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en nat is! Hoe komt dat 
en is er iets aan te doen?
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van sjögRen
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speekselklieren bij mensen met 

Sjögren herstellen?

in 
Balans

Als Reumapatiënten-vereniging 
besteden we veel aandacht aan het 

organiseren van beweegactiviteiten.
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vraag & antwoord

Een kijkje in de keuken. 
Hoe zet je gezonde 
voornemens om in gezonde 
gewoonten?

reuma in de winter

Sommige mensen met 
reuma hebben in de winter 
meer klachten. Kou, maar 
ook vochtigheid zorgt 
ervoor dat de spieren en 
gewrichten pijnlijk en stijf 
aanvoelen. Hoe komt dat 
en is er iets aan te doen?

BeweegaCtiviteiten

U wilt aan de slag met uw goede voornemens 
voor 2020? KOM IN BEWEGING
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Het 1e nummer 2020 is gereed. Ik denk dat we er weer 
in geslaagd zijn om een interessante editie te maken 

met een prachtig jaaroverzicht met verschillende activiteiten. 
Ik hoop dat u weer een keuze kunt maken uit dit aanbod.

2020 zal een belangrijk jaar worden. De 
lokale reumapatiëntenverenigingen zijn 

in gesprek met ReumaNederland om te verkennen hoe 
we intensiever met elkaar kunnen samenwerken. Past de 
verenigingsstructuur van de lokale patiëntenverenigingen 
nog wel in deze tijd. Wat is de doelstelling van onze 
lokale patiëntenvereniging. Kunnen we een samenwerking 
bedenken die efficiënter is en beter aansluit op de wensen 
van mensen met reuma. Allemaal vragen die we samen met 
ReumaNederland gaan bespreken.

In de onlangs gehouden besturendag is afgesproken dat 
een werkgroep het komende halfjaar dit samen met 

ReumaNederland gaat verkennen. In de besturendag in 
september 2020 worden de voorstellen met de besturen 
besproken. Het is een uitdaging om samen naar nieuwe 
mogelijkheden te zoeken.

We houden u dit jaar op de hoogte over de resultaten 
van deze verkenning.

We gaan binnenkort ook met de reumatologen van 
de noordelijke ziekenhuizen in gesprek om af te 

stemmen op welke wijze we de mensen met reuma beter 
kunnen informeren over de ontwikkelingen op het gebied 
van reuma en de mogelijkheden van beweegactiviteiten 
die door de lokale reumapatiëntenverenigingen worden 
georganiseerd.
U ziet, er is volop werk te doen.

Ik wens u veel leesplezier met dit nieuwe nummer.

Willie Dieterman (voorzitter)

een belangrijk jaar voor ons!
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K o R t e B e R i c h t en
jaaragenda 2020
voorlichting
8 mei Themabijeenkomst Positieve gezondheid
3 november Themabijeenkomst ‘Reuma en alles wat u dagelijks beweegt
Nader vast te stellen
in het 4e kwartaal Voorlichtingsbijeenkomst “In Balans”
Vooraankondiging:
Voorjaar 2021 E-Health bijeenkomst met meerdere patientenverenigingen 

om mensen met een chronische aandoening kennis 
te kunnen maken met ICT toepassingen die het leven 
makkelijker (en misschien zelfs leuker) maken.

inloopbijeenkomsten
. Groningen Wekelijks
. Regio Eemsdelta 10 maal per jaar
. Regio Veendam 6 maal per jaar
. Regio Westerkwartier 1 maal per jaar

ontspanning
16 september Middagtocht naar Museum Joure
Zie voor de uitgebreidere informatie verderop in dit blad en op onze website 
www.rpv-groningen.nl

Biologicals in tabletvorm
“Biologicals (reumamedicijnen die worden gemaakt met biotechnologische technieken) bestaan uit 
eiwitten. Omdat die worden afgebroken in de maag, kun je ze niet in tabletvorm slikken. Patiënten 
moeten biologicals injecteren onder de huid, of ze moeten regelmatig naar het ziekenhuis voor een 
infuus. Van de patiënten met reumatoïde artritis gebruikt zo’n 15 tot 20 procent een biological.

Binnenkort komt een nieuw soort biological, de zogeheten ‘small-molecules’, waarschijnlijk in 
tabletvorm beschikbaar voor reumapatiënten. Op dit moment testen verschillende farmaceutische 
bedrijven ze bij grotere groepen patiënten. Pas daarna 
kunnen ze op de markt worden gebracht.”

Voordeel voor de patiënt: “Een tablet slikken is 
prettiger dan injecties of een infuus.”

Bron: Reumanet
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U bent lid van onze vereniging en neemt deel aan de beweegactiviteit Hydro.

u wilt stoppen met de hydrotherapie
U stuurt een mailtje naar ledenadministratie@rpv-groningen.nl en geeft aan dat u uw deelname aan 

de hydrotherapie wilt beëindigen.

Van belang voor u:

- U heeft een opzegtermijn van 1 maand.
- U ontvangt een bevestiging van ons over uw opzegging

misverstand over begrippen:
Er bestaat verschil in opzegging tussen het lidmaatschap van de vereniging en de deelname aan 
beweegactiviteiten zoals de hydrotherapie.

Vaak wordt er gedacht dat met een opzegging van de hydrotherapie ook het lidmaatschap wordt 
opgezegd. Dat is echter niet het geval. U blijft lid van onze Reumapatiëntenvereniging, tenzij u 
expliciet hebt doorgegeven dat u niet langer lid wilt blijven van onze vereniging.

hoe werkt het precies bij 
stoppen met hydro?

Heeft u uw RPV account 
al geactiveerd? Zo niet dan 
adviseren wij u dit alsnog 
te doen. U heeft van ons in 
het 4e kwartaal 2019 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. U kunt 
heel gemakkelijk wijzigingen 
in uw adres, telefoon, 
mailadres en financiële 
gegevens aan ons doorgeven. 

Maar u kunt zich ook heel 
gemakkelijk aanmelden voor 
een themabijeenkomst of 
een uitstapje. Voor ons is het 
heel efficiënt om uw mutaties 
digitaal te ontvangen. Zo 
helpt u onze vrijwilligers van 
de ledenadministratie enorm.

RPv account activeren

Het is nog even wennen, 
maar u zult het vast gemerkt 
hebben dat wij leden met 
een mailadres over het derde 
en vierde kwartaal 2019 
een verzamelfactuur van 
de bijdrage hydrotherapie 
digitaal hebben toegezonden. 
Deelnemers zonder mailadres 

hebben we over het 
2e halfjaar 2019 de factuur 
per post toegestuurd. 
Deze factuur kunt u 
gebruiken voor het declareren 
bij uw zorgverzekeraar. 
Bewaar deze factuur goed. U 
voorkomt er extra werk voor 
onze ledenadministratie mee.

