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De iHanD:
wat is Dat

Een robothandschoen die 
helpt grijpbewegingen te 

versterken

HyDro oefengroep 
aan Het woorD

De hydrotherapie 
groep op jacht naar het 
geluksstofje dopamine

foto impressie 
40 jarig jubileum

Op 15 november 2019 heeft de 
reumapatiëntenvereniging haar 

40 jarig lustrum gevierd
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bezoek onze website: 
www.rpv-groningen.nl

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

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

9

16

EN VERDER

Van de Voorzitter 2

Terugblik 2019 3

Kerst-en nieuwjaarswens 3

Weetjes 4

Nieuws 5

Impressie activiteiten 6

Column 13

De iHand- wat is dat? 14

Beweegactiviteiten 21

Activiteitenkalender 2019 24

Bereikbaarheid reumatologie in de regio 25

Colofon 27

20

dr. liesBetH Brouwer 
over vasculitis

Dr. Brouwer geeft leiding aan het 
vasculitis expertisecentrum in het 
UMCG. In dit centrum wordt 
onderzoek gedaan naar vasculitis.

Hydro oefengroep 
aan Het woord

De hydrotherapie groep, 
groep 2, van de Bonte 
Wever in Assen heeft elke 
donderdagavond onder 
de bezielende leiding van 
Berber Korte bewegen in 
een van de baden van het 
complex.

foto impressie 40 jarig juBileum

Op 15 november 2019 heeft de 
reumapatiëntenvereniging haar 40 jarig lustrum 
gevierd in de Rietschans te Haren. 
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Het 4e kwartaal stond in het teken van 
verschillende activiteiten die erg goed 

bezocht zijn. In dit nummer is een impressie 
weergegeven van deze activiteiten.

Een evenement die onze verwachtingen volledig 
overtrof was het 40 jarig jubileumfeest. Na 

de vooraankondiging begonnen de aanmeldingen 
binnen te stromen en moesten we uiteindelijk 
onze leden informeren dat we geen aanmeldingen 
meer konden verwerken, want vol was echt vol. 
We vinden het heel jammer dat een aantal leden 
daardoor niet aanwezig konden zijn.

We kijken terug op een heel fijn feest, waarin 
we in een heel ontspannen sfeer tijdens een 

walking dinner genoten hebben van een pub quiz.

In mijn toespraak heb ik aangegeven dat de 
doelstelling van onze vereniging feitelijk 

nog dezelfde is als veertig jaar geleden, maar 
dat de omstandigheden waaronder wij ons 
werk verrichten zijn veranderd. Internet is 
een belangrijk instrument om informatie te 
verkrijgen. De vereniging heeft zich ontwikkeld 
tot een professionele organisatie van vrijwilligers 
die het bestuur ondersteunen. Er is de laatste 
tijd veel geïnvesteerd in digitalisering en 
automatisering, zodat snel en efficiënt met de leden 
gecommuniceerd kan worden.

Hydrotherapie is vanaf de oprichting een 
beweegactiviteit waar veel leden gebruik van 

maken. Nog steeds maken er leden van het eerste 
uur hiervan gebruik.

We hebben ook gesproken over de toekomst 
van de lokale patiëntenverenigingen in ons 

land. Samen met ReumaNederland verkennen we 
hoe we intensiever kunnen samenwerken. Ik heb er 
vertrouwen in dat we tot goede besluiten kunnen 
komen.

Ik wens u veel leesplezier met dit nieuwe nummer.

Willie Dieterman (voorzitter)
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terugblik 2019

2019 is voor onze vrijwilligersorganisatie een intensief jaar 
geweest. Veel activiteiten die goed bezocht zijn.

We zijn er trots op dat we het afgelopen jaar wijzigingen in 
onze organisatie hebben kunnen doorvoeren, waardoor taken 
over meerdere mensen verdeeld zijn en dat we met behulp van 
digitalisering en automatisering sneller en efficiënter kunnen 
werken.

En natuurlijk zijn we erg blij dat we nieuwe mensen bereid 
hebben gevonden om zich als vrijwilliger hiervoor in te zetten.

Kortom alle reden om met een goed gevoel terug te kijken 
op de resultaten die we met elkaar hebben behaald. Namens 
ons bestuur dank ik alle vrijwilligers, die op welke wijze ook, 
het afgelopen jaar zich hebben ingezet voor onze vereniging. 
Zonder jullie hulp en ondersteuning was het niet gelukt! We 
hopen ook in het komende jaar weer een beroep op jullie te 
mogen doen.

Het Bestuur

Kerst-en nieuwjaarswens

We gaan de kerstdagen weer tegemoet. Dagen van bezinning, 
even tot rust komen en nieuwe energie opdoen.

Namens ons bestuur en redactie wens ik u allen hele fijne 
feestdagen toe en een heel gelukkig 2020.

foto janneke smit 3
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weetjes
wijziging facturering
U heeft gemerkt dat wij onze 
leden met een mailadres 
vanaf het derde kwartaal 
2019 de verzamelfactuur 
digitaal hebben toegestuurd. 
Deelnemers zonder mailadres 
sturen wij vanaf het 2e 

halfjaar 2019 de factuur per 
halfjaar per post toe. Deze 
factuur kunt u gebruiken 
voor het declareren bij uw 
zorgverzekeraar. Bewaar deze 
factuur goed. U voorkomt 

er extra werk voor onze 
ledenadministratie mee.

Wij merken dat 
de verschillende 
zorgverzekeraars 
soms verschillende 
begrippen hanteren in de 
polisvoorwaarden over de 
vergoeding van oefentherapie 
die onze vereniging voor haar 
leden organiseert.

