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Verenigingsblad nummer 4, 2019

Het nut van 
Reumafitness

Een zo fit en vitaal mogelijk 
lichaam is essentieel voor 

zelfredzaamheid

Wat is 
mindfulness

Leef met aandacht, stop met 
piekeren, werk effectiever 

en verminder stress

vRaag & 
antWooRd

Wel of niet ontbijten? 
Intermittent fasting?! 

Een nieuwe hype?



2019 is een feestelijk jaar, dit jaar bestaat onze vereniging 40 jaar. Een mijlpaal. En dat willen we zeker niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan.

De vereniging is in 1979 opgericht met als werkgebied de stad Groningen en de regio’s het Westerkwartier, Het 
Hoogeland, Midden-Groningen, Veendam e.o. en de kop van Drenthe. Onze vereniging draait volledig op de inzet 
van vrijwilligers. We zijn een actieve club met rond 900 leden en daar zijn we trots op!

De RPV Groningen organiseert daarom op vrijdag 15 november een 
informeel en gezellig jubileumfeest in De Rietschans in Haren. Relaties, 
leden en partners zijn welkom tussen 17.00-21.00u om dit samen te 
vieren.

Naast een aantal sprekers die stil willen staan bij de verjaardag van 
onze vereniging, zullen we genieten van lekker eten en drinken. U wordt 
ontvangen met een glas feestelijke bubbels en het diner wordt in 5 gangen 

gedurende de avond in een ongedwongen setting geserveerd. Ook spelen we die avond een pubquiz, in teams wordt 
uw algemene kennis op de proef gesteld en zal er worden gestreden om de eeuwige roem.

Wilt u ook aanwezig zijn? De avond wordt u kosteloos aangeboden, maar u moet zich wel even aanmelden.

Mail naar activiteitencommissie@rpv-groningen.nl of bel met Jessica Donker via 06-51287731 (voorkeur per 
e-mail). Vol=Vol!

Wij hopen op uw aanwezigheid!

Bestuur RPV Groningen

Reumapatiëntenvereniging 
Groningen bestaat 40 jaar!



Jaargang 40 
nummer 4

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 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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Het nut van reumafitness

Tegenwoordig wordt er verwacht dat 
men steeds langer zelfredzaam blijft 
om zelfstandig te kunnen blijven 
wonen. Een zo fit en vitaal mogelijk 
lichaam is hierbij essentieel.

vraag & antwoord

Wel of niet ontbijten? 
Intermittent fasting?! Een 
nieuwe hype?

Bijzondere vormen van reuma

Veel vormen van reuma zijn nog niet zo bekend 
bij het grote publiek en ook nog onvoldoende bij 
professionals. Deze keer gaan we in op SCCH en 
SAPHO, SCCH is onderdeel van SAPHO.
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Na een prachtige zomer zijn we inmiddels 
aangeland in de nazomerperiode. Iedereen 

ervaart de warmte op zijn/haar eigen wijze. 
Ook deze nazomerperiode heeft weer z’n eigen 
kenmerken, zoals de kleuren en de mooie luchten, 
waar we van kunnen genieten.

Heeft u in de vakantieperiode besloten 
om meer te gaan bewegen? Er zijn volop 

mogelijkheden om hiermee te beginnen. Maak 
daarom een keuze!

Heeft u belangstelling voor een activiteit zoals 
een lifestylebeurs, een leefstijlmiddag, een 

interessante themabijeenkomst over verantwoord 
medicijnverbruik, een heerlijk ontspannen bezoek 
aan het Thermen Bad Nieuweschans? Kies en maak 
uw deelname aan ons bekend.

Komt u ook op onze verjaardag? Vanaf 1979 
zetten we ons als vrijwilligersorganisatie 

in om uw/jouw belangen te behartigen. Om 
bijvoorbeeld beweegactiviteiten te organiseren voor 
mensen met reuma. 
Vind u het belangrijk dat wij dit doen? Velen 
hebben zich al aangemeld voor dit feestje. Laat zien 
met uw aanwezigheid, dat u dit belangrijk vind.

U ziet dat we veel nazomeractiviteiten hebben 
gepland. Het is aan u om een keuze te maken!

In dit blad stellen de nieuwe mensen zich voor die 
zich voor een vrijwilligerstaak gaan inzetten. Fijn 

om met hen kennis te maken.

Ik hoop u de komende periode tijdens een 
activiteit te mogen ontmoeten en wens u veel 

leesplezier met dit nieuwe nummer.

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

Kiezen
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Weetjes
medicijnverpakkingen

Afgelopen juni heeft Tweede 
Kamerlid Simon Geleijnse 
van 50PLUS minister 
Bruins voor medische 
zorg gevraagd om aan een 
oplossing te gaan werken 
voor een grote frustratie 
van veel mensen met reuma: 
medicijnverpakkingen die 
moeilijk te openen zijn.

ReumaNederland is blij dat 
het onderwerp op de politieke 
agenda staat. Uit onderzoek 
van ReumaNederland en 
seniorenorganisatie ANBO 
blijkt namelijk dat veel 
mensen met reuma hiermee 
worstelen. Met name pillen 
uit een blisterverpakking 
drukken is lastig, maar ook 
sommige potjes en tubes zijn 
moeilijk te openen.

Simon Geleijnse: “Je 
medicijnverpakking niet 

kunnen openen vanwege 
je aandoening, dat is 
onverteerbaar. Dit moet 
anders kunnen! Ik heb 
vandaag een motie ingediend 
in de Tweede Kamer 
waarin ik minister Bruins 
oproep om hier samen 
met ReumaNederland een 
oplossing voor te vinden.”

De motie is ook in juni 
aangenomen en minister 
Bruins gaat onderzoeken naar 
mogelijke oplossingen.

lifestylebeurs voor 50+ Hoogezand

Wij staan 4 oktober op de Lifestylebeurs voor 50+ in Hoogezand. Ook benieuwd wat wij als 
reumapatiëntenvereniging voor jou in de regio kunnen betekenen? Kom langs op de beurs, wij staan 
in stand no.28.

na de vakantie meer bewegen?

Na de vakantie ook meer gaan bewegen? 
In onze rubriek beweegactiviteiten ziet u de 
mogelijkheden die wij hebben op het gebied 
van de verschillende beweegactiviteiten. 

Zie voor de actuele informatie ook onze 
nieuwsrubriek op www.rpv-groningen.nl en 
meld je aan.
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nieuws
Vanaf 1 oktober 2019 gaan we onze 
dienstverlening verder verbeteren. U kunt vanaf 
deze datum voor al uw vragen ons per mail 
bereiken via 
ledenadministratie@rpv-groningen.nl

Daarnaast zijn wij dagelijks telefonisch 
bereikbaar van 13.00-16.00 uur voor 

dringende vragen of als u geen mailadres heeft 
via het centrale telefoonnummer 050-3050063. 
Buiten deze tijden kan voor spoedgevallen de 
voicemail worden ingesproken, waarna u z.s.m. 
wordt teruggebeld.