Inmiddels is medio januari 
ook de facturering van 
de contributie 2020 
uitgevoerd. Wij hebben uit 
kostenoverwegingen besloten 
om geen lidmaatschapspasje 
te verstrekken. Uw factuur 
is tevens uw lidmaatschap 
bewijs 2020.

toezending facturen
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nieuws

Als Reumapatiënten-
vereniging besteden 

we veel aandacht aan 
het organiseren van 
beweegactiviteiten. Het 
belangrijkste voorbeeld 
hiervan is het bewegen in 
water. Dit geven we op steeds 
meer tijdstippen en locaties 
in ons verzorgingsgebied. 
Andere voorbeelden zijn 
Nordic Walking, Yoga 
en Fitness. Dat doen we 
omdat wij en u er steeds 
meer van overtuigd raken 
dat bewegen zeker ook 
voor reumapatiënten van 
levensbelang is. Door 
regelmatig in beweging 
te blijven en te oefenen 
onderhoud je de conditie, de 
spierkracht en je lenigheid. 
Daarnaast is goed voor 
longen, hart en bloedvaten. 
Een algeheel betere conditie 
zorgt er daarnaast voor dat 
over het algemeen reuma wat 
minder frequent en intensief 
opvlamt.

Er is nog een heel goede 
reden om ons lichaam zo 

goed mogelijk in conditie te 
houden. Een goede conditie 
gecombineerd met voldoende 
spierkracht en lenigheid 
zorgt ervoor dat de kans 
op vallen sterk verminderd. 
Valangst is iets waar veel 
mensen last van hebben. 
Het komt natuurlijk voor 
bij mensen die al wel eens 
gevallen zijn, maar ook bij 
mensen die nog nooit een 
val hebben meegemaakt. 
Vallen kan grote gevolgen 
hebben. 80% van de mensen 
die wat slechter ter been zijn 
en vallen moeten zich laten 
behandelen in ziekenhuizen 
of eerste hulp diensten. Ook 
valangst zonder valpartij 
kan grote gevolgen hebben. 
Het kan ertoe leiden dat 
men bijna niet meer durft te 
bewegen, dat men activiteiten 
gaat vermijden. Dat kan 
zelfs leiden tot isolement en 
eenzaamheid.

Wij willen daarom als 
patiëntenvereniging de 

komende tijd meer aandacht 
geven aan vallen en valangst 
en het voorkomen daarvan. 
Dit gaan we doen door 
voorlichtingsactiviteiten en 
bij voldoende belangstelling 
ook in de vorm van cursussen 
waarbij oefeningen worden 
gegeven die de balans, het 
evenwicht, verbeteren. Naast 
oefeningen zal daarbij ook 
aandacht gegeven worden 
aan bewustwording. Wat zijn 
risicovolle plekken, hoe maak 
ik mijn eigen huis veiliger, 
wat voor hulpmiddelen zijn 
daarbij handig. Verreweg de 
meeste valpartijen vinden 
namelijk plaats in het eigen 
huis. Goede tips over dit 
soort zaken kunnen het eigen 
huis een stuk veiliger maken 
op dit gebied.

We starten in het
4e kwartaal 

2020 met de eerste 
voorlichtingsbijeenkomst in 
de regio Eemsdelta.

in Balans
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Kerstworkshop

imPRessie activiteiten

Heerlijk genieten van het kerstdiner

inloopbijeenkomsten

Stad groningen

regio eemsdelta

De inloopbijeenkomsten stonden afgelopen december natuurlijk in het teken van kerst. Op 
verschillende manieren werd er in de regionale bijeenkomsten stilgestaan bij dit feest. Onderstaand 
geven wij een impressie van de wijze waarop hier aandacht aan werd besteed.
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regio westerkwartier

In Hotel Best Western in Aduard werd in december een Kerstlunch gehouden. 57 deelnemers 
bezochten deze lunchbijeenkomst.

afscheid contactpersoon eertje Hummel

Na ruim 13 jaar is Eertje Hummel per 1-1-2020 gestopt als 
contactpersoon voor de stad Groningen. Tijdens de laatste 
inloopbijeenkomst in december werd ze door de voorzitter, Willie 
Dieterman, bedankt voor het vele werk dat ze als vrijwilliger 
van de RPV in al die jaren heeft verricht. Een kerstpakket en een 
mooie bos bloemen onderstrepen de dank van het bestuur.
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vraag & antwoord

inmiddels zijn we al een 
eindje op weg in 2020 
en heb je hopelijk je 
gezonde voornemens 
omgezet in gezonde 
gewoonten. echter, de 
meeste nederlanders 
laten na gemiddeld twee 
en een halve week hun 
goede voornemens weer 
helemaal vallen. maar 
waarom sneuvelen onze 
goede voornemens zo snel 
weer? Het zou vooral te 
maken hebben met een 
gebrek aan goede planning, 

niet aan een tekort aan 
doorzettingsvermogen. 
en daarbij… waarom 
hebben we alleen goede 
voornemens in januari?! 
waarom niet gewoon het 
hele jaar door?

Hoe vaak denk je niet: ‘ik zou 
echt meer moeten bewegen’ 
of ‘ik zou echt moeten 
stoppen met snoepen’. Vaak 
lukt dat dan ook voor even. 
Een voornemen volhouden 
is niet alleen een kwestie van 
wilskracht. Motivatie is een 
belangrijke voorwaarde om 
je voornemen te laten slagen. 
Je bent waarschijnlijk het 
meest gemotiveerd als je een 
voornemen of doel kiest dat 
écht bij jou past. Pas dan 
maakt het de kans op slagen 
veel groter. En daarbij is het 
belangrijk dat je je doelen 
ook haalbaar en realistisch 
maakt. Zorg dus dat je een 
kleine stap bedenkt die je 
kan volhouden. Bovendien 
ervaar je een trots gevoel als 
je je doel hebt behaald, wat je 
zelfvertrouwen geeft om een 
volgende stap te zetten.

Stap voor stap
Wil je gezonder gaan eten? 
Hier zijn 3 stappen die je 
kunt zetten om succes te 
hebben.

Stap 1: Maak je doelen 
helder en concreet. Dus; 
wat wil je doen?
Als je bijvoorbeeld zegt ik wil 
meer groente en fruit eten is 
dat nog behoorlijk vaag.