Wij hebben daarom een 
brede omschrijving van de 
oefentherapie op de factuur 
opgenomen, die voldoende 
moet zijn voor iedere 
zorgverzekeraar. Mocht 
uw zorgverzekeraar toch 
nog vragen hebben, dan 
verzoeken wij u deze per 
mail via ledenadministratie@
rpv-groningen.nl aan ons 
kenbaar te maken.

elk lid kan een eigen rpV account krijgen
U heeft van ons een brief ontvangen waarin wij uiteen hebben gezet hoe u toegang kunt krijgen 
tot uw eigen RPV account, dat is beveiligd met een door uzelf gekozen wachtwoord. Zo kunt u 
uw eigen gegevens zo nodig zelf aanpassen en krijgt u inzage in uw eigen facturen of instellingen 
rondom uw privacy. Wij adviseren u gebruik te maken van dit account. Het is handig voor u en het 
is heel efficiënt voor ons om uw mutaties digitaal te ontvangen. Zo helpt u onze vrijwilligers van de 
ledenadministratie ermee.

artrose Kennistest vernieuwd
Met de Artrose Kennistest wil 
ReumaNederland het grote 
publiek nader informeren 
over de huidige stand van 
kennis rond artrose. De 
ervaring leert, dat mensen 
die met de diagnose artrose 
worden geconfronteerd een 
grote informatiebehoefte 
hebben. Dat is ook logisch. 
Via Internet gaat men dan 
zoeken en de Kennistest(en) 
van ReumaNederland 
komen dan als veel gevonden 
resultaat naar voren.

De bestaande Artrose 
Kennistest kon echter wel 
gemoderniseerd worden. 
Zo waren een aantal 
vragen achterhaald. Ook 
wilde ReumaNederland 
de test graag uitbreiden, 
zodat geïnteresseerden 
ook na het doen van de 
test geïnformeerd kunnen 
worden over relevantie 
informatie. Hiertoe is de 
SMS 3-daagse in het leven 
geroepen. Deelnemers aan 
de test, kunnen aan het 

einde van de test er voor 
kiezen om hun 06-nummer 
op te geven. Op dit nummer 
ontvangen zij dan een drietal 
SMS-jes die aanvullende 
informatie (met links naar 
die informatie) geven. De 
andere kennistests van 
ReumaNederland zullen 
binnenkort ook worden 
geactualiseerd. De nieuwe 
Artrose Kennistest is hier 
te vinden: artrosetest.
reumanederland.nl
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n i e u w s
Van een aantal leden kregen wij bericht dat 
VGZ en de met haar gelieerde zorgverzekeraars 
zoals IZA, IZZ, en UMC plotseling, zonder 
verdere berichtgeving, besloten heeft om 
het therapeutisch zwemmen dat door ons 
als Reumapatiëntenvereniging Groningen 
georganiseerd wordt, niet meer te vergoeden 
via de aanvullende verzekering als deze niet 
gegeven wordt door een fysiotherapeut.

Wij hebben met VGZ hierover contact 
opgenomen en uiteengezet op welke wijze 
wij al 40 jaar het therapeutisch zwemmen in 
groepsverband organiseren en dat zowel de 
door ons ingeschakelde fysiotherapeuten als 
de oefentherapeuten zeer goed gekwalificeerd 
zijn voor de begeleiding van onze leden bij deze 
vorm van therapeutisch zwemmen.

We hebben aangegeven dat we overtuigd zijn 
van het feit dat van oefenen in extra verwarmd 
water onder deskundige leiding, een grote 
preventieve werking uitgaat die ook voor een 
zorgverzekeraar kostenbesparend uitpakt. 
Het houdt de kwetsbare reumapatiënten 
mobiel, hun spierkracht blijft op peil, 

evenals de conditie met als gevolg dat de 
deelnemer zich veel prettiger voelt en de 
reuma minder vaak zal opvlammen, met 
kostenbesparing als gevolg. Wij hebben VGZ 
daarom gevraagd om heroverweging van de 
verzekeringsvoorwaarden op dit punt.

VGZ heeft ons medegedeeld dat uit het 
intern overleg met de medisch adviseur is 
gebleken dat er geen reden is om therapeutisch 
zwemmen gegeven door een oefentherapeut 
niet te vergoeden. Binnen de organisatie van 
VGZ zullen de juiste afdelingen benadert 
gaan worden om deze wijziging door te 
geven. Geprobeerd zal worden om de 
polisvoorwaarden 2020 hierop nog aan te 
passen.

VGZ heeft ons geadviseerd dat verzekerden die 
eerder zijn afgewezen, opnieuw contact dienen 
op te nemen met de klantenservice om de nota 
alsnog vergoed te krijgen. Wij benadrukken dat 
deze informatie op 2019 betrekking heeft en 
adviseren u om de nieuwe polisvoorwaarden 
voor 2020 te beoordelen op mogelijke 
veranderingen.

vergoeding kosten therapeutisch zwemmen vgZ in 2019

uitbreiding hydro oefengroep eemsdelta

We zijn van plan om bij voldoende deelname in januari 2020 met een 4e oefengroep in zwembad 
Dubbelslag in Delfzijl/Appingedam te starten. De oefentherapie vind plaats op donderdagavond. 
Het tijdstip wordt nog nader vastgesteld. Ook geïnteresseerd? Meld je alvast aan!

Naschrift: inmiddels hebben wij begrepen dat IZZ en UMC voor 2020 het 
therapeutisch zwemmen niet meer vergoeden. Bij IZA blijft de vergoeding 
voor 2020 wel van kracht.
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impressie actiViteiten

In Groningen is een workshop mozaïek gehouden. Een hele 
gezellige dag. Zoals te zien is had ieder zijn eigen inbreng en 
fantasie met de mooiste resultaten. Er waren wel voorbeelden 
maar de meeste deelnemers gingen toch voor eigen ontwerp. We 
konden kiezen uit een fotolijstje, dienblaadje en een theedoosje. 
Het was een geslaagde dag.

inloopbijeenkomsten

stad groningen

Op 9 november hebben 29 personen weer genoten van een bezoek aan Fontana Resort Bad 
Nieuweschans.

Bezoek fontana Bad nieuweschans

Met een afgeladen volle bus 
hebben we in september een 
middaguitstapje gemaakt 
naar de Kloosterboerderij 
Bleyendael in Sellingen. Een 
volledig afwijkend uitstapje 
van andere jaren. We werden 
ontvangen op deze bijzondere 
kloosterboerderij in de 
sfeervolle ontvangstkapel 
met een heerlijke Sellinger 
Kloostermop. De eigenaar 

van deze boerderij verzorgde 
een presentatie over het 
verleden , heden en toekomst 
van deze kloosterboerderij. 
Ook kregen we het verhaal 
van zijn blaarkoppen, de 
biologische manier van 
boeren en de link naar het 
verleden te horen en te zien 
in een film over het leven op 
de kloosterboerderij in de 
middeleeuwen.