Wij vertrouwen erop u op deze wijze optimaal 
van dienst te kunnen zijn.

Verbetering dienstverlening

afscheid jaap van der 
Veen

Op 26 augustus 2019 is 
Jaap van der Veen gestopt 
als penningmeester en 
bestuurslid bij onze 
vereniging. Tijdens de 
ALV was zijn vertrek al 
aangekondigd. Jaap heeft 
de afgelopen 4 ½ jaar onze 
financiële administratie op 
een uiterst betrouwbare wijze 
gevoerd en de afgelopen 
periode meegewerkt aan een 
verdere automatisering van 
het geheel. Wij zijn hem zeer 
erkentelijk voor de wijze 
waarop hij deze taak heeft 
vervuld.

Kennismaking met 
teresia Kempen en Henk 
Wakker

De taken van de 
penningmeester zijn verdeeld 
over twee personen. 
Teresia Kempen gaat de 
financiële administratie 
bijhouden. Henk Wakker 
is als nieuw bestuurslid 
en penningmeester 
eindverantwoordelijk voor de 
gehele informatievoorziening. 
Samen zullen zij zorgdragen 
voor een goede financiële 
huishouding van onze 
vereniging.

Beiden stellen zich hierbij aan 
u voor:

teresia Kempen

Beste leden van de RPV,

Ik kreeg het verzoek om 
mijzelf even voor te stellen 
in het verenigingsblad omdat 

ik samen met Henk Wakker, 
de nieuwe penningmeester 
van de RPV, de financiële 
administratie overneem van 
Jaap ven der Veen.

Ik ben een paar jaar geleden 
via Eertje Hummel als 
vrijwilliger bij de Inloop in 
Groningen begonnen als 
begeleiding op de dinsdag.
Een aantal leden kent mij al 
wel van de middagtochten en 
bijeenkomsten van de RPV.

Even kort over mijzelf. Ik 
ben 54 jaar en ruim 30 jaar 
getrouwd met Jan.

Ik ben in 2014 gestopt 
met mijn fulltimebaan als 
tandartsassistente, wat ik 
vanaf 1986 met veel plezier 
heb gedaan. Eén van de 
redenen om die beslissing te 
nemen was dat ik mij wat 

organisatiewijzigingen

administratief/financieel
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meer voor de maatschappij 
in wilde zetten d.m.v. 
vrijwilligerswerk. Naast de 
RPV zet ik mij in voor de 
Alpe d’Huzes en ben actief in 
het clubhuis van Groningen 
Atletiek.

Tevens werk ik parttime 
in de Airportshop op 
vliegveld Eelde, doe nog 
wat administratieve taken 
in de tandartspraktijk 
en ben net begonnen als 
verkoopmedewerker bij 
een opticien. Druk leventje 
maar allemaal dingen die ik 
leuk vind. Daar haal ik veel 
voldoening uit.
Gelukkig heb ik alle support 
van mijn echtgenoot Jan. Een 
aantal vrijwilligerstaken doen 
wij samen wat het nog leuker 
maakt.

We gaan elkaar vrij zeker 
tegenkomen in de toekomst 
tijdens activiteiten van de 
RPV en misschien wel op 
15 november, tijdens het 
Jubileumfeest!

Groetjes Teresia Kempen

Henk wakker

Mijn naam is Henk 
Wakker en ik ben per 1 
september 2019 gestart 
als bestuurslid van de 
Reumapatiëntenvereniging 
Groningen.

Mijn paspoort ziet er als 
volgt uit:
Naam: 

Hendrik Wakker 
(roepnaam Henk)
Geboortedatum: 

20 oktober 1958
Geboorteplaats: 

Onstwedde
Geslacht: 

Man
Lengte: 

1,78 m (niet relevant maar 
staat in het paspoort)

Andere wetenswaardigheden 
zijn dat ik in Onstwedde 
ben geboren, getogen en 
met plezier blijven wonen. 
Ik woon samen met mijn 
vrouw aan de Roessinghlaan 
9 in Onstwedde. We hebben 
samen twee zoons, waarvan 
één in Onstwedde en de 
andere in Assen woont.

In het dagelijks leven 
ben ik werkzaam bij de 
woningcorporatie Woongroep 
Marenland in Appingedam. 
Het is een compacte 
corporatie in de gemeenten 
Appingedam, Eemsmond, 
Loppersum en Delfzijl. Sinds 
10 jaar beoefen ik hier met 
veel plezier mijn vak als 
controller in de functie van 

manager Bedrijfsvoering. 
Voorgaande werkgevers 
waren het Ministerie van 
Onderwijs, KPN en het 
Ministerie Justitie. Mijn 
hobby (volgens mijn vrouw 
is dit ook werk) is besturen. 
Ik heb dit gedaan in het 
Onderwijs, de plaatselijke 
voetbalclub Onstwedder Boys 
en de afdeling Stadskanaal 
van het CDA.

Waarom de RPV Groningen
Ik heb ja gezegd 
voor de functie van 
penningmeester 
(hier wordt je als 
financial het vaakst 
gevraagd) om naast 
het werk iets te 
kunnen betekenen 
voor de medemens 
en op een andere 
manier met mijn 
vak bezig te kunnen 
zijn. Daarnaast 
vind ik het leuk om 
samen met anderen 
resultaten te halen 
en naast het werk ook veel 
plezier te hebben.

Ik kan niet inleven in het wee 
van een reumapatiënt, maar 
ik zal en kan wel voor 100% 
meeleven.

Belangrijke uitdaging?
Mijn belangrijkste uitdaging 
bij de RPV Groningen is mijn 
steentje aan de (financiële) 
besturing. Ik stap in een goed 
opgezette administratie en 
hoop nog een paar puntjes op 
de “i” te zetten.
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Onze zoektocht naar 
een vrijwilliger om de 
ledenadministratie te 
ondersteunen heeft resultaat 
opgeleverd. Hennie 
Palsma heeft zich bereid 
verklaard om samen met 
Ellen Dieterman deze taak 
op zich te nemen. Daar 
zijn we als bestuur erg blij 
mee. Wij denken dat de 
gewijzigde organisatie met de 
doorgevoerde automatisering 
zijn vruchten zal afwerpen 
voor de uitvoering van deze 
werkzaamheden. Wij wensen 
onze beide vrijwilligers veel 
succes hiermee.
Onderstaand een reactie van 
de beide vrijwilligers:

Hennie palsma
Mijn naam is Hennie 
Palsma. Ik heb 45 jaar in 
de dienstverlenende sector 
gewerkt. Het werk voor de 
RPV ligt in het verlengde van 
deze werkzaamheden. Leden 
van de RPV adviseren geeft 
mij voldoening.

Nu ik met pensioen ben 
heb ik tijd om deze leuke 
werkzaamheden voor de RPV 
te doen.
Misschien krijg ik u in de 
toekomst aan de lijn. Tot 
dan!!

ellen dieterman
Ik ben sinds 2001 lid van 
onze vereniging. Vanaf 
2007 t/m 2014 ben ik als 
bestuurslid werkzaam 
geweest en de afgelopen 
vijf jaren heb ik als 
bestuursmedewerker de 
ledenadministratie verzorgd 
en de hydro activiteit 
gecoördineerd.