Maak het concreter door 
te zeggen: ‘ik wil dagelijks 
minstens 250 gram groente 
eten en dagelijks een portie 
fruit’. En naast dat je doel 
concreet moet zijn is het 
ook belangrijk dat het te 
realiseren is. Dus niet van 
geen groente naar 250 gram.

Stap 2: Een doel stellen 
dat belangrijk is voor jóu.
Probeer de motivatie in jezelf 
te zoeken. Waarom is het doel 
belangrijk voor je? Als je zelf 
iets wilt, werkt dat vaak beter 
dan wanneer je het doet voor 
een beloning van een ander. 
Wil je meer groente eten 
omdat dit belangrijk is voor 
jou en jouw gezondheid?

Stap 3: Als-dan-plannen 
om te slagen (hoe ga je 
dit aanpakken?)
Om je goede voornemen te 
laten slagen, kun je gebruik 
maken van een als-dan-plan; 
één van de meest effectieve 
manieren om je gedrag aan te 
passen.
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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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Zo’n plan maken gaat als 
volgt. Bedenk: ‘Als situatie x 
zich voordoet, dan doe ik y.’ 
Bijvoorbeeld: ‘als ik lunch op 
mijn werk, dan neem ik vast 
een portie groente’.

Je doel in de praktijk
Practice makes perfect. 
Benoem je doel voor jezelf 
een aantal keren en deel het 
met anderen. Probeer ook 
vast te denken aan (lastige) 
situaties die zich zouden 
kunnen voordoen en bedenk 
een plan. Hoe ga je het 
aanpakken?

Schrijf je doel vervolgens 
op en zorg dat je het elke 
dag even ziet. Bedenk een 
plek waar je vaak komt, 
de koelkast deur, je laptop 
en plak daar bijvoorbeeld 
briefjes op. Zo denk je er elke 
dag even aan.

Aan de slag! Groente bij je 
ontbijt? Verwerk het in een 
omelet of havermout. Zo 
krijg je ongemerkt al aardig 
wat van je dagelijkse dosis 
binnen. Salade als lunch of 
een bakje snackgroente op je 
werkplek of tafel is ook goed. 
Maak als avondeten tot slot 
een lekkere pasta met groente 
of eet eens drie verschillende 
soorten groenten bij je 
aardappelen.

Hou je je plan al een paar 
weken vol? En hoef je er 
nauwelijks moeite meer voor 
te doen? Dan ben je klaar 
voor een nieuw voornemen!

recept met veel groente

Afgelopen week heb ik zelf een heerlijk recept van de AH 
geprobeerd. Volkorenspagetti met groene groenten, cottage 
cheese en walnoten. Snel, gezond en makkelijk.

ingrediënten voor 2 personen
o 400 g preien
o 2 tenen knoflook
o 1 el traditionele olijfolie
o 450 g tuinerwten
o ½ tl gemalen nootmuskaat
o 200 g volkorenspaghetti
o 60 g ongebrande walnoten
o 200 g cottagecheese
o 15 g verse basilicum

1. Halveer de prei in de lengte, was en snijd in stukjes. 
Snijd de knoflook fijn. Verhit de olie in een hapjespan en 
bak de prei met de knoflook 20 min. op laag vuur. Voeg 
na 15 min. de tuinerwten toe en warm nog 5 min. mee. 
Breng op smaak met de nootmuskaat en peper.

2. Kook ondertussen de spaghetti volgens de aanwijzingen 
op de verpakking. Hak de walnoten grof. Verdeel de 
spaghetti over de kommen of diepe borden. Schep het 
prei-tuinerwtenmengsel erop. Verdeel de cottagecheese 
erover en bestrooi met de walnoten. Scheur de 
basilicumblaadjes in grove stukken en strooi over de 
pasta.
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Juneke wijnsouw is vrijwilliger binnen rpv groningen en ondersteunt het bestuur.

De feestdagen liggen alweer 
bijna 2 maanden achter ons. 
Eerlijk, ik ben er blij om 
merk dat ik steeds minder 
om de feestdagen geef of in 
ieder geval het gevoel wat het 
oproept.
Al is het commerciële aspect 
rondom de decembermaand 
ook verschrikkelijk, net of we 
steeds gekker moeten doen en 
dat roept weerstand op.
Merk dat met de feestdagen 
ook vaak onbedoeld 
benadrukt wordt welke 
mensen er om je heen zijn 
weggevallen. Zelfs als je 
denkt alles heeft zijn plek 
gekregen, dan wordt dat toch 
in de decembermaand weer 
even een gevoel opgewekt 
van alleen zijn. Ondanks alle 
lieve mensen om mij heen 
en ik ben ook zeker niet 
eenzaam.
Er knaagt toch iets en ik 
hou mij voor dat dit bij het 
rouwproces en acceptatie 
hoort.

Zo gaat het ook met 
veranderingen binnen 
de reuma, nou ja als het 
achteruit gaat dan. Bij 
vooruitgang hebben we geen 
last van rouw en verlies.
Maar elke keer dat je weer 
inlevert door stapjes terug 
te doen als b.v. werk of 
afkeuring, te vermoeid, vaak 
afzeggen en wat ik zelf een 
erg lastige vind hulp vragen.
Al deze dingen en nog 
wel meer zijn ook een 
rouwproces om dit allemaal 
weer te accepteren en ook 
weer een hernieuwde weg 
te vinden binnen deze 
mogelijkheden.
Bij de ene gaat dat sneller 
als bij de andere en soms is 
het ook fijn om er hulp bij te 
krijgen of vragen.
Van Nature ben ik positief 
ingesteld en kijk ik 
voornamelijk vooruit en 
daardoor sta ik minder 
stil bij het verlies in welke 
vorm dan ook. Dat klinkt 

natuurlijk heel prettig, 
maar het is ook direct mijn 
grootste valkuil. Hoor zo 
vaak je bent zo sterk, hoe 
doe je dat, je gaat er zo 
makkelijk mee om.
Maar is dat altijd wel zo? 
Nee, natuurlijk niet en op 
de momenten dat het niet zo 
makkelijk gaat laat ik het dus 
niet zien en daar is die dan, 
mijn valkuil.