Tijdens dit bezoek wist de 
eigenaar de groep deelnemers 
met zijn “ Groningse humor” 
op uitstekende wijze te 
vermaken. Aansluitend kon 
worden genoten van een 
voortreffelijke broodmaaltijd. 
De deelnemers waren zeer 
tevreden over het uitstapje 
en hadden grote waardering 
voor de organisatie van deze 
geweldige middag.

ontspanning/uitstapjes

middagtocht sellingen
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leefstijlmiddag ”Hoe blijf ik in Balans”

Op zaterdag 5 oktober 
hebben Het Longfonds, 
Diabetesvereniging 
Nederland, Harteraad 
voor mensen met hart- en 
vaataandoeningen en wij als 
Reumapatiëntenvereniging 
Groningen gezamenlijk 
weer de tweejaarlijkse 
leefstijlmiddag in 
Beatrixoord georganiseerd. 
Het hoofdthema was dit 
keer balans. Namens onze 
vereniging zat Helma 
Wieringa in de organisatie. 
Zij heeft ook mee vorm 
gegeven aan een van de 
workshops t.w. de workshop 
over Goed Zorgen voor 
jezelf, een van de meest druk 
bezochte workshops.

Het was een zeer 
informatieve en interactieve 
bijeenkomst. De middag 
werd geopend met een Taichi 
demonstratie waar alle 
bezoekers aan mee konden 
doen. De heerlijke rustige 
totaalbewegingen brachten 
veel ontspanning, waardoor 
we met zijn allen zeer relaxt 
en verkwikt de rest van de 
middag in gingen.

De deelnemers konden 
vervolgens kiezen uit 
verschillende workshops. 
Over voeding, Goed zorgen 
voor jezelf, slaappatronen 
en mondharmonicaspelen. 
Bij de workshop over 
voeding leerden we vooral 
hoe we verleid worden door 

reclame en de inrichting 
van de supermarkt om 
levensmiddelen te kopen. 
Dat we niet in termen als 
light en minder suiker 
moeten trappen, maar juist 
goed de voedingswaarden 
moeten bekijken. Daar 
staat pas echt wat er in zit 
en hoeveel calorieën het 
product bevat.

Tijdens de workshop 
mondharmonica spelen 
kregen alle deelnemers een 
mondharmonica waar ze 
na afloop van de workshop 
allemaal een melodietje 
mee konden spelen. De 
mondharmonica mocht 
iedereen houden. Ook 
de workshops over Goed 
zorgen voor je zelf en over 
de slaappatronen werden 
goed bezocht en goed 
gewaardeerd.

Naast de workshops 
werden verschillende 
beweegactiviteiten 
georganiseerd. Men 
kon kennismaken met 

Walking-Hockey, een vorm 
van hockey waarbij niet 
mag worden hardgelopen, 
met Zumba dansen, 
met Balanstraining en 
valpreventie en met Boccia. 
Boccia is een balspel dat 
erg lijkt op jeu-de-boule, 
maar heel geschikt is voor 
mensen met een lichamelijke 
beperking. Dat was heel leuk 
om een keer te spelen.

Naast alle informatie die 
vanuit de workshops werd 
gegeven en het doen van 
alle beweegactiviteiten was 
het ook een heel gezellige 
bijeenkomst. Je leert 
nieuwe mensen kennen, 
wisselt ervaringen uit en 
maakt kennis met andere 
patiëntenverenigingen.

Het was dan ook 
drukbezocht. Er zijn zo rond 
de 150 bezoekers geweest, 
waarvan ongeveer 25 van 
reumapatiëntenverenigingen, 
die natuurlijk ook allemaal 
onze stand even hebben 
bezocht.
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themabijeenkomst verantwoord 
medicijngebruik

In het Martini Ziekenhuis Groningen is op 16 oktober 
een interessante themabijeenkomst over verantwoord 
medicijngebruik gehouden. Reumatoloog Dr. Posthumus heeft 
tijdens deze bijeenkomst een presentatie gegeven over dit thema 
en vele vragen vanuit de zaal beantwoord.

lifestylebeurs50+, 
Hoogezand

Op 4 oktober 2019 
hebben we ons als 
patiëntenvereniging 
gepresenteerd op de druk 
bezochte lifestylebeurs50+.
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foto impressie 40 jarig jubileum
Op 15 november 2019 heeft de reumapatiëntenvereniging haar 40 jarig lustrum gevierd in de 
Rietschans te Haren. Hierbij een foto impressie.

Toespraak van de voorzitter Wille Dieterman over de 
afgelopen jaren en een vooruitblik op de toekomst.

Een blik op de volle zaal, wat een 
opkomst en haute cuisine.

Toespraak en felicitatie van Lodewijk Ridderbos bestuurder/
algemeen directeur van ReumaNederland.

De heren van 
de pubquiz 

kregen de 
aanwezigen 

volledig mee.

Liedjesvragen, daar zijn we goed in.

Team 1, tafel 1 (hoe kan het ook anders) 
de winnaars van de pubquiz!
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oproep hoe lang bent u lid van rpv groningen?

Wij hebben van leden die vanaf de oprichting in 1979 tot 1990 lid zijn geworden van onze 
vereniging geen datum van inschrijving. Helaas is dat in die tijd verloren gegaan bij de overgang 
naar een geautomatiseerd systeem.

Denkt u dat u tot deze categorie behoort, dan horen wij dat graag van u. Misschien kunt u 
ons een indicatie geven wanneer dat u denkt lid te zijn geworden. Stuur dan een mailtje naar 
ledenadministratie@rpv-groningen.nl of neem telefonisch contact op met de ledenadministratie 
(050-3050063).

Willem Kiewiet, 40 jaar lid van de vereniging en 
medeoprichter bedankt het bestuur namens de leden 
voor de mooie avond.

De voorzitter bedankt de dames Jessica Donker, 
Teresia Kempen, Agnes Koetje en Ellen Dieterman die 

deze avond voortreffelijk georganiseerd hebben.

Volle aandacht voor elkaar, de quiz, 
de toespraken of de bedankjes?

Onze voorzitter bedankt Willem Kiewiet 
als lid van het eerste uur
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Vraag & antwoord

De laatste pepernoten 

en taaitaai poppen zijn 

opgesnoept of toch maar 

aan de vogeltjes gevoerd. 

De decembermaand is een 

maand waarin er vaak veel 

lekker gegeten wordt. Juist in 

januari gaan we massaal weer 

op de gezonde tour. Dus leek 

het me leuk om ter inspiratie 

eens een inkijkje te geven in 

mijn boodschappenkarretje, 

die er over het algemeen best 

gezond uit ziet.