Eigenlijk is het bestuur de 
afgelopen vier jaren op zoek 
geweest om een vervanger 
te zoeken, die bij langdurige 
afwezigheid van mij de taken 
op zich zou kunnen nemen. 
Gelukkig is dat niet nodig 
geweest, maar ik ben heel blij 
dat de vervanging nu gelukt 
is. Hennie en ik gaan de taak 
beurtelings uitvoeren.

De afgelopen maanden 
waren erg zwaar omdat we 
een nieuw softwarepakket 
hebben ingevoerd en we 
hiermee moesten leren 
werken. Gelukkig zitten we 
nu in de eindfase van dit 
proces en zie ik de voordelen 
van deze gewijzigde aanpak. 
Prachtig en een genot om dit 

over te dragen en te delen 
met Hennie. De verwachting 
is dat we door de 
digitalisering veel efficiënter 
kunnen werken en dat u als 
leden veel meer digitaal met 
ons zullen communiceren. 
Ik kijk er naar uit om met 
Hennie samen te werken 
en deze vrijwilligerstaak 
uit te voeren. We hebben in 
de toekomst ongetwijfeld 
contact met elkaar, of digitaal 
of bij bijeenkomsten.

foto ellen 
dieterman 

volgt

ledenadministratie 
Het is gelukt!
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deelnemer hydro van 90 jaar 
in het zonnetje gezet
Voorzitter Willie Dieterman heeft in Sportcentrum Eekeburen 
te Oldekerk een Hydro groep bezocht. Mevr. Kremer, een van 
de deelnemers, was onlangs 90 jaar geworden. Ze is 26 jaar 
lid van de RPV en ze is de oudste deelnemer van de vereniging 
die iedere week deelneemt aan de hydrotherapie. Mevrouw 
Kremer was totaal verrast door het bezoek en de aandacht. 
Onder het genot van een kop koffie met iets lekkers werden de 
verhalen uit vroegere tijden opgehaald.

i m pR e s s i e 
i n l o o p B i J e en k o m s t e n
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 groningen
Tijdens een 
inloopbijeenkomst in 
Groningen is aandacht 
geschonken aan het 50 
jarige huwelijk van Chris en 
Hillie Bakker. Hillie is een 
trouwe bezoeker van deze 
bijeenkomsten.

regio eemsdelta
De deelnemers van deze 
inloopgroep hebben voor 
de zomervakantie genoten 
van een heerlijk diner 
in restaurant Gooday in 
Appingedam.
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vraag & antwoord

Dieethypes volgen zich 
in een rap tempo op. We 
zijn immers met z’n allen 
nog steeds te zwaar. In de 
Noordelijke provincies is het 
percentage van mensen met 
overgewicht momenteel nog 
steeds rond de 50%*.

Wellicht staan de boeken 
van Sonja Bakker dan ook 
nog op de plank en komt 
het Montignac dieet, Atkins 

plan en onlangs nog het 
Pioppi dieet, nog wel bekend 
voor. Nu is er al een tijdje 
de discussie gaande over 
Intermittent Fasting (IF).

IF wordt vooral ingezet 
door mensen die willen 
afvallen. Er zijn nog te 
weinig studies gedaan naar 
andere voordelen van IF 
zoals verbeteren van de 
weerstand, concentratie of 
andere gezondheidsaspecten 
om daar harde conclusies uit 
te trekken. Een uitzondering 
is dat er in de diverse 
onderzoeken wel is gekeken 
naar het effect op de 
bloeddruk, de suikerspiegel 
en het cholesterol, wat 
positief blijkt te zijn.

Studies die o.a. gedaan 
zijn in het kader van 
gezondheidsvoordelen gaan 
over het verminderen van 
oxidatieve stress. Door 
(onder andere) bewerkte, 
ongezonde voedingsmiddelen 
en het de hele dag door eten 
ofwel ‘grazen’, krijgt ons 
lichaam te maken met veel 
vrije radicalen, waardoor 
zogenaamde oxidatieve stress 
kan optreden. Met als gevolg 
schade van de weefsels. We 

hebben voeding natuurlijk 
nodig voor voldoende 
energie, bouwstoffen en 
voedingsstoffen, maar voor 
het lichaam kan het gunstige 
effecten hebben om af en toe 
de inname van voedsel te 
beperken wanneer er sprake 
is van oxidatieve stress. 
Waarbij IF een manier kan 
zijn om oxidatieve stress te 
verminderen.

Overigens is het zo dat 
‘graasgedrag’ over het 
algemeen ook leidt tot een 
overmatige energie inname, 
wat kan bijdragen aan het 
ontstaan van overgewicht.

Wat is intermittent 
fasting (if) nu precies?

Als je aan IF doet zijn er 
bepaalde periodes waarbij 
je niet eet. En eigenlijk doen 
heel veel mensen aan IF als 
je bedenkt dat je tussen je 
warme maaltijd en ontbijt 
niets eet. Er zijn verschillende 
varianten van IF mogelijk, 
zoals om de dag of om de 
zoveel dagen een periode van 
24 uur vasten, afgewisseld 
met normaal eten. Of een 
aantal dagen in de week 
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Wel of niet ontbijten? intermittent 
fasting?! een nieuwe hype?

Diëtist Martine Bos 
van Previtas behandelt 
in elke editie van ons 

verenigingsblad een vraag 
over voeding en reuma.
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600kcal per dag eten. Een 
andere mogelijkheid is om 
een bepaalde periode op 
een dag te vasten, dus dat je 
bijvoorbeeld alleen tussen 
12 en 18 uur eet. Drinken 
(water, thee en koffie zonder 
suiker) mag dan natuurlijk 
wel.

is if beter dan gewoon 
minder snoepen en 
gezonder (minder) eten?

Wanneer je aan vasten doet 
zullen er veranderingen in je 
metabolisme plaatsvinden. 
En die hebben in principe 
een gunstig effect op je 
gezondheid. Zo wordt 
je bloeddruk lager en 
verbeteren je cholesterol- en 
suikerwaarden.

Maar deze gevolgen worden 
ook gevonden wanneer je 
afvalt op de gewone manier, 
dus met een energiebeperking 
(= minder eten en niet 
snoepen). Overigens is nog 
niet bekend wat de gevolgen 
van IF op de langere termijn 
zijn. Daarvoor is nog meer 
onderzoek nodig.

Uit het bovenstaande kun je 
dus concluderen dat ook dit 
dieet niet gunstiger is dan een 
gewoon dieet. Maar uiteraard 
is het wel altijd goed om na 
te denken welke methode om 
af te vallen bij jou past.