Ben gewoonlijk niet van 
de goede voornemens, al 
bedacht ik dat 2020 een 
goed jaar is om opener te 
gaan communiceren met de 
mensen close om mij heen 
over dat ik mij ook niet altijd 
zo sterk voel en ben en ook 
weleens hulp nodig heb.
Hopelijk krijgen ze niet de 
schrik van hun leven al gaat 
het tot nu toe goed, want 
van mijn voornemen is nog 
weinig gekomen maar ik heb 
nog 10 maanden voor het 
jaar om is.

nieuw 
jaaR, 
nieuwe 
Kansen
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Reuma in de winter

Reuma is een 
verzamelnaam voor 

verschillende aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat. 
De gewrichten en spieren 
geven klachten als gevolg 
van ontstekingsreacties of 
beschadigd kraakbeen. Bij 
mensen met wekedelenreuma 
zijn de zogenaamde weke 
delen (het gewrichtskapsel, 
de slijmbeurs, banden, 
pezen en spieren) zonder 
aanwijsbare oorzaak pijnlijk. 
Het weer veroorzaakt 
deze aandoeningen niet en 
verergert de reuma ook niet.

Toch kunnen 
weersomstandigheden 

wel beïnvloeden hoe je je 
voelt. In de winter hebben 
veel reumapatiënten meer 
last van pijn en stijfheid, 
terwijl ze juist minder 
klachten hebben als het 
warmer is. Warmte zorgt 
namelijk voor een betere 
doorbloeding, waardoor 
hogere temperaturen 
mogelijk pijn en stijfheid 
wat verzachten. Is het 
kouder dan kunnen de 
spieren en gewrichten juist 
pijnlijk aanvoelen.

Sommigen hebben ook last 
van vochtig weer, maar 

waarom mensen met reuma 
meer klachten ervaren bij 
een hogere luchtvochtigheid 
is eigenlijk onverklaarbaar. 
Het verband tussen reuma en 
het weer is wel onderzocht, 
maar daaruit zijn nog geen 
conclusies te trekken. Omdat 
het weer uit meerdere 
componenten bestaat, zoals 
temperatuur, luchtdruk en 
wind en reuma wisselend 
verloopt, is een verband 
tussen winters weer en reuma 
moeilijk aantoonbaar.

meer pijn als het 
koud en nat is!

Beeld: getty images | jolanda niemantsverdriet twitter

Sommige mensen met reuma hebben in de winter meer klachten. Kou, maar ook 
vochtigheid zorgt ervoor dat de spieren en gewrichten pijnlijk en stijf aanvoelen. Hoe 
komt dat en is er iets aan te doen?

11

reum
apatiëntenvereniging g

roningen - num
m

er 1, 2020



Fenomeen van raynaud

Een aantal reumatische 
aandoeningen 

kan het fenomeen van 
Raynaud veroorzaken. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor 
sclerodermie, het syndroom 
van Sjögren en reumatoïde 
artritis.

Bij het fenomeen van 
Raynaud vernauwen de 

bloedvaten in de handen en 
voeten zich als het koud is 
of als je gespannen bent. Er 
stroomt dan te weinig bloed 
door je vingers en tenen, 
waardoor ze wit of blauw 
kleuren en koud en verdoofd 
aanvoelen of pijn doen. 
Komt de bloeddoorstroming 
weer op gang, dan worden 
ze rood of paars en krijg je 
last van tintelingen, zwelling 
en nog meer pijn. Aangezien 
de bloedvaatjes reageren op 
lagere temperaturen, speelt 
het fenomeen van Raynaud 
vooral in de wintermaanden 
op.

Er zijn patiënten die af en 
toe een aanval krijgen, 

maar anderen hebben er 
regelmatig last van. Niet 
roken, stress vermijden, 
regelmatig bewegen, je warm 
aankleden en kou vermijden 
kunnen helpen. Als je vaak 
heftige aanvallen hebt, 
kan een behandeling met 
medicatie of door middel van 
een operatie nodig zijn.

iJs of juist warmte

Als je gewrichten 
ontstoken zijn, kunnen 

zowel kou als warmte de 
pijn even verzachten. Wat 
voor de een werkt, werkt 
voor de ander juist niet: 
probeer dus gewoon eens 
uit wat prettig aanvoelt.

Je kunt een speciaal 
ice pack kopen bij de 

drogist, maar een zak 
diepvrieserwtjes voldoet 
ook. Leg het nooit direct 
op de huid, maar wikkel 
het in een handdoek of 
washandje. Houd de 
ijspakking maximaal 
twintig minuten op de 
pijnlijke plek.

Reageer je beter op 
warmte, dan kun je 

baat hebben bij een warme 
douche of bad, infrarood 
licht, een elektrische deken 
of een hot pack. Leg 
ook een warmtepakking 
niet direct op je huid en 
laat deze maximaal een 
kwartier liggen. Is een 
gewricht hevig ontstoken, 
dan kun je beter helemaal 
geen hot pack gebruiken. 
Regelmatig onder de 
zonnebank gaan, is geen 
aanrader vanwege de 
risico’s voor je huid. Een 
lekker warm bad is net zo 
effectief, maar veel veiliger.

Bron: Reumanet
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jakkes het regent !
nienke roorda is 
ergotherapeut in 
de praktijk voor 
ergotherapie van de 
Jonge & roorda te Haren

Mensen die te maken hebben 
met chronische pijn weten 
uit ervaring dat deze zeer 
moeilijk te voorspellen is. De 
mate van ervaren pijn kan in 
hevigheid en duur verschillen, 
maar ook per dag of zelfs per 
dagdeel.
Nu zijn er wel enkele 
factoren die de kans op 
ervaren pijn beïnvloeden en 
waar veel over gesproken 
wordt. Zo kan je denken 
aan te weinig bewegen of 
juist teveel of te belastend 
bewegen.

Nu is er een nieuwe 
voorspellende factor 
bij, namelijk het weer. 
Vele hadden dit zelf 
wellicht al ervaren, maar 
wetenschappelijk was dit 
nog niet erkend. Onlangs 
heeft een Engels onderzoek 
aangetoond dat het weer 
wel degelijk invloed heeft 
op chronische pijn. De 
studie toont aan dat vochtig, 

winderig weer met een lage 

luchtdruk de kans op pijn 
extra vergroot.

Maar nu? Wat kunnen we 
met deze kennis? In de regel 
verandert er niets aan de 

leefregels die we al hadden. 
Zoals; verander van houding, 
neem rust, ontzie gewrichten, 
blijf in beweging, leer je eigen 
grenzen kennen.
Het verschil is nu dat we 
de weersvoorspellingen als 
een voorspellende factor 
kunnen gebruiken. Ervaar 
jij inderdaad ook meer pijn 
bij koude of herfstachtige 
weersomstandigheden? 
Speel hierop in! Bekijk je 
dagplanning vooraf en 
pas je grenzen aan op de 
symptomen die actiever 
zullen zijn.

