nl.

Nadere informatie over 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 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 
reuma gerelateerde klachten? En wat betekent eigenlijk 
‘eigen regie over de ziekte’ en ‘gezamenlijk besluiten nemen’ 
(shared decission making) over de behandeling?
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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/patiëntrelatie.

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. 
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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

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

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.
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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.

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.
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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
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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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BeweegAcTiviTeiTen
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

Nieuw:
U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst voor een 

2e hydro groep in Roden

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