Hoewel… Eerlijk is eerlijk. 

Ik laat mijn boodschappen 

bijna altijd bezorgen. Mijn 

excuus is een druk gezin met 

3 kinderen van 0, 2 en 4 jaar. 

Natuurlijk is dit artikel niet 

bedoeld als promotie voor 

het online shoppen, maar het 

is voor ons makkelijk en het 

helpt wellicht om bewustere 

keuzes te maken. Dus om 

ook na de feestdagen weer 

gezond te gaan eten.

Vaak krijg ik van cliënten 
de vraag wat ik nu eigenlijk 
eet. Het begint voor mij 
altijd bij een planning. 
Als diëtist adviseer ik 
regelmatig aan mijn cliënten 
om zonder hongergevoel 
boodschappen te doen. 
Honger zorgt namelijk 
voor zoekgedrag naar 
eten en dat je meer neemt 
dan nodig, wat ook nog 
eens calorierijker is. Je 
online boodschappen 
kun je bijvoorbeeld direct 
na het avondeten doen. 
Een tijdstip wat voor 
‘normaal’ boodschappen 
doen misschien niet zo heel 
praktisch is. Maar wel een 
tijdstip waarop je absoluut 
geen hongergevoel zou 
moeten hebben.

Om te voorkomen dat 
je impulsaankopen doet 
adviseer ik ook altijd om 
een boodschappenlijstje 
te maken. Zo word je 
minder verleid tot onnodige 
aankopen. Hoewel ik niet 
met zekerheid kan zeggen dat 
dit voor online boodschappen 
ook geldt.

Terug naar mijn 
winkelwagentje. Wat 
bestel ik? Mijn online 
bestelling voor een week 
bestaat, afhankelijk van de 
voorraadkast, uit:

•	 Verse	groenten,	voor	
de eerste dagen na de 
bezorging. Meestal zijn 
dit tomaten, courgettes, 
paprika’s, champignons, 
broccoli, aubergine en 
vaak nog iets anders wat 
op dat moment in de 
aanbieding is, bijvoorbeeld 
de spinazie uit het recept.

•	 Diepvriesgroenten,	
voor de dagen daarna. 
Diepvriesgroenten zijn 
eveneens een gezonde 
keuze (en zeer geschikt 
voor de dagen nadat de 
verse groente op zijn. 
Daarnaast zorgen ze 
voor de variatie, want 
qua diepvriesgroenten 

D
ië

tis
t m

ar
tin

e 
bo

s 
va

n 
pr

ev
ita

s

een kijkje in de keuken

Diëtist Martine Bos 
van Previtas behandelt 
in elke editie van ons 

verenigingsblad een vraag 
over voeding en reuma.
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kies ik vaak voor andere 
groenten, zoals pompoen, 
bloemkool, sperziebonen 
en doperwtjes.

•	 Qua	peulvruchten	kies	ik	
voor pot/blik: meestal kies 
ik voor kikkererwten en 
linzen.

•	 Fruit:	standaard	banaan	
en appel en vaak nog een 
ander fruitsoort van het 
seizoen.

•	 4	volkorenbroden.
•	 Aardappelen	(zoet	of	

gewoon), een zakje 
krieltjes, een pak 
zilvervliesrijst, volkoren 
wraps en volkorenpasta of 
lasagnebladen

•	 Rundergehakt,	
scharrelkip, soms biefstuk 
of ossenhaas, vegaburgers 
een doosje eieren en een 
vette vissoort. Hiervan 
koop ik allemaal porties 
voor 2-3 personen. 
Hierdoor weet ik zeker dat 
we 1x per week vis eten en 
2-3 x per week vlees.

•	 Voor	de	smaakmakers:	
rode curry pasta 
+ kokosmelk, 
pesto, knoflook, ui, 
zongedroogde tomaatjes 
en tomaten uit blik (of 
passata). Gedroogde 
kruiden zijn op voorraad.

•	 Broodbeleg:	halvarine,	
100% pindakaas, 
hummus, (te) veel kaas, 
kipfilet en hagelslag.

•	 Volle	kwark	of	yoghurt	en	
halfvolle melk.

•	 Qua	drinken	bestel	
ik verder koffiebonen 
en allerlei lekkere 

kruidentheetjes van 
clipper en yogi. Soms nog 
wat sparkling water. En 
altijd wat siroop voor de 
afwisseling op water. Soms 
ook wat alcoholische 
dranken als er een feestje 
op de planning staat.

•	 Dan	hebben	we	nog	de	
tussendoortjes: een bak 
snoeptomaatjes, een 
zak wortelen en een zak 
ongezouten notenmix en 
rozijntjes voor de kinderen 
staat standaard op een 
lijstje. Maar meestal 
komt daar nog een zakje 
suikervrije dropjes bij. 
En 2 repen chocola, voor 
dat heerlijke stukje bij de 
koffie ‘s avonds.

•	 Tot	slot	kijk	ik	altijd	
nog of we wat extra’s 
lekkers voor het weekend 
bestellen. Kaasjes, nacho’s 
of een toastje met dip oid.

Uiteraard zitten er 
ook nadelen aan het 
laten bezorgen van de 
boodschappen. Denk aan het 
extra verpakkingsmateriaal 
etc. En bovendien is 
een wandeling naar de 
supermarkt ook heel gezond. 
Dus voor de verse groente 
tussendoor houden we dat er 
ook gewoon in.

Ter inspiratie voor een 
koude winterdag weer een 
lekker stamppotje van zoete 
aardappel en spinazie met 
noten en zongedroogde 
tomaatjes.

Bereidingstijd: 25 minuten, 
Ingrediënten voor 4 personen

•	 1-1,5	kg	zoete	aardappel
•	 120	g	pecan	noten
•	 600	g	verse	spinazie
•	 4	el	olijfolie
•	 100	g	zongedroogde	

tomaten
•	 1	tl	gerookt	paprikapoeder
•	 Peper	en	zout	naar	smaak

Hoe maak je het klaar?
1. Breng een pan water aan 

de kook. Schil ondertussen 
de zoete aardappelen en 
snijd in stukken van ca. 
5 cm (zo gaat het koken 
iets sneller). Kook de zoete 
aardappel gaar in ca. 
12-15 minuten.