Belangrijk is dat je 
de vuistregels blijft 
aanhouden, ook bij deze 
weersomstandigheden.
Enkele tips;
1. Blijf regelmatig bewegen, 

dit houdt je bloedsomloop 
op gang! Ook nu geld, niet 
overdrijven door je balans 
tussen rust en activiteit te 
behouden.

2. Ga je naar buiten? Zorg 
dat je je gewrichten warm 
houdt. 
Draag handschoenen, 
warme sokken, 
waterdichte schoenen, 
broek en jas.

3. Voorkom het langdurig 
stilhouden van gewrichten 
in de gure wind of koude. 
Blijf ook je vingers 
en tenen bewegen als 
je wandelt of fietst. 

Neem bijvoorbeeld een 
stressballetje mee in je 
jaszak en knijp er af en 
toe in.

4. Ga lopen in plaats van de 
fiets als dat kan, zo heb 
je meer ledenmaten in 
beweging.

5. Ontspan je spieren en duik 
niet teveel weg in je jas. 
We hebben de neiging 
daarbij onze spieren 
langdurig aan te spannen.

6. Stel een activiteit uit als 
het morgen beter weer is

7. Vraag een ander om de 
boodschappen te doen.

Kortom laat je niet uit 
het veld slaan door het 
weer en anticipeer!

Bronnen:
- Dixon, W.G., Beukenhorst, A.L., 
Yimer, B.B. et al. (2019) How the 
weather affects the pain of citizen 
scientists
using a smartphone app. NPJ Digit. 
Med. 2;105. https://www.nature.
com/articles/s41746-019-0180-3
- ReumaNederland geraadpleegd 
op 28-1-2020 via; https://
reumanederland.nl/leven-met/
omgaan-met-reuma/omgaan-
met-klachten/ & https://
reumanederland.nl/nieuws/
nieuws/bewijs-dat-het-weer-
invloed-heeft-op-chronische-pijn/
- Reumafonds. (2016). Reumatoïde 
artritis. Amsterdam. 102;07-2016
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Bewezen: ontstekingsstoffen 
zorgen voor de vermoeidheid 
bij ontstekingsreuma

de ontstekingsstoffen 
die vrijkomen bij 
ontstekingsreuma 
veroorzaken ernstige 
vermoeidheid. dat 
gebeurt in de hersenen. 
dat is de eerste 
conclusie uit onderzoek 
van dr. mechiel Korte 
(universiteit utrecht) 
naar vermoeidheid door 
ontstekingsreuma.

Mechiel Korte heeft zelf 
reuma en weet uit ervaring 
hoe slopend de vermoeidheid 
is. ReumaNederland 
financiert dit onderzoek, 
omdat heel veel mensen met 
reuma met vermoeidheid te 
maken hebben.

dr.Korte, wat heeft u 
ontdekt?
In ons onderzoek hebben we 
duidelijk aan kunnen tonen 
dat de ontstekingsstoffen die 

horen bij ontstekingsreuma 
kunnen zorgen voor 
vermoeidheid. Die stofjes 
zitten in het bloed en ze 
zorgen voor een vermindering 
van signaalstoffen in de 
hersenen. Die veranderde 
signalen in de hersenen 
zorgen voor de vermoeidheid 
waar mensen met 
ontstekingsreuma zo’n last 
van hebben.’

is die vermoeidheid 
anders bij mensen met 
reuma dan bij mensen 
zonder reuma?
‘Ja. De meeste mensen 
denken bij vermoeidheid 
aan te weinig slaap hebben 
of aan moe zijn doordat 
je veel gedaan hebt. 
Dat is wat ik ‘normale 
vermoeidheid’ noem, eentje 
die met rust en slapen weer 
overgaat. Mensen met 
ontstekingsreuma hebben last 
van ernstige vermoeidheid 
waarbij extra slapen of 
uitrusten juist niet helpt. Ik 
vergelijk het wel eens met 
wadlopen. Hoe harder je 
vooruit probeert te komen, 
des te dieper je wegzakt. Dat 
komt door wel 3 soorten van 
vermoeidheid.’

Kunt u daar meer over 
vertellen?
‘De moeheid die misschien 
wel het meest je kwaliteit van 
leven beïnvloedt, noem ik 
‘motivatie vermoeidheid’. Dat 
is de eerste vorm. Je komt 
er gewoon maar niet toe om 
wat te gaan doen. Alles kost 
moeite, ook de leuke dingen, 
en je geniet er veel minder 
van. Daarin schuilt een groot 
gevaar. Je gaat er minder op 
uit en je moet oppassen dat je 
jezelf niet isoleert. Dat ervaar 
ik zelf ook wanneer ik meer 
last van gewrichtsontsteking 
heb.’

‘Maar, er is meer. Een tweede 
vorm die veel mensen met 
reuma ervaren, is moeite 
hebben met het opstarten en 
lichamelijk bezig zijn. Dat 
noem ik de ‘lichamelijke 
vermoeidheid’. En dan heb 
je nog de derde vorm, die 
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ik ‘mentale vermoeidheid’ 
noem. Patiënten zeggen vaak: 
‘ik kan me niet concentreren’. 
Dat niet-helder zijn wordt 
met een Engels woord 
dat ook wel ‘brain fog’, 
hersenmist, genoemd en die 
komt door reuma.’

Hoe kan het dat 
ontstekingsreuma die 
verschillende soorten 
moeheid veroorzaakt?
‘Wij hebben in ons 
onderzoek kunnen aantonen 
dat de ontstekingsstofjes 
die vrijkomen bij reuma 
zorgen voor een afbraak 
van signaalstoffen in de 
hersenen. Er ontstaan 
tekorten aan signaalstoffen 
zoals dopamine, serotonine 
en noradrenaline en dat 
heeft gevolgen. ‘Te weinig 
dopamine wordt in verband 
gebracht met minder plezier 
beleven en kan bij mensen 
met reuma zorgen voor zowel 

de motivatie vermoeidheid 
als ook de lichamelijke 
vermoeidheid: je nauwelijks 
tot dingen kunnen zetten. 
Te weinig noradrenaline 
zorgt onder andere voor de 
concentratieproblemen en 
een tekort aan noradrenaline 
en serotonine wordt ook 
in verband gebracht met 
motivatie vermoeidheid.’