Als je bijvoorbeeld iemand 
bent die het belangrijk vindt 
dat de regels van het dieet 
heel duidelijk zijn en je tussen 
bepaalde tijden kunt eten 
wat je wilt, zonder na te 
denken hoeveel calorieën er 
in zitten… 

Dan kan IF methode best iets 
voor je zijn.

Wel moet je er dan bij 
stil staan dat je tijdens 
de eetmomenten zorgt 
dat je genoeg groente, 
fruit en andere gezonde 
voedingsstoffen binnen krijgt.

Echter, ondanks de gunstige 
effecten die IF kan hebben, 
is het belangrijk om per 
persoon te bekijken of het 
geschikt is om toe te passen. 
Zeker wanneer sprake is 
van stress, medicatiegebruik, 
ontstekingen of darmklachten 
is, kan IF juist een grotere 
belasting voor het lichaam 
zijn. Het blijft dus belangrijk 
om dit te overleggen met een 
diëtist of arts.

Hierbij een IF-proof recept, 
wat overigens ook heel goed 
in een gezond eetpatroon 
past. Lekker makkelijk om te 
maken en geschikt als snelle 
maaltijd. De soepen uit blik 
of zak heb je niet meer nodig.
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zelfgemaakte vegetarische tomatensoep

Dit heb je nodig voor 2-3 koppen soep:

1 zoete aardappel (ca. 150 g), geschild en in stukjes gesneden
400 gram ontvelde tomaten (heb je echt geen tijd, dan kun je een blik tomatenblokjes nemen)
1 rode ui, gesnipperd
1 teentje knoflook, fijngesneden
1 groentebouillonblokje
1 blikje mais (150 g)
300 ml water

Zo maak je het:

Kook 300 ml water. Verhit in een pan wat olijfolie en bak de ui en knoflook ongeveer 2-3 minuten 
zachtjes aan. Voeg vervolgens de stukken zoete aardappel toe en bak nog 1 minuut mee.
Voeg het bouillonblokje toe en schenk het kokend water erbij. Voeg vervolgens het blik 
tomatenblokjes toe.
Breng de soep aan de kook. Laat 15 minuten zachtjes doorkoken op laag vuur. Pureer de soep met 
een staafmixer. Als de soep fijn gemixt is voeg je de maiskorrels toe voor een lekkere bite in je soep.
Voor de smaak is het ook altijd lekker om verse kruiden toe te voegen. Denk aan bijvoorbeeld een 
paar takjes rozemarijn of juist wat basilicum. Dat geeft je soep net een wat meer bijzondere smaak.

Eet smakelijk!

*(Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD’en, CBS en RIVM).
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De zomer ligt achter ons, 
en voor de meesten is de 
vakantiestress weggevloeid.
Na 3 dagen Brugge in het 
voorjaar ligt er voor mij nog 
een midweek Ardennen in het 
verschiet.
De stress begint bij mij met 
iets opzoeken. Er zijn mensen 
die vinden het geweldig om 
internet af te speuren naar die 
betaalbare perfecte locatie.
Ik heb dat totaal niet, ben 
na 10 minuten zoeken al 
geïrriteerd. Dan heb ik overal 
al wat op aan te merken en is 
de lol er wel af.
Mijn ideale vakantie is dat 
een ander alles regelt en ik 
alleen mijn koffer inpak.
Natuurlijk is er dan wel 
rekening gehouden met al 
mijn “beren op de weg”.
Het lijstje wensen en 
voorwaarden is in de loop 

van de jaren steeds langer 
geworden.
Helaas is het een 
noodzakelijk lijstje om niet 
met een opgevlamde reuma 
thuis te komen.
Deze onzekerheid geeft mij 
dat stress gevoel. Probeer 
het altijd zo snel mogelijk te 
relativeren, dat voor alles een 
oplossing is.
Daar had ik in het Hotel in 
Brugge even niks aan.
Het hotel bleek alleen airco te 
hebben en geen mogelijkheid 
tot een open raam. Mijn 
slijmvliezen hebben daar een 
flinke opdonder van gehad, 
zo dat is er weer eentje bij op 
het lijstje.
Er zijn mensen die zeggen 
waarom ga je nog, sommige 
gaan niet meer om het teveel 
naweeën gedoe.
Heel soms denk ik dat ook 

wel eens, maar ik vertik 
het dat mijn reuma ook het 
avontuur van een vakantie 
afpakt.
Wil nog wel eens wat anders 
zien dan het eigen “veilige” 
wereldje.
Na de vakantie neem ik nog 
een week ruimte voor herstel, 
want Nee kom niet uitgerust 
thuis van vakantie.
Probeer natuurlijk wel te 
luisteren naar mijn lichaam 
tijdens de vakantie, maar ben 
niet zo’n goede luisteraar 
dan.
De mentale energie kick 
die je krijgt van alle nieuwe 
ervaringen en mooie 
herinneringen daar doe ik het 
voor.
Misschien toch na de 
Ardennen alweer eens gaan 
neuzen voor volgend jaar....
Het is de Stress waard!

va k a n t i e s t R e s s

juneke wijnsouw is vrijwilliger binnen rpv groningen en ondersteunt het bestuur.
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Bijzondere vormen van Reuma

SCCH staat voor 
sternocostoclaviculaire 
hyperostose. Het is een 
zeldzame chronische 
botaandoening die 
veroorzaakt wordt door een 
ontsteking van bepaalde 
delen van de borstkas. In 
Nederland zijn ongeveer 80 
patiënten gediagnosticeerd 
met SCCH. Waarschijnlijk 
zijn er meer mensen die 
SCCH hebben maar 
waarbij de diagnose nog 
niet is gesteld. Omdat er 
relatief weinig over de 
ziekte bekend is, herkennen 
specialisten de aandoening 
vaak niet (meteen). De ziekte 
wordt naar de Latijnse 
namen van de aangetaste 

botten genoemd; sternum 
(=borstbeen), costae 
(=ribben) en claviculae 
(=sleutelbeenderen). Andere 
delen van het skelet kunnen 
ook aangetast worden, zoals 
de wervelkolom en/of de 
kaak.

Hyperostose betekent dat een 
of meer van bovenstaande 
botten overmatig groeit door 
een plaatselijke verhoging 
van de botstofwisseling. 
Hierdoor ontstaat een 
verdikking van het bot. 
De ontsteking is steriel, 
wat inhoudt dat deze niet 
veroorzaakt wordt door een 
virus of bacterie.

Hoe ontstaat sccH?

De precieze oorzaak van 
SCCH is helaas niet bekend. 
Uit onderzoek is wel naar 
voren gekomen dat er 
een ontsteking aanwezig 
is zonder dat er tekenen 
zijn van een infectie met 
een bacterie of virus. In 
het beenmerg van SCCH-
patiënten komen cellen voor 
die zowel bij acute als bij 
chronische ontstekingen 
gezien worden. Waarom die 
cellen daar ontstaan is niet 
bekend.

Gedacht wordt dat de 
ontstekingscellen prikkelende 
stoffen uitscheiden waardoor 

Veel vormen van reuma 
zijn nog niet zo bekend 
bij het grote publiek en 
ook nog onvoldoende 
bij professionals.

