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Bij het uitbrengen van het eerste nummer in 
februari van dit jaar sprak ik uit dat 2020 een 

belangrijk jaar voor ons zou worden. Niemand 
kon op dat moment bevroeden dat ons leven zo 
in het teken van het coronavirus zou komen te 
staan. Gelukkig is de uitbraak van het virus in ons 
gebied beperkt gebleven. Inmiddels worden de 
getroffen maatregelen weer iets verruimd en mag 
er weer meer in Nederland.

We hebben onze activiteiten de afgelopen 
maanden allemaal moeten beëindigen. Het 

feit dat een groot deel van onze leden behoren 
tot de door het RIVM gedefinieerde risicogroep, 
betekent dat we extra zorgvuldig omgaan bij 
het herstarten van activiteiten. Vooralsnog 
worden bijeenkomsten de komende maanden 
niet gehouden. Ook de hydrotherapie kon door 
sluiting van de baden niet worden georganiseerd. 
De vraag in hoeverre deze beweegactiviteit 
op korte termijn weer door alle deelnemers 
kan worden beoefend, is momenteel niet te 
beantwoorden. Alles hangt af of er weer nieuwe 
besmettingshaarden gaan ontstaan en hoe snel 
een vaccin kan worden ontwikkeld om het virus 
te bestrijden. We juichen de verruiming van de 
maatregelen toe, maar realiseren ons tegelijkertijd 
dat we voorzichtig moeten zijn.

De geplande besturendag in september 
met ReumaNederland, waar een 

voorstel zou worden gepresenteerd over de 
toekomstige samenwerking tussen de lokale 
patiëntenverenigingen en ReumaNederland, 
is in verband met de coronaproblematiek tot 
nader order uitgesteld. De verkenning voor 
deze samenwerking wordt uitgevoerd door 
een werkgroep samen met ReumaNederland. 
Hopelijk kan er in het 2e halfjaar een nieuwe 
datum gepland worden.

Namens ons bestuur wens ik u in deze 
moeilijke en ingrijpende omstandigheden, 

veel sterkte toe. En voor alles: Blijf gezond!

Willie Dieterman (voorzitter)
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U P D AT E G E V O L G E N C O R O N AV I R U S 
V O O R O N Z E A C T I V I T E I T E N

Iedereen in Nederland 

merkt het: het corona-

virus (COVID-19) en de 

maatregelen van de overheid 

hebben grote gevolgen 

voor het dagelijks leven. 

De adviezen voor iedereen 

in Nederland veranderen 

doorlopend. Kijk daarom 

voor de meest actuele 

adviezen en informatie 

op de website van de 

Rijksoverheid.

Geleidelijk aan mag er weer 
meer in Nederland. Val 
je in de hoogrisicogroep, 
(ook wel ‘kwetsbare groep’ 
geheten), dan gelden nog 
steeds de adviezen om jezelf 
extra goed te beschermen. 
Bijvoorbeeld door zoveel 

mogelijk thuis te blijven. Je 
valt in een hoogrisicogroep 
doordat je bijvoorbeeld 
afweeronderdrukkende 
medicijnen gebruikt.

Onderstaand geven 
wij een overzicht van 
de wijzigingen in onze 
voorlichtingsactiviteiten en 
uitstapjes:

Inloopbijeenkomsten (afgelast)

Alle inloopbijeenkomsten in Groningen, Delfzijl en Veendam zijn in ieder geval tot 1 september 
2020 stopgezet. Wij houden u op de hoogte wanneer deze weer hervat gaan worden.

Middagtocht naar Joure (afgelast)

De jaarlijkse middagtocht op 16 september is afgelast en wordt doorgeschoven naar het 
programma van 2021.

Voorlichting (onderstaande bijeenkomsten zijn beide afgelast)

3 november 2020 : Themabijeenkomst ‘Reuma en alles wat u dagelijks beweegt
4e kwartaal 2020 : Voorlichtingsbijeenkomst “In Balans”

Het Covid