vermoeidheid bij 
ontstekingsreuma heeft 
dus een lichamelijke 
oorzaak?
‘Ja! Onze 
onderzoeksresultaten laten 
zien dat het de ontstekingen 
zijn die de vermoeidheid 
veroorzaken. We weten 
ook ondertussen uit recent 
onderzoek onder patiënten 
met reumatoïde artritis 
(RA) dat het remmen van 
één ontstekingsstofje, 
TNF-alfa, er voor zorgde 
dat serotonine in het brein 

weer toenam. Toch is de 
vermoeidheid bij mensen die 
een TNF-alfaremmer krijgen 
niet helemaal weg. Dat 
komt omdat ook de andere 
ontstekingsstoffen nog een 
rol blijven spelen.’

denkt u dat er iets te 
doen is aan de ernstige 
vermoeidheid bij reuma?
‘Dat denk ik zeker, maar 
we moeten eerst weten hoe 
het precies werkt. We weten 
nu in ieder geval dat het 
immuunsysteem inwerkt op 
onze hersenen en deze een 
klein beetje kan veranderen. 
Ik heb het daarom wel over 
een ‘reumabrein’. Voor nu 
vind ik het vooral belangrijk 
om te kunnen zeggen dat de 
vermoeidheid echt door de 
reuma komt en ik ga verder 
met mijn onderzoek. Het kan 
mij niet snel genoeg gaan.’

Bron: ReumaNederland
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gaan stamcellen de ontstoken 
speekselklieren bij mensen 
met sjögren herstellen?

Het syndroom van Sjögren is 
een reumatische aandoening 
(auto-immuunziekte) 
waarbij onder andere de 
speekselklieren ontstoken 
raken. Het gevolg: mensen 
met Sjögren krijgen last 
van een heel droge mond 
en hebben moeite met eten, 
slikken en praten. Er is nog 
geen behandeling die het 
syndroom van Sjögren kan 
genezen.

professor Kroese 
en dr. Pringle, 
waardoor werken de 
speekselklieren niet 
goed?
‘In eerder onderzoek hebben 
we – met financiering van 
ReumaNederland – ontdekt 
dat er in de speekselklieren 
van mensen met het 
syndroom van Sjögren 10 
keer minder stamcellen 

aanwezig zijn dan bij 
mensen die geen sjögren 
hebben. Door het tekort 
aan stamcellen worden de 
cellen van de speekselklieren 
niet goed vernieuwd. De 
speekselklieren maken 
daardoor steeds minder 
speeksel aan, met allerlei 
nare gevolgen voor deze 
patiënten.’

Hoe komt het 
dat er zo weinig 
speekselklierstamcellen 
zijn bij mensen met 
sjögren?
‘Het lijkt erop dat de 
stamcellen op de een of 
andere manier uitgeput 
zijn. Ze hebben te hard 
gewerkt en zijn als het ware 
‘op’. Dat willen we verder 
onderzoeken. Want als we 
weten wat er aan de hand 
is met die stamcellen, dan 

kunnen we ook eerder 
ingrijpen en deze klacht in 
een vroeg stadium onder 
controle krijgen.’

aan welke oplossing 
werkt u?
‘Wij zijn bezig met een 
techniek om nieuwe 
speekselklierstamcellen 
te maken. Uit een beetje 
bloed van de patiënt halen 
we witte bloedcellen, die 
we gaan opkweken tot 
speekselklierstamcellen. Die 
worden dan teruggeplaatst 
in de speekselklieren. 
De stamcellen moeten 
dan in de speekselklieren 
van de patiënt gaan 
groeien en delen, zodat 
de speekselklieren weer 
speeksel gaan produceren. 
Als dat werkt, kan de 
patiënt weer beter eten 
slikken en praten.’

door ontstekingen werken de speekselklieren bij mensen met het 
syndroom van Sjögren niet goed. in het umCg in groningen zetten 
professor Frans Kroese en dr. Sarah pringle een baanbrekende 
technologie in voor een nieuwe behandeling voor mensen met 
het syndroom van Sjögren. Zij kweken stamcellen die de kapotte 
speekselklieren van patiënten moeten herstellen. de onderzoekers 
lopen met hun stamceltechniek voorop in de wereld.
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wat is voor u het 
mooiste resultaat?
‘Dat wij straks 
met de gekweekte 
speekselklierstamcellen de 
ontstoken speekselklieren 
kunnen herstellen. Dat zou 
een grote verbetering voor 
het leven van mensen met 
Sjögren betekenen. We stellen 
ons voor dat patiënten 
dan hierheen komen en 
ons bij wijze van spreken 
in het gezicht spugen. Dat 
accepteren we alleen van hen, 
het zou een droom zijn die 
uitkomt’, zeggen Frans Kroese 
en Sarah Pringle lachend.

wanneer kunnen mensen 
met het syndroom 
van Sjögren deze 
behandeling krijgen?
‘Als het ons lukt om nieuwe 
speekselklierstamcellen op te 
kweken, moet zo’n nieuwe 
behandeling aan allerlei 
voorwaarden voldoen om 
het veilig bij de mensen te 
kunnen toepassen. Het duurt 
dus nog wel minstens vijf jaar 
om tot een behandeling te 
komen die we kunnen testen, 
maar we gaan samen met ons 
team op volle kracht vooruit 
om het mogelijk te maken.’

De onderzoeksgroep van 
professor Kroese en dr. Pringle 
is een van de 15 Research 
Centres of Excellence van 
ReumaNederland. Meer 
weten? Bekijk ook onze video 
over dit onderzoek.

Bron: ReumaNederland
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een belangrijke taak van onze reumapatiëntenvereniging is het organiseren en 
faciliteren van beweegactiviteiten in groepsverband.

u wilt aan de slag met uw goede voornemens 
voor 2020?
K o m i n B e w eg i n g
zoek de beweegactiviteit die bij u/jou past.