Heeft u zelf een 
bijzondere vorm van 
reuma en wilt u daar 
meer bekendheid aan 
geven, mail of bel dan 
met de Nederlandse 
Vereniging voor 
Patiënten met SCCH.

Deze keer gaan we in 
op SCCH en SAPHO, 
SCCH is onderdeel van 
SAPHO.
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er een versnelde botafbraak 
ontstaat. Deze wordt 
gevolgd door een overmatige 
botopbouw, waardoor te 
veel bot aangemaakt wordt 
en er pijnklachten ontstaan. 
Ook wordt gedacht dat de 
ziekte een erfelijke oorzaak 
kan hebben. In het Leids 
Universitair Medisch 
Centrum (LUMC) doen 
internist-endocrinoloog 
dr. Neveen Hamdy en de 
afdeling klinische genetica 
onderzoek naar zulke 
erfelijke oorzaken.

symptomen

SCCH komt meestal bij 
volwassenen voor maar een 
enkele keer ook bij kinderen. 
De meest voorkomende 
klacht is pijn, met name in 
de schouders, bij bewegingen 
als tillen, aankleden, 
omdraaien in bed, autorijden 
en werkzaamheden waarbij 
de armen moeten worden 
opgeheven zoals bij ramen 
lappen en de was ophangen. 
In sommige gevallen doen 
de botklachten zich ook 
voor in de kaak of in 
de wervelkolom. Verder 

hebben patiënten last van 
roodheid en zwellingen 
op het borstbeen, de 
sleutelbeenderen of de 
bovenste ribben. De 
beweeglijkheid van de 
schouder en de nek neemt af.

Bij naar schatting 30-50% 
van de patiënten ontstaan 
ook puistjes op de huid van 
de handpalmen en voetzolen 
(pustulosis palmoplantaris 
of PPP). Deze huidklachten 
kunnen gelijktijdig met de 
botklachten ontstaan maar 
kunnen ook zijn opgetreden 
(ver) voordat de botklachten 
beginnen, of juist (veel) later 
komen. Bij 30% van de 
patiënten ontstaat tijdelijk 
artritis, een acute ontsteking 
van een of meer gewrichten 
op plekken als de elleboog, 
pols, knie of enkel.

ziektebeloop en 
behandeling

Het ziektebeeld wordt 
gekenmerkt door perioden 
van opvlammingen en 

perioden waarin het 
ziektebeeld tot rust lijkt te 
zijn gekomen. De klachten 
lopen meestal parallel aan 
de veranderingen zoals 
die door het onderzoek 
worden vastgesteld, maar 
niet altijd. In tegenstelling 
tot de ziekte van Paget, ook 
een betrekkelijk zeldzame 
botaandoening, kunnen 
nieuwe afwijkingen ontstaan 
in de loop van de tijd. Bij 
onderzoeken die over langere 
tijd zijn uitgevoerd bij 
patiënten, komt naar voren 
dat het ziekteproces meestal 
langzaam progressief is, 
waarbij de botafwijkingen 
leiden tot toenemende 
vervormingen en daarmee 
gepaard gaande secundaire 
degeneratieve afwijkingen 
van de gewrichten.

wat zijn de behandelings-
mogelijkheden?

De behandeling heeft tot doel 
om de pijnklachten zoveel 
mogelijk te bestrijden en 
het ziekteproces te remmen. 
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In het algemeen bestaat 
de behandeling in eerste 
instantie uit het toedienen 
van ontstekingsremmende 
middelen, de z.g. NSAID’s. 
Deze geneesmiddelen remmen 
het ontstekingsproces en 
zijn vaak voldoende voor 
het onder controle houden 
van de ziekte. Wanneer 
echter de botafwijkingen 
toenemen en de pijnklachten 
moeilijk onder controle 
zijn te brengen, moeten 
anderen middelen worden 
gebruikt. In het verleden zijn 
hiervoor antibiotica gebruikt 
en ook corticosteroïden, 
röntgenbestraling en 
chirurgische verwijdering van 
botweefsel. De resultaten van 
deze vormen van behandeling 
zijn teleurstellend gebleken.

De laatste tien jaar wordt de 
behandeling met behulp van 
intraveneuze bisfosfonaten 
toegepast. Bisfosfonaten 
zijn geneesmiddelen 
die effectief zijn bij de 
behandeling van verschillende 
skeletaandoeningen, waarbij 
de ombouw van het bot 
is toegenomen, zoals de 
ziekte van Paget. Zoals 
hierboven uitgelegd, is 
SCCH een chronische steriele 
ontsteking van het botweefsel 
waardoor een verhoogde 
lokale ombouw van het 
bot ontstaat die potentieel 
behandeld kan worden met 
bisfosfonaten. Uit onderzoek 
in het onderzoekscentrum 
van het LUMC blijkt dat 
deze intraveneus toe te dienen 

bisfosfonaten (APD, d-APD) 
in staat zijn om de activiteit 
van het ziekteproces te 
remmen. Ook een combinatie 
van Methotrexaat en de 
zogenaamde biologicals zoals 
b.v. Humira kan uitkomst 
bieden.

wat is sapHo?

SAPHO is een vorm van 
een reumatische aandoening 
waarbij SCCH een van de 
symptomen is. SAPHO is 
een afkorting. De letters 
staan voor verschillende 
aandoeningen aan je botten, 
gewrichten en je huid. Het 
belangrijkste kenmerk van 
het syndroom is pijn en 
zwelling van de je borstkas, 
zie SCCH. De letters SAPHO 
staan voor:

•	 Synovitis:	ontsteking	
van het vlies dat 
je gewrichtskapsel 
bekleedt

•	 Acné:	aandoening	van	
de talgklieren

•	 Pustulose:	
aanwezigheid van 
grotere aantallen 

pustels (met vocht 
gevulde blaren) op je 
huid

•	 Hyperostose:	
verdikking van je bot

•	 Ostitis:	ontsteking	van	
je bot

SAPHO is een vorm 
van spondyloartritis. 
Spondyloartritis is een verza-
melnaam voor een groep 
reumatische aandoeningen 
met een aantal gemeen-
schappelijke kenmerken 
waaronder ontstekingen in je 
bekken, je wervelkolom en/
of gewrichten van je armen 
of benen. Deze aandoening 
komt vaker binnen sommige 
families voor en bij mensen 
die drager zijn van het gen 
HLA-B27. Daarom speelt 
waarschijnlijk erfelijke aanleg 

een rol bij 
het krijgen 
van spondy-
loartritis. De 
behandelings-
mogelijkheden 
zijn gelijk 
aan SCCH. 
SAPHO 
ontstaat 
tussen het 
20ste en 60ste 
levensjaar.