2. Rooster ondertussen de 
pecan noten 2 à 3 minuten 
in een koekenpan zonder 
olie.

3. Snij de zongedroogde 
tomaten in reepjes van ca. 
1-2 cm.

4. Giet de zoete aardappel 
af en stamp tot een grove 
puree. Voeg de olijfolie 
en paprikapoeder toe en 
breng op smaak met peper.

5. Stamp de spinazie in delen 
door de zoete aardappel 
tot de spinazie grotendeels 
is geslonken.

6. Meng de zongedroogde 
tomaten door de 
stamppot. Breng verder 
op smaak met peper en 
eventueel wat zout.

7. Serveer met de geroosterde 
pecannoten.
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De wereld is in de ban van 
Energie we realiseren ons 
steeds meer dat zo doorgaan 
niet kan.
Groot deel van Groningen is 
zich door de aardbevingen 
hier nog pijnlijker van bewust 
geworden.
Betekend dat we van het gas 
af moeten, al gaat dat niet 
zonder slag of stoot.
Laatst was er weer een 
opmerking dat een schonere 
manier van opwekken 
van energie, weer niet zo 
milieuvriendelijk was als 
gedacht omdat het proces 
veel langer duurde.
Tja waar doe je dan goed 
aan. Zelf ben ik begonnen 
met beter isoleren van mijn 
woning, zodat je in ieder 
geval minder energie nodig 
hebt.
In mijn gemeente is er een 
initiatief voor het gezamenlijk 
inkopen van zonnepanelen, 
waardoor je steeds meer 
dakpannen ziet verdwijnen 
onder de zonnepanelen.
Mooi, nee dat zeker niet 
maar wel bewust van ander 
gebruik van energiebronnen. 
En zo proberen we allemaal 
op onze eigen manier een 
steentje bij te dragen.
Maar naar mijn eigen energie 
is het soms ook ver zoeken.

juneke wijnsouw is vrijwilliger binnen rpv groningen en ondersteunt het bestuur

energie

Het is een veel gehoorde 
klacht onder chronisch zieken 
dat je geen of in ieder geval 
beperkt energie hebt.

Zelf heb ik dagen dat ik 
om 11.00 uur al denk, ik 
trek deze dag niet meer 
qua vermoeidheid. En 
deze moeheid voelt niet als 
“gewoon” moe deze voelt 
compleet energieloos of 
het gewoon uit je armen en 
benen wegvloeit.

Probeer mij daar natuurlijk 
tegen te verzetten maar dat 
levert natuurlijk altijd blauwe 
plekken of kapot servies op. 
Ik ben op zo’n moment echt 
kampioen klungeligheid en 
dan is echt slapen de enigste 
optie. En laten we eerlijk zijn 
na dat slapen voel je wel wat 
beter maar echt nog niet vol 
energie, maar je kan weer 
paar dingen doen bij mij is 
dat dan weer die dagelijkse 
terugkerende dingen als de 
hond uitlaten en eten koken.

Op zulke momenten ben 
ik wel eens jaloers op 
mensen die vol energie 
zitten, ben totaal niet jaloers 
aangelegd en ga ook niet 
in zelfmedelijden zitten 
jammeren over deze ziekte.

Maar wat zou ik graag ook 
weer eens vol energie zitten.

Wat denk je zouden wij 
mensen ook in de toekomst 
kunnen worden aangesloten 
op een zonnepaneel. Ik 
zie deze sf beelden zo 
voor me, een pet met een 
zonnepaneeltje die via 
je oor weer voorziet van 
energie. Mijn fantasie slaat 
nu op hol, maar toch met 
alle ontwikkelingen van de 
afgelopen 50 jaar kijk ik er 
niet van op dat er over 50 
jaar zoiets mogelijk is.

Maar voor nu is er maar 
1 mogelijkheid, tussen de 
lakens en slapen!
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De iHand- wat is dat?

De handschoen in kwestie 
is de CarbonHand ook wel 
iHand genoemd en bestaat 
uit een zachte handschoen, 
een oplaadbare batterij 
en een besturingsset in 
een kastje. Het kastje, dat 

bijvoorbeeld aan de riem 
kan worden gedragen, is 
met een snoer verbonden 
aan de handschoen. In de 
handschoen motoren die de 
vingers aansturen. Via een 
app kan de toegevoegde 
kracht worden aangepast 
aan de persoon 
die de robot-
handschoen 
gebruikt 
of aan het 
soort werk 
dat moet 
worden 
gedaan.

hebben om hun dagelijkse 
handelingen te doen. Het 
kan gaan om orthopedische 
patiënten, reumapatiënten, 
patiënten met een incomplete 
dwarslaesie, traumatisch 
hersenletsel of patiënten met 
een beroerte.

Voor dit onderzoek heeft 
Jacqueline Huizeling 
meegedaan aan een proef met 
deze handschoen. Ze is lid 
van onze patiëntenvereniging 
en wil graag vertellen hoe 
dit voor haar heeft gewerkt 
en wat haar bevindingen 
zijn. Jacqueline heeft 
Reumatoïde Artritis(RA) met 
standsafwijking in haar hand. 
Via het handen spreekuur 
van de afdeling revalidatie in 
het UMCG is ze in contact 
gekomen met dit onderzoek 
en de mogelijkheid om de 
handschoen uit te proberen. 
Nadat er verschillende 
testen zijn gedaan is ze in 
aanmerking gekomen om 6 
weken lang de handschoen te 
dragen.

De iHand is speciaal 
aangemeten voor haar en 
wekelijks had ze contact 
met de onderzoeksassistent 
Carlijn Blekkink; daarnaast 
hield ze dagelijks een 

Klinkt als science fiction maar in werkelijkheid is het een 
robothandschoen die helpt grijpbewegingen te versterken.

De afdeling 
revalidatie 

van het UMCG in 
Groningen onder leiding 

van professor dr. van der 
Sluis doet onderzoek naar 
deze iHand in samenwerking 
met het Roessingh Research 
and Development in 
Enschede. iHand-onderzoek 
richt zich op mensen 
die te kampen krijgen 
met een of twee slechter 
functionerende handen, 
waardoor zij persoonlijke 
hulp of hulpmiddelen nodig 
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dagboek bij met haar 
activiteiten en hoe veel tijd 
ze investeerde. De iHand 
gebruikte ze bij de dagelijkse 
bezigheden zoals koken, 
tuinieren, strijken, sporten en 
zelfs bij het aannaaien van 

een knoop, de zogenaamde 
algemeen dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL).