Hydrotherapie Yoga

reumafitness nordic walking

• Hydro in assen/delfzijl/groningen/Haren/oldekerk/roden /Sappemeer/Zuidhorn
• Yoga in adorp en Hoogezand
• nordic walking in groningen of Zuidhorn

Kijk voor alle informatie op onze website www.rpv-groningen.nl

B e w ee g a c t i v i t e i t e n
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#

a a n me l d i n g B e w ee g a c t i v i t e i t e n
Voor alle beweegactiviteiten kunt u zich aanmelden via onze website www.rpv-groningen.nl 
Voor nadere informatie kunt u 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 ee g a c t i v i t e i t en
De tarieven 2020 van de verschillende beweegactiviteiten zijn m.i.v. 1-1-2020 iets gewijzigd en 
bedragen:

- Hydro, eenmaal per week 45 minuten € 19,00 per maand
- Hydro, 2 maal per week 45 minuten € 28,50 per maand
- Hydro fibromyalgie, eenmaal per week 30 minuten € 13,75 per maand
- Oefengroep Bechterew € 27,00 per maand
- Reumafitness € 29.50 per maand
- Yoga, via docent
- Nordic Walking, via instructeur

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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de jaaragenda activiteiten 2020 ziet er als volgt uit:

Collecteweek ReumaNederland 16 tot en met 21 maart

voorlichting

8 mei Themabijeenkomst Positieve gezondheid

3 november Themabijeenkomst ‘Reuma en alles wat u dagelijks 
beweegt’

Nader vast te stellen in het 4e kwartaal Voorlichtingsbijeenkomst “In Balans”

vooraankondiging

Voorjaar 2021 E-Health bijeenkomst met meerdere 
patientenverenigingen om mensen met een chronische 
aandoening kennis te kunnen maken met ICT 
toepassingen die het leven makkelijker (en misschien 
zelfs leuker) maken.

activiteitenkalender 2020

Kijk voor de actuele situatie van de activiteitenkalender altijd op de website.

aanmelden themabijeenkomsten/middagtocht

Wij hebben u de afgelopen periode geinformeerd dat wij steeds meer 
digitaal werken. Wij verzoeken u dan ook dringend om u aan te melden 

voor een bijeenkomst en voor de middagtocht via uw eigen RPV 
Account of via onze website www.rpv-groningen.nl . Mocht u echter 

niet in de gelegenheid zijn om dit via de website te doen, dan is het 
mogelijk om u aan te melden via de mail naar ledenadministratie@

rpv-groningen.nl . In alle overige situaties kunt u zich telefonisch 
aanmelden via 050-3050063 (bereikbaar tussen 13.00 uur en 

16.00 uur). U steunt onze vrijwilligers geweldig als u zich zo 
veel mogelijk digitaal wilt aanmelden.
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Collecte 2020

themabijeenkomst positieve gezondheid

Een betekenisvol leven is bij een chronische ziekte erg 
belangrijk. Het blijkt dat mensen met een chronische ziekte 
zoals reuma niet alleen bezig zijn met hun lichamelijke 
gezondheid, maar dat een betekenisvol leven eigenlijk veel 
belangrijker is.

Het gaat er in dit geval om dat mensen het vermogen 
hebben om met de fysieke, emotionele en sociale 
levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk daarin de 
eigen regie te voeren. Het gaat erom hoe je met veranderende omstandigheden omgaat.

Veel zorgorganisaties en zorgverleners in Groningen, Friesland en Drenthe zijn actief bezig met 
Positieve Gezondheid. Denk aan huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, sociale 
teams en GGD’s.

Positieve gezondheid omvat zes pijlers die allemaal even belangrijk zijn:
1. lichaamsfuncties; ik voel me gezond en fit
2. mentaal welbevinden; ik voel me vrolijk
3. zingeving; ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
4. kwaliteit van leven; ik geniet van mijn leven
5. meedoen; ik heb goed contact met anderen
6. dagelijks functioneren; ik kan goed voor mezelf zorgen
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Jolanda Fritsma, Teamleider participatie & kwaliteit van Zorgbelang Groningen, zal ons tijdens 
deze interactieve bijeenkomst kennis laten maken met deze krachtige wijze van omgaan met een 
chronische ziekte.

Na de presentatie zullen we ook kort aandacht besteden aan onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Dit programmaonderdeel zal ongeveer, afhankelijk van input vanuit de leden, 
15 minuten in beslag nemen. We hopen u graag te zien!

themabijeenkomst positieve gezondheid
Datum: vrijdag 8 mei
Tijd: 15.00-17.00u
Locatie: Vinkhuys Groningen – Diamantlaan 94 Groningen
Kosten: geen
Opgave: voor 25 april 2020

Aanmelden kan via de Evenementen in uw eigen RPV Account of via de website 
www.rpv-groningen.nl, is uw e-mailadres bij ons bekend, dan ontvangt u van ons ook nog te 
zijner tijd een uitnodiging per e-mail.

middagtocht met de bus naar museum Joure

Op woensdag 16 september vindt onze jaarlijkse Middagtocht plaats. Dit 
jaar bezoeken we Museum Joure.
We stappen in de bus bij Van der Valk in Eelderwolde (Hoogkerk) en rijden 
vanuit daar gezamenlijk naar Joure. Museum Joure ligt in het centrum. 
In de panden waar Douwe Egberts omstreeks 1900 koffie, thee en tabak 
produceerde, is nu het museum gehuisvest.
Museum Joure is verrassend, veelzijdig en groter dan u denkt! Het bestaat uit 

meerdere gebouwen. Het is vooral een bedrijvig museum, met werkplaatsen van de koffiebrander, 
klokkenmaker, drukker, geelgieter, zilversmid en koperslager. De bezoekers kunnen zelf een eigen 
boekenlegger drukken. De grootste collectie Friese klokken laat het ambachtelijk vakmanschap zien.

In het authentieke museumwinkeltje ‘De Witte Os’ gaan nog steeds koloniale waren over de 
toonbank, zoals vers gebrande koffie, thee en ouderwets snoepgoed. En in het Koffie- en Theehuis, 
gevestigd in de voormalige tuinkamers van het deftige woonpand van de familie De Jong, nazaten 
van Douwe Egberts, kunt u genieten van een heerlijk kopje koffie.

We sluiten de dag af met een heerlijk diner bij Van der Valk Hotel Hoogkerk.

middagtocht met de bus naar museum Joure
Datum: woensdag 16 september 2020
Opstappen bus: Van der Valk Hotel – Borchsingel 53 in Eelderwolde
Vertrek bus: 13.00 uur
Einde: 20.00 uur
Kosten, incl. diner: Leden € 32,50, niet-leden € 42,50
Opgave: voor 1 september 2020

museum Joure
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Aanmelden kan via de Evenementen in uw eigen RPV Account of 
via de website 
www.rpv-groningen.nl, is uw e-mailadres bij ons bekend, dan 
ontvangt u van ons ook nog te zijner tijd een uitnodiging per e-mail.

themabijeenkomst ‘reuma en alles wat u dagelijks beweegt’

in samenwerking met pCrr Hilberdink B.v.

Het Paramedisch Centrum voor Reumatologie en Revalidatie (PCRR Hilberdink) is een 
fysiotherapiepraktijk met meer dan 35 jaar ervaring in de begeleiding van mensen met chronische 
aandoeningen.