Bronnen:

Nederlandse Vereniging voor 
Patiënten met SCCH, 
www.scch.nl

ReumaNederland, https://
reumanederland.nl/reuma/
vormen-van-reuma/sapho/
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onderzoek naar langdurige 
oefentherapie voor mensen met 
ernstige Ra en axiale spa van start

minister Bruins (medische zorg) heeft 
besloten dat het onderzoek naar het 
effect van langdurige oefentherapie 
bij twee groepen reumapatiënten 
van start kan gaan. Het gaat om 
twee onderzoeken naar langdurige 
oefentherapie bij mensen met een 
ernstige vorm van reumatoïde artritis 
(ra) en axiale spondyloartritis (axiale 
spa). op basis van de uitkomsten van 
deze onderzoeken wordt bepaald of 
langdurige oefentherapie voor deze 
specifieke groepen patiënten in het 
basispakket komt.

Blij met het besluit van de 
minister

Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen 
van ReumaNederland: “Het is 
een belangrijke stap richting 
toegankelijkheid van fysiotherapie 
voor mensen met reuma die dat echt 
nodig hebben. Let wel, het gaat om een 
onderzoek dat slechts voor een kleine 
groep mensen met ontstekingsreuma 
wetenschappelijk moet bewijzen dat 
fysiotherapie noodzakelijke zorg is en 
dus vergoed moet worden”.

De twee onderzoeken maken het 
mogelijk om het effect van langdurige 
oefentherapie te onderzoeken bij 
patiënten met RA en axiale SpA die 
ernstige gewrichtsschade hebben en 
ernstige beperkingen in het dagelijks 
functioneren ondervinden. 

Het wetenschappelijke bewijs hiervoor 
ontbreekt nu nog.

“Na het onderzoek, dat we samen met 
het KNGF hebben geïnitieerd, hopen we 
het noodzakelijke bewijs te hebben dat 
langdurige oefentherapie bij deze groep 
patiënten werkt en daarom opgenomen 
moet worden in het basispakket”, 
aldus Sija de Jong. “Het gaat dan om 
een beperkte groep, terwijl wij denken 
dat veel meer mensen met reuma baat 
hebben bij fysiotherapie om goed te 
kunnen blijven functioneren.”

aanmelden onderzoek en 
vergoeding

Het plan is nog dit najaar met de 
onderzoeken van start te gaan. Hiervoor 
wordt de medewerking gevraagd 
van patiënten met RA of Axiale 
SpA. Het gaat dus om een beperkte 
groep patiënten die met ernstige 
functiebeperkingen te maken hebben. 
Alleen voor de mensen die toegelaten 
worden tot het onderzoek, worden de 
fysiotherapiebehandelingen vergoed. Dit 
in tegenstelling tot sommige berichten 
in de media.

Informatie over hoe en waar patiënten 
zich kunnen aanmelden, volgt 
binnenkort o.a. op de website van 
ReumaNederland.

Bron: website ReumaNederland
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Wat is mindfulness

mindfulness is leven met aandacht. mindfulness zorgt 
ervoor dat je stopt met piekeren, minder stress ervaart, 
effectiever werkt en lekkerder in je vel zit.

Mindfulness is een stroming in de psychologie die het 
Westen heeft veroverd. Je kunt je kont niet keren of je komt 
mindfulness tegen. Maar wat is mindfulness nu precies?

Mindfulness betekent ‘leven met volle aandacht’. De meeste 
mensen leven constant in hun hoofd – in hun gedachten. 
Het overgrote gedeelte van deze gedachten gaat over de 
toekomst: “Ik moet morgen even langs m’n moeder”, 
“Morgen moet dat rapport af”, “Straks ga ik schoonmaken, 
en daarna even die telefoontjes plegen”.

Met mindfulness ga je juist je aandacht richten op het 
heden. Je laat even alle gedachten voor ‘straks’ of ‘morgen’ 
varen, en houdt je bezig met wat je nu aan het doen bent. 
Stel, je zit in de auto vanuit je werk. Straks moet je nog wat 
boodschappen doen, eten maken en afwassen. Vanavond 
moet je niet vergeten die mooie film op te nemen want je 
wilde nog even langs je vriendin. Dit is de normale manier 
van denken. Maar wat als je met mindfulness leeft?

Dan luister je naar het gebrom van de auto, de klanken 
van de radio. Je voelt de warmte van de autokachel langs 
je gezicht en handen stromen. Je ziet wat er gebeurt op 
de weg: de andere auto’s, de omgeving, de weg. Je bent je 
bewust van de hobbels in de weg, de weerstand van het 
pedaal en ga zo maar door.

Bron: Jelle Hermus

foto Janneke sm
it
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Het nut van Reumafitness

Tegenwoordig wordt er 
verwacht dat men steeds 
langer zelfredzaam blijft 
om zelfstandig te kunnen 
blijven wonen. Een zo fit 
en vitaal mogelijk lichaam 
is hierbij essentieel. Zowel 
het uithoudingsvermogen 
als de spierkracht spelen 
hierbij een belangrijke rol. 
Over het algemeen wordt het 
uithoudingsvermogen wel 
getraind door bijvoorbeeld 
zwemmen, wandelen of 
fietsen. Maar wat veel 
mensen niet beseffen, is 
dat het trainen van de 
spierkracht minstens zo 
belangrijk is. Tijdens het 
ouder worden neemt de 
spierkracht af, dit proces 
begint al op jonge leeftijd. 
Het verlies van spierkracht 
over de jaren neemt toe. 
Tussen het 50e en 70e 
levensjaar kan je wel tot 30% 
aan spierkracht verliezen. 
Volgens de Nederlandse 
beweegnorm is het daarom 

van belang dat volwassenen 
twee keer per week spier- en 
botversterkende oefeningen 
doen. Niet alleen om 
spieren en gewrichten zo 
goed mogelijk in conditie 
te houden, maar ook om 
valongelukken te voorkomen. 
Uit de praktijk is gebleken 
dat met het stijgen van 
de leeftijd ook het aantal 
valongelukken stijgt. Vaak 
loopt het goed af met 
een schram of een flinke 
blauwe plek. Toch komen 
ook veel mensen terecht 
in het ziekenhuis, met 
heupfracturen of hoofdletsel. 
Een goede conditie, 
spierkracht en mobiliteit 
helpen om valpartijen te 
voorkomen. Specifieke 
oefeningen, balansoefeningen 
leren deelnemers om te 
gaan en goed te reageren op 
balansverstoringen, waardoor 
valpartijen voorkomen 
kunnen worden of beter 
opgevangen.

Voor mensen met een 
reumatische aandoening 
is het nog belangrijker om 
regelmatig te bewegen en 
ook aan krachtoefeningen 
te doen. Je gewrichten 
raken echt niet méér 
beschadigd door beweging, 
integendeel, bewegen 
maakt de gewrichten 
soepeler, waardoor bewegen 
makkelijker gaat. Daarnaast 
zorgt krachttraining ervoor 
dat de spieren sterker worden 
en ook gaat dit botontkalking 
tegen.