Bij het afwassen en overige 
natte bezigheden gebruikte 
ze plastic handschoenen 
over de iHand heen. Positief 
kwam naar voren dat de 
knijpkracht en het uithouding 
vermogen bij de activiteiten 
plezierig waren maar in het 

gebruik was het kastje met 
accu erg zwaar en lawaaiig. 
Ze heeft toen een schouder 
handtas gebruikt voor het 
kastje en dat ging beter. Het 
gebruik was niet pijnlijk en 
esthetisch gezien is het niet 
mooi maar wel wenselijk 
als je zelfstandig wil blijven 
functioneren.

Opmerkelijk is wel dat bij 
Jaqueline de eigen knijpkracht 
in de hand is toegenomen na 
de proef van 6 weken. Ze is 
blij dat ze heeft meegedaan 
aan het onderzoek en haar 
bevindingen en aanbevelingen 
heeft kunnen meegeven aan 
de onderzoekers. Hiermee kan 
de iHand voor veel patiënten 
verbeteringen opleveren.

Aan het iHand project nemen 
in totaal 7 Nederlandse 
centra deel: Roessingh 
Centrum voor Revalidatie 
(Enschede), Universitair 
Medisch Centrum Groningen 
(Groningen), Isala (Zwolle), 
De Hoogstraat Revalidatie 
(Utrecht), Reade Revalidatie 
(Amsterdam), Rijndam 
Revalidatie (Rotterdam) 
en de Sint Maartenskliniek 
(Nijmegen). Het iHand 
project wordt gesubsidieerd 
door de Europese Unie.

Voor vragen over het 

onderzoek neem dan contact 

op met Carlijn Blekkink, 

onderzoeksassistent. 

c.j.blekkink@umcg.nl

Auteur: Willeke Vroege
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in gesprek met dr. liesbeth brouwer 
reumatoloog/internist van het umcg 
over vasculitis

Dr. Brouwer geeft 
leiding aan het vasculitis 
expertisecentrum in het 
UMCG. In dit centrum 
wordt onderzoek gedaan 
naar vasculitis. In het 
gesprek gaan we specifiek in 
op Reuscelarteriitis (RCA, 
bloedvatontsteking) ook wel 
arteriitis temporalis en het 
qua symptomen verwante 
Polymyalgia Rheumatica 
(PMR, ook wel spierreuma 
genoemd).

Op een late vrijdagmiddag 
heeft dr. Brouwer de tijd 
genomen om uitleg te geven 
over vasculitis en haar 
beweegredenen om zich 

hard te maken voor dit 
ziektebeeld. Dr. Brouwer 
werkt al geruime tijd in het 
UMCG, de laatste 14 jaar als 
staflid, adjunct-hoogleraar 
reumatologie. Haar interesse 
in vasculitis komt voort uit 
het feit dat er weinig bekend 
is over dit ziektebeeld. 
Het herkennen en het 
ontwikkelen van betere 
diagnostiek en de daarbij 
behorende behandeling 
en betere medicatie op de 
persoon toegesneden heeft 
haar belangstelling. Vasculitis 
is een vrij onbekende ziekte 
en het is niet makkelijk om 
een diagnose te stellen en de 
juiste behandeling te vinden.

PMR daarentegen komt 
vaker voor en treft vaak fitte 
ouderen vanaf 50 jaar. Voor 
andere vormen van reuma 
zijn er inmiddels meerdere 
medicatie mogelijkheden en 
behandelingen voorhanden, 
maar voor RCA en PMR 
is prednisolon nog vrijwel 
de enige medicatie. Echter, 
prednisolon geeft veel 
bijwerkingen, is in eerste 
instantie erg aangenaam, 
maar op termijn schadelijk 
met alle gevolgen van dien. 
Door onderzoek en het 
volgen van patiënten met 
RCA en PMR kan in de 
toekomst de zorg verbeteren 
en kunnen andere medicatie 
mogelijkheden gezocht 
worden.

wat is rca en wat is 
pmr:

Reuscelarteriitis is een 
aandoening waarbij de 
grootste slagader van het 
lichaam, de aorta en de 
vertakkingen daarvan 
zijn aangedaan. Bij deze 
aandoening ontstaan 
er ontstekingen in de 
slagaders. Symptomen 
die kunnen ontstaan zijn 
dan: hoofdpijn, gevoelige 
hoofdhuid, problemen 
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met gezichtsvermogen, 
gezichtspijn, kaakpijn, 
vermoeidheid, spierpijn, 
gewichtsverlies, stijfheid en 
nachtzweten. Omdat het 
hier gaat om een zeldzame 
vorm van reuma kan het zijn 
dat patiënten al langere tijd 
klachten hebben maar dat 
deze niet herkend worden en 
dat het jaren duurt voordat 
er een diagnose gesteld 
wordt. Met gevolg dat de 
verschijnselen verergeren en 
er schade aan de bloedvaten 
kan ontstaan.

Vanwege risico op blindheid 
bij RCA is het belangrijk 
dat patiënten snel binnen 24 
uur worden beoordeeld. Om 
deze reden is het iedere dag 
mogelijk patiënten met RCA 
met spoed te verwijzen.

Kenmerken van zowel RCA 
als PMR patiënten zijn dat de 

ontsteking waarden meestal 
wel verhoogd zijn maar dat 
er geen ziektespecifieke stof 
zoals een reumafactor in het 
bloed aanwezig is die op een 
van deze aandoeningen wijst.

RCA toont sterke overlap met 
PMR (spierreuma), daarom 
worden patiënten met PMR 
en vasculitis op dezelfde poli 
gezien. PMR komt vaak voor 
samen met vasculitis.

vroege erkenning is 
belangrijk. Het umcg 
werkt sinds februari 
van dit jaar met ‘Ziekte 
specifieke poli’s’

Dit betekent dat op vaste 
dagen patiënten met 
soortgelijke aandoeningen 
worden gezien. Op de 
dinsdagen zijn patiënten met 
vasculitis en PMR patiënten 
gezamenlijk op de poli. Op de 

andere dagen zijn er andere 
patiëntgroepen. Per werkdag 
een andere patiëntgroep; 
naast vasculitis o.a. SLE/
Sclerodermie/Sjögren/SpA 
(ziekte van Bechterew) en 
Artritis Psoriatica. Patiënten 
met reumatoïde artritis 
worden iedere dag gezien.