Het UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord, is eind 2017 gestopt met reuma-
revalidatie en heeft deze zorg overgedragen aan het PCRR Hilberdink. Om deze reden is het 
PCRR Hilberdink een uniek samenwerkingsverband aangegaan met BeLife. BeLife is een 
zelfstandig behandelcentrum voor medisch specialistische revalidatie.

Naast de aandacht voor ‘dagelijks’ bewegen richt het centrum zich op meer belangrijke aspecten, 
die van invloed zijn op het leven met een chronische aandoening. Een aantal van deze aspecten 
komt aan bod tijdens de themabijeenkomst, zoals:

•	 Nadruk	op	mogelijkheden	(i.p.v.	beperkingen)
•	 Beweegadviezen
•	 Beweegmotivatie
•	 Grenshantering	en	ontspanning

We zijn blij dat zij hun jarenlange ervaring met ons willen delen. Er zal tijdens de bijeenkomst 
verder worden ingegaan op het dagelijks leven met reuma en er worden de ontwikkelingen vanuit 
het werkveld besproken. Praktische ‘tips en trucs’, die u kunt toepassen in het dagelijks leven, 
horen hierbij.

wij hopen u graag te zien!
Wat: Themabijeenkomst ‘Reuma en alles wat u dagelijks beweegt’
Datum: dinsdag 3 november 2020
Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur
Locatie: Groningen
Kosten: geen
Opgave: voor 15 oktober 2020

Aanmelden kan via de Evenementen in uw eigen RPV Account of via de website 
www.rpv-groningen.nl, is uw e-mailadres bij ons bekend, dan ontvangt u van ons ook nog te 
zijner tijd een uitnodiging per e-mail.
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Bezoek een inloopbijeenkomst
In een aantal regio’s in de provincie Groningen organiseren wij regelmatig (inloop) bijeenkomsten. 
Wilt u er ook eens even tussenuit, iets leuks doen, even lekker kunnen praten met andere mensen? 
Kom eens langs op de aangegeven locaties. De koffie staat klaar! U bent van harte welkom!

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 een soepje (tegen betaling) wordt gezorgd.

Speciale bijeenkomsten:
25 februari: spelletjes dag 23 juni: schilderworkshop
24 maart: paasworkshop 22 december: kerstworkshop
Voor nadere informatie verwijzen we naar onze website.
Voor de speciale bijeenkomsten graag vooraf aanmelden bij Teresia Kempen via 
inloop.groningen@rpv-groningen.nl

regio eemsdelta
Locatie: Vanaf maart wordt de inloopbijeenkomst gehouden in het Wijkcentrum Delfzijl Noord, 
Waddenweg 16, 9933 KH Delfzijl.
(iedere eerste donderdag van de maand, aanvang 14.00 uur)
In het 4e kwartaal 2020 start de eerste voorlichtingsbijeenkomst “In Balans”.
In onze volgende editie wordt de exacte datum en locatie opgenomen.

Speciale bijeenkomsten:
2 april: workshop bloemschikken 4 juni: etentje

Voor de speciale bijeenkomsten graag vooraf aanmelden bij Dirkje Tuik, dtuik@home.nl.
Nadere informatie over workshops zijn vermeld op onze website.

regio westerkwartier
Kerstbijeenkomst op woensdag 16 december 2020. In onze volgende editie wordt de locatie vermeld.

regio veendam
Locatie: Appartementencomplex De Brug, Oostlaan 281, 9642 PW Veendam
(zesmaal per jaar, dinsdagmiddag, aanvang 14.00 uur)
Gezellige bijeenkomsten in de recreatieruimte met activiteiten zoals: knutselen, bingo, 
ontspannings-bewegingsoefeningen etc.

Speciale bijeenkomsten:
7 april: paasbakje maken + ontspanningsoefeningen 10 november, kerststukje maken + bingo
11 augustus: knutselen ( bewegingstherapie) + klankschalensessie
15 december: Kerstdiner in De Brug. (aanvang 16.30 uur) 
Voor deze bijeenkomst graag vooraf aanmelden bij Ina Wijkstra, inawijkstra@online.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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jan-willem Förch: nieuwe 
collectant én nieuwe directeur
‘Elk jaar in maart gaan 
tienduizenden mensen met de 
collectebus langs de deuren 
voor ReumaNederland. Een 
geweldig moment. Ik ben een 
van die vele collectanten, ook 
omdat verschillende mensen 
in mijn nabije omgeving 
reuma hebben. Zij worden 
net als zoveel andere mensen 
dagelijks geconfronteerd 
met de enorme gevolgen van 
reuma. Dan heb ik het over 
de zoektocht naar de juiste 
behandeling, de dagelijkse 
pijn, de beperkingen.’

‘Juist omdat ik van 
dichtbij meemaak wat 
reuma betekent, ben ik 
trots en blij dat ik mij 
als nieuwe directeur van 
ReumaNederland elke dag 
mag gaan inzetten voor meer 
dan 2 miljoen mensen met 
reuma in Nederland. Dat doe 
ik samen met de collega’s 

van ReumaNederland, 
ervaringsdeskundigen, 
onderzoekers, behandelaars 
en alle andere betrokken 
mensen die werken aan een 
beter leven voor mensen met 
reuma.

Collectanten persoonlijk 
betrokken bij reuma
Natuurlijk horen onze 
collectanten bij die groep: 
ze zijn vaak persoonlijk 
betrokken bij reuma en 
weten hoe belangrijk de 
collecte is. In maart ga ik 
met de collectebus van 
ReumaNederland bij ons in 
de buurt collecteren. Ik weet 
hoe leuk collecteren kan 
zijn, omdat ik hiervoor jaren 
voor KWF heb gecollecteerd. 
Waarschijnlijk ga ik weer 
samen met mijn kinderen. 
Het is gezellig samen en zo 
spreek je ook nog weer eens 
wat mensen.

een paar uur van uw tijd
We kunnen altijd nog nieuwe 
collectanten gebruiken. Ik 
hoop van harte dat u een 
paar uur van uw tijd wilt 
geven voor onze collecte. 
Of misschien is er iemand 
in uw omgeving. Wist u al 
dat er met een tikkie aan de 
ReumaNederland-collecte 
gegeven kan worden? Zo 
wordt collecteren steeds 
gemakkelijker en nog leuker.

Alvast hartelijk dank voor 
uw inzet!’

Foto: reum
an

ederland
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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
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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 Drenth
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)

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

foto’s janneke smit28
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