Niet iedereen kan evenveel 
en even intensief bewegen. 
Verschillende zaken spelen 
daarbij een rol, zoals de 
conditie van je spieren en 
gewrichten en de conditie 
in het algemeen. Ook is 
van belang welke vorm van 
reuma je hebt en of je nog 
andere aandoeningen hebt. 
Reumafitness moet daarom 
op verantwoorde wijze 
begeleid worden. Daarom 
maken wij altijd gebruik 
van goed gekwalificeerde 
fysiotherapeuten en 
fysiotherapiepraktijken.

Bestuur RPV Groningen
Peter Redeker
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Werkplekadviezen door 
een ergotherapeut

Wij zijn gevraagd om 
voor ReumaNederland 
werkplekadviezen in het 
noorden van Nederland uit 
te voeren. En dat was gelijk 
mijn idee voor dit stukje in 
jullie reumamagazine.
Wij zien veel reumapatiënten 
extramuraal en in de 
dagrevalidatie in Groningen. 
Vaak komt het onderwerp 
werk en werkplek aan de 
orde. Mensen zijn soms zo 
gewend aan hun fysieke 
ongemakken, dat ze niet 
meer eraan denken dat dit 
een oorzaak kan hebben in 
de werkplek. Er wordt dan 
gewoonweg niet nagedacht 
over mogelijke veranderingen 
en adaptaties binnen de 
werkplek.

Als ergotherapeuten werken 
wij onder andere met 
zijaanzicht foto’s van de 
werkhouding, om samen 
met de klant te analyseren 
hoe iemand zit en werkt. 
Wij analyseren naast de 
werkhouding ook de 
werktaken, de werktijden, de 
werkwijze en de werkdruk, 
om tot een completer beeld te 
komen van werkbelasting.
Wij nemen ter plekke ook 

meerdere materialen mee 
om de werkplek aan te 
passen en uit te proberen. 
De afwisseling in activiteiten 
komt ook aan de orde en dat 
een minipauze een positief 
resultaat geeft.

Mij valt het op dat mensen 
slecht op de hoogte zijn 
wat er mogelijk is aan 
veranderingen op de 
werkplek, de werkgever zelf 
heeft er weinig aandacht voor 
en als iemand in de ziektewet 
zit dan blijkt men ook niet 
te denken aan re-integratie 
met bv. een betere stoel of 
een onderarm-steun aan het 
bureau.
Deels kunnen deze individuele 
voorzieningen voor het 
werk aangevraagd worden 
bij het UWV, deels dient de 
werkgever er zelf voor te 
zorgen. Met de komst van 
laptop en tablet in combinatie 
met de mogelijkheid om 
thuis te mogen werken zie 
je meer en meer dat mensen 
in de knoop komen met 
hun houding. Een tablet of 
een laptop nodigt uit om 
vanuit de relaxstoel of de 
bank te gaan typen en allerlei 
spelletjes of sites op te zoeken, 

email even te checken. Op 
zich heel handig maar voor de 
zithouding niet zo prettig.

Er zijn diverse laptophouders 
en tablethouders op de markt 
waarbij je wel in de relaxstoel 
of vanaf de bank kan werken 
maar dan wel in de juiste 
houding.

Het beste blijft te werken 
aan een tafel op een goed 
instelbare stoel.

conclusie:
Over het algemeen kom ik 
mensen tegen die op karakter 
en wilskracht heel lang 
doorgaan en niet zeuren, 
maar dat is vaak wel funest 
voor hun klachten. Voor deze 
mensen geef ik het advies: 
Probeer proactief te denken 
en klachten voor te zijn door 
op tijd een ergotherapeut 
naar de werkplek te laten 
kijken.

nienke roorda is ergotherapeut in de praktijk voor 
ergotherapie van de jonge & roorda te Haren.
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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

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.

terug van vakantie en je hebt goede voornemens?

Onderstaand geven we enkele suggesties om te gaan bewegen:

Assen: een tweede oefengroep hydro is op donderdagavond gestart in de Bonte Wever. Er is nog plek 
voor nieuwe deelnemers.
Roden: er is een nieuwe oefengroep hydro in de Hullen te Roden gestart. Ook interesse? Meld u ook 
aan!
Hydro in Zuidhorn: bij voldoende belangstelling starten we met een tweede oefengroep op 
donderdagmiddag. Meld u nu alvast aan voor de wachtlijst!
Hydro voor jongeren in Haren: we hebben een speciale groep op vrijdagavond voor jongere 
deelnemers. Er is nog plek voor nieuwe deelnemers. Meld je aan!
Yoga in Adorp en Hoogezand: in oktober starten er weer nieuwe cursussen.
Nordic Walking in Groningen of Zuidhorn: In het 4e kwartaal starten er weer nieuwe cursussen.

Dit is een greep uit de vele mogelijkheden. Kijk ook op onze website www.rpv-groningen.nl

H y d R o t H e R a p i e
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.

Begeleiding
De oefengroepen worden begeleidt door de volgende vaste therapeuten.
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mevr. caroline alberti
nieuw woelwijck

jelly Brondijk
Beatrixoord, de Hullen en 

eekeburen

mevr. lotte Bos
invalpoule

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

anouschka nuver
Beatrixoord en invalpoule

marissa Kaastra
Beatrixoord, oldekerk en 

invalpoule

laurien dijk

rifa sadi
invalpoule

thea Kooiman

Bij fysiotherapiepraktijken in Zuidhorn en Norg wordt reumafitness voor leden van onze vereniging 
gegeven.

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 Adorp 11.00-12.00 uur

Docent bij bovenstaande groepen is Corry Scheen.
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n o R d i C Wa l k i n g
Bij voldoende deelname worden in Zuidhorn en Groningen in het 4e 
kwartaal 2019 nieuwe cursussen georganiseerd.

Waar: Zuidhorn, Sporthal Sportlaan 1
Groningen, Noorderplantsoen

Wanneer: In nader overleg vast te stellen
Kosten: De kosten worden vastgesteld op basis van de groepsgrootte.

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 telefonisch contact opnemen 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 komen bij een aantal zorgverzekeraars, 
afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekering, in aanmerking voor vergoeding.

ta R i e v en 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 € 18,33 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

De tarieven voor de deelname aan de hydro, bechterewgroep en fitness 
zijn op jaarbasis vastgesteld en omgeslagen per maand. Hierin is rekening 
gehouden met de sluiting van sommige baden i.v.m. vakanties. Afwezigheid van de deelnemers 
wegens lange eigen vakanties of iets dergelijks wordt niet gerestitueerd.

De bijdrage voor de deelnemer gaat in vanaf de eerstvolgende volle maand volgend op het 
startmoment. Deelnemers aan de beweegactiviteit geven bij aanmelding een machtiging af voor de 
betaling door middel van een automatische incasso.

Opzegging van de deelname aan hydrotherapie en reumafitness is mogelijk tegen het einde van de 
maand, met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggingen moeten schriftelijk plaats vinden bij de 
ledenadministratie, bij voorkeur via het e-mailadres ledenadministratie@rpv-groningen.nl
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Kijk voor de actuele situatie van de activiteitenkalender 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

5 oktober Leefstijlmiddag: Bewegen, Voeding & Ontspanning. Iets voor U?