Deze werkwijze is voor 
meerdere patiënten met 
soortgelijke aandoeningen in 
het leven geroepen om goede 
zorg te blijven bieden aan alle 
patiënten met inflammatoire 
reumatische aandoeningen 
om meer te focussen 
op expertise gebieden, 
namelijk de complexe 
systeemziekten. Rondom een 
patiëntgroep met soortgelijke 
aandoeningen bestaat een 
team uit artsen, artsen in 
opleiding, verpleegkundigen 
en administratieve 
ondersteuners.
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Deze veranderingen beogen 
dat zorgtrajecten en diagnosti-
sche trajecten sneller verlopen 
en dat er meer protocollair 
en gerichter gewerkt kan 
worden. Daarnaast kunnen 
onderwijs en wetenschappe-
lijk onderzoek (we leren ook 
graag van u) vergemakkelijkt 
worden.

tevens heeft het umcg 
een vroeg herkenning 
polikliniek pmr per 1 
oktober 2019.

Wat is het doel van de vroege 

PMR herkenning polikliniek 

(PMRHP)?

Het doel van de PMR 
herkenning polikliniek is het 
juist diagnosticeren van een 
recent ontstane PMR.

Het streven is dat patiënten 
verdacht van een recent 
ontstane PMR, na verwijzing 
door de huisarts binnen 
1-2 werkdagen uitgebreid 
door een reumatoloog, 
inclusief echo onderzoek van 
de schouders, beoordeeld 
worden.

waarom is een vroege 
pmr herkenning 
polikliniek (pmrHp) 
nodig?

De diagnose PMR is moeilijk 
te stellen, vaak wordt de 
diagnose gesteld op basis 
van pijn en stijfheid en een 
verhoogde BSE dan wel CRP.

Echter, artrose en reumatoïde 
artritis (RA) gaan ook 
gepaard met pijn, stijfheid en 
een verhoogde BSE en CRP.

waarom beoordeling 
voor start prednisolon?

Zowel PMR als ook 
reumatoïde artritis en artrose 
reageren in eerste instantie 
goed op prednisolon.
Het grote nadeel is echter 
dat na start prednisolon een 
juiste beoordeling niet meer 
mogelijk is.
Als het vervolgens niet goed 
lukt de prednisolon af te 
bouwen en de vraag ontstaat 
of de diagnose wel klopt is 
vaak het goed stellen van 
de diagnose PMR niet meer 
mogelijk.

waarom is het belangrijk 
dat patiënten met 
pmr klachten bij een 
reumatoloog komen?

Voor PMR zijn er behandel-
studies om na te gaan of er 
goede alternatieve behande-
lingen zijn voor de predni-
solon. Voor deze aanvullende 
behandeling is een juiste 
diagnose van groot belang.

Hoe werkt de vroege 
pmr herkenning 
polikliniek?

•	 Elke	dinsdag	en	
donderdag is er een 

vroege PMR herkenning 
polikliniek (PMRHP)

•	 De	Patiënt	wordt	gevraagd	
voorafgaand aan het 
consult een vragenlijst 
in te vullen betreffende 
symptomen van PMR

•	 Er	zal	een	volledig	
consult worden gedaan 
inclusief een volledig 
gewrichtsonderzoek.

•	 Er	wordt	een	echo	van	
de schoudergewrichten 
verricht.

•	 Bij	nog	steeds	verdenking	
op PMR wordt patiënt 
ingepland op PMR/
vasculitis spreekuur.

Hoe is een patiënt met 
pmr te herkennen?

•	 Ernstige	pijn	en	stijfheid	
in nek, schouder- en/of 
heupgordel

•	 Klachten	aanwezig	in	
beide schouders en/of 
heupen

•	 Duur	klachten	meer	dan	
een aantal weken

•	 Ochtendstijfheid	langer	
dan 45 minuten

•	 Actief	bewegingsonder-
zoek van nek, schouders 
en heupen is pijnlijk en 
beperkt.

looptijd van het project

Na een jaar zullen we 
beoordelen of dit initiatief 
daadwerkelijk winst 
oplevert in het juist en vroeg 
herkennen van PMR.
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Het umcg als opleider:

Het UMCG is ook opleider 
van (reuma) artsen voor de 
regio noord. Dit betekent dat 
artsen na hun opleiding veelal 
gaan werken in ziekenhuizen 
in de regio waardoor kennis 
behouden blijft en overdracht 
en communicatie toenemen. 
Wat uiteindelijk winst op 
kan leveren voor de patiënt. 
De artsen weten elkaar 
beter te vinden in collegiaal 
overleg . Onlangs is nog 
een van de reuma artsen in 
opleiding aangesteld in het 
ziekenhuis in Scheemda. 
Ook de specifieke reuma 
verpleegkundigen op de poli 
worden intern opgeleid. Voor 
vasculitis is er op dit moment 
een verpleegkundige in 
opleiding.

De minder complexe 
reumapatiënt of de patiënt 
die na expertise van het 
UMCG weer terug kan 
naar het ziekenhuis in 
de regio of zelfs verder 
weg krijgt zijn adequate 
behandeling dan dicht bij 

zijn/haar woonomgeving. 
Samenwerking is heel 
belangrijk voor goede zorg.

tot slot, wat ziet dr. 
Brouwer voor nieuwe 
ontwikkelingen in de 
toekomst?

Allereerst het toenemen van 
de communicatie met en 
rondom de patiënt. Sinds 
kort kunnen patiënten in 
het UMCG meekijken in 
hun dossier en per e-mail 
vragen stellen aan hun 
behandelaar(s). Meer uit de 
computer systemen halen, als 
die inmiddels goed gevuld 
zijn en ook landelijk kunnen 
meekijken naar wat er al 
heeft plaats gevonden met de 
patiënt. Het durven vragen 
stellen aan de patiënt en 
aan elkaar als professionals. 
Meer overleg over de patiënt, 
niet alles alleen doen. Het 
specifiek kijken naar de 
individuele patiënt en minder 
naar de patiënten als groep. 
Wat heeft die ene patiënt 
nodig aan behandeling 

en medicatie en wat kan 
ik of wij als behandelaar 
betekenen voor die andere 
patiënt. Niet iedere patiënt 
is gelijk ook al heeft hij of 
zij hetzelfde ziektebeeld. 
Ook genetische kennis zal 
bijdragen aan verbetering. 
Goede voeding, een goede 
darmflora en een gezond 
bacterievrij gebit worden 
steeds meer betrokken bij 
de behandeling. Bewegen 
is essentieel en liefst op de 
persoon en het ziektebeeld 
afgestemd. Voor vasculitis 
patiënten is er nog veel 
onduidelijk welke vorm van 
bewegen goed voor hen is.