8 oktober Leuke mozaiekworkshop inloop Groningen

16 oktober Themabijeenkomst Verantwoord Medicijngebruik

9 november Fontana Resort Bad Nieuweschans

15 november 40 jarig jubileum

10 december Kerstdiner regio Veendam

11 december Kerstlunch regio Westerkwartier

17 december Kerstdiner stad Groningen

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.
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speciale bijeenkomsten:
8 oktober: leuke mozaïekworkshop
17 december: gezamenlijk etentje

Voor nadere informatie verwijzen we naar onze website.

Graag vooraf aanmelden bij Eertje Hummel of Teresia 
Kempen via inloop.groningen@rpv-groningen.nl

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 staat vermeld op onze website.

regio westerkwartier

Eenmaal per jaar organiseren wij voor onze leden in deze regio een leuke eindejaar bijeenkomst.
Dit jaar ben je van harte welkom voor een kerstlunch op woensdag 11 december.
Je wordt om 12.00 uur verwacht bij Best Western Hotel Restaurant Aduard voor een gezellige 
lunch.

Er zijn voor leden geen kosten aan deze lunch verbonden, voor niet leden bedraagt de bijdrage 
€ 20,- per persoon. Het is belangrijk dat we je aanmelding op tijd ontvangen.
Opgeven kan via e-mail: activiteitencommissie@rpv-groningen.nl (bij voorkeur per mail) of 
06-51287731.

Met een hartelijke groet!

Jessica Donker
Activiteitencommissie RPV Groningen

regio veendam

Locatie: Appartementencomplex De Brug, Oostlaan 281, 9642 PW Veendam
(zesmaal per jaar, aanvang 14.00 uur)

Gezellige bijeenkomsten op de nieuwe locatie met activiteiten zoals : knutselen, bingo, 
ontspannings-bewegingsoefeningen etc.

Speciale bijeenkomsten:
- 8 oktober, aanvang 14.00 uur: Knutselen en ontspanning/bewegingsoefeningen
- 10 december, aanvang 16.30 uur: Kerstdiner in De Brug. 

Voor deze bijeenkomst graag vooraf aanmelden bij Ina Wijkstra, inawijkstra@online.nl.
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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?

Deze themabijeenkomst staat in het teken van verantwoord medicijngebruik. 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
Opgeven: Aanmelding is noodzakelijk, bij voorkeur via onze website of per e-mail 

activiteitencommissie@rpv-groningen.nl
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overige activiteiten

thermen 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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Bereikbaarheid reumatologie in de regio
afdeling reumatologie/klinische immunologie umcg, groningen, 
polikliniek long-en systeemziekten
Telefoon patiëntenlijn 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: Saskia Lange, Greetje van Zuiden, Belia Hollander en 
Bianca Toonder ( i.o.) . Voor spoed binnen kantooruren bereikbaar. 
Zie ook www.reumatologiegroningen.nl

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

aanmeldingen lidmaatschap en deelname 
beweegactiviteiten

U kunt u aanmelding om lid te worden of om deel te nemen aan onze 
beweegactiviteiten via de aanmeldprocedure op deze website doen. U 
ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding.

overig contact

Voor al uw vragen kunt u ons per mail bereiken via ledenadministratie@rpv-groningen.nl .

Daarnaast zijn wij dagelijks telefonisch bereikbaar van 13.00-16.00 uur voor dringende 
vragen of als u geen mailadres heeft. Buiten deze tijden kan voor spoedgevallen de voicemail 
worden ingesproken, waarna u z.s.m. wordt teruggebeld.

- Centraal telefoonnummer: 050 3050063
- e-mail: ledenadministratie@rpv-groningen.nl
- e-mail: voorzitter@rpv-groningen.nl
- e-mail: secretaris@rpv-groningen.nl
- e-mail: activiteitencommissie@rpv-groningen.nl

Bankrekening nummer: NL09 ABNA 0411907115
Adres: Verenigingsgebouw RPV Groningen, Merwedestraat 1a, 9725 KA Groningen

organisatie activiteiten

coördinator activiteiten:
Jessica Donker

contactpersonen inloopactiviteiten
Regio stad Groningen:
Teresia Kempen tel. 06 22613516 e-mail: inloop.groningen@rpv-groningen.nl
Regio Eemsdelta: Dirkje Tuik tel. 06 53209900 e-mail: dtuik@home.nl
Regio Veendam: Ina Wijkstra tel. 0598-624817 e-mail: inawijkstra@online.nl
Regio Westerkwartier: Emma Dijkstra tel. 0594-528860
Regio Assen: Jantina Muggen tel. 06 13817325

Bestuur mailadres

Willie Dieterman: voorzitter voorzitter@rpv-groningen.nl
Henk Wakker, penningmeester h.wakker@rpv-groningen.nl
Peter Redeker, bestuurslid pr@rpv-groningen.nl
Esther Metting, bestuurslid e.metting@rpv-groningen.nl
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Bestuursmedewerkers

Ondersteuning secretariaat Juneke Wijnsouw
Ledenadministratie Ellen Dieterman – Hefting en Hennie Palsma

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

Contactpersonen uitvoering communicatie
Websitebeheer: Peter Neinhuis
Magazine : Peter Neinhuis
Facebook : Ellen Dieterman

Redactie Willie Dieterman en Willeke Vroege

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

Fotografie Janneke 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.
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

foto’s Janneke smit 29
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Reumapatiëntenvereniging Groningen

Bewegen voor mensen
met reumatische aandoeningen

Je hebt reuma en wat dan?
Sporten en bewegen is belangrijk en als het kan ook graag samen met anderen.
Reumapatiëntenverenging Groningen organiseert voor haar leden met reumatische aandoeningen 
verschillende beweegactiviteiten. Een belangrijke activiteit waar veel gebruik van wordt gemaakt is

Hydrotherapie
Wat is hydrotherapie?
Hydrotherapie is een actieve vorm van therapie, lichaamsoefeningen in extra verwarmd water onder 
begeleiding van een therapeut. Het tempo en de intensiteit van de oefeningen wordt naar behoefte van 
de groep aangepast.
Je lichaam voelt lichter aan in het water, gewrichten worden minder belast dan tijdens het sporten op 
het droge. Spieren kunnen door het warme water makkelijker ontspannen waardoor je minder pijn 
ervaart.

De locaties waar we oefenen
Op 8 verschillende locaties in de provincie Groningen en de kop van Drenthe oefenen wekelijks 
34 groepen deelnemers in extra verwarmd water.

Ook geïnteresseerd?
Wil je ook op verantwoorde wijze bewegen? Aanmelding kan via onze website www.rpv-groningen.nl

NAAST HYDROTHERAPIE ORGANISEREN WIJ OOK FITNESS, YOGA EN NORDIC WALKING. 
TELEFONISCHE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ DE LEDENADMINISTRATIE, 

TELEFOON 050-305 00 63.