Als er meer duidelijkheid 
hierover is kan de 
reumapatiënten vereniging 
wellicht hun beweeg aanbod 
daarop afstemmen.

Dr. Brouwer, namens de 
reumapatiënten vereniging 
dank ik u voor dit interview, 
voor uw bevlogen verhaal en 
uw tijd.

Auteur: Willeke Vroege
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Hydro oefengroep 
aan het woord

De hydrotherapie groep, groep 2, van de Bonte 
Wever in Assen heeft elke donderdagavond 
onder de bezielende leiding van Berber Korte 
bewegen in een van de baden van het complex.

Het is een bont gezelschap van dames en heren 
met verschillende reumatische aandoeningen. 
De jongste deelnemer is eind 20 en de oudste 
bijna 80 jaar. Maar in het water merk je geen 
enkel verschil. We zijn even enthousiast en 
willen gewoonlijk niet voor elkaar onderdoen 
waardoor het aspect grenzen aangeven vaak ter 
sprake komt: “doen wat je kunt en niet doen 
wat je niet kunt” is hierbij belangrijk.

Maar een intensief spel slaan we niet af, 
nee daar gaan we voor. Pittige oefeningen 

afgewisseld met ontspannen op twee slurven 
dobberen en dan voortgeduwd worden in het 
water door een van je medecursisten is een 
heerlijke ervaring en het allermooist is onze 
agressie kwijt raken door met de slurf keihard 
op het water te slaan en daarbij lekker veel 
lawaai te maken.

Onze groep bestaat uit 9 personen en met Berber 
erbij zijn we met zijn 10-en. We hebben het erg 
naar onze zin en het vrolijkt ons enorm op. 
Naast het in beweging blijven en het oefenen van 
onze gewrichten maken we volgens sommigen 
van ons ook nog het geluksstofje dopamine aan.

Deelnemers John, Thea, Tije, Petra en Petra, 
Martin, Berber, Peter, Geesje, en Willeke.

met reuma in beweging!
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b e w e e g a c t i V i t e i t e n
Het organiseren en faciliteren van beweegactiviteiten in groepsverband is een 
belangrijke taak van onze reumapatiëntenvereniging. wij bieden onze leden de 
mogelijkheid om te kiezen uit:

Hydrotherapie, reumafitness, yoga en nordic walking

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

goede voornemens voor het komend jaar?
Zie onderstaand enkele suggesties om te gaan bewegen:

Hydro in Assen/Roden/Haren/Zuidhorn: Er is nog plek voor nieuwe deelnemers. Wist je dat we in 
Haren een speciale groep voor deelnemers tot ca 40 jaar hebben. Ook interesse? Meld je aan!

In Delfzijl/Appingedam starten we bij voldoende belangstelling een nieuwe Hydro groep.

Yoga in Adorp en Hoogezand: in januari starten weer nieuwe cursussen.

Nordic Walking in Groningen of Zuidhorn: Start nieuwe cursussen bij voldoende belangstelling.

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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r e u m a f i t n es s
We hebben op dit moment de oefengroepen reumafitness in Norg en Zuidhorn tijdelijk stopgezet 
wegens te weinig deelname. Dat is wat ons betreft een tijdelijke situatie. Zodra er meer belangstelling 
is voor deze oefengroep gaan we een herstart invoeren. Voor meer informatie over het trainen van de 
spierkracht verwijzen wij naar onze website www.rpv-groningen.nl

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.

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 
Beatrixoord

mevr. Berber Korte
de Bonte wever assen

anouschka nuver
Beatrixoord en invalpoule

marissa Kaastra
Beatrixoord, oldekerk en 

invalpoule

laurien dijk 
invalpoule

rifa sadi
invalpoule

thea Kooiman 
invalpoule
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n o r D i c wa l K i n g
Bij voldoende deelname worden in Zuidhorn en Groningen nieuwe cursussen georganiseerd.

Waar: Zuidhorn, Sporthal Sportlaan 1
Groningen, Noorderplantsoen

Wanneer: 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 e g a c t i V i t ei t e n
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 e n b ew e e g a c t i V i t ei t e n
De tarieven 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
- Nordic Walking, via instructeur

Eind december 2019 worden de tarieven voor beweegactiviteiten 2020 
bekend gemaakt. Via de website kunt u ze vinden. Ook in het eerste 
nummer 2020 van ons magazine worden ze opgenomen.

De tarieven voor 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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resterende jaaragenda 2019:

10 december Kerstdiner regio Veendam

11 december Kerstlunch regio Westerkwartier

17 december Kerstdiner stad Groningen

Het resterende deel van de jaaragenda 2019 ziet er als volgt uit:

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 gezamenlijk wordt 
geluncht. Zelf een broodje meenemen en voor een warm hapje e/o soepje 
(tegen betaling) wordt gezorgd.

Speciale bijeenkomsten:
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
Kerstlunch op woensdag 11 december. De aanmeldingstermijn is gesloten.

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:
- 10 december, aanvang 16.30 uur: Kerstdiner in De Brug. Voor deze bijeenkomst graag vooraf 

aanmelden bij Ina Wijkstra, inawijkstra@online.nl.

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
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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 050-5246958.

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) 

Verpleegkundig specialist i.o.: Caroline Oosten. (aanwezig op maandag, dinsdag en 

woensdag) Afspraken kunnen via het secretariaat van de polikliniek reumatologie 

worden gemaakt.

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 telefoon: 06 22613516 e-mail: inloop.groningen@rpv-groningen.nl
Regio Eemsdelta: Dirkje Tuik telefoon: 06 53209900 e-mail: dtuik@home.nl
Regio Veendam: Ina Wijkstra telefoon. 0598-624817 e-mail: inawijkstra@online.nl
Regio Westerkwartier: Emma Dijkstra telefoon. 0594-528860
Regio Assen: Jantina Muggen telefoon. 06 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

c
o

lo
fo

n
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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 smit28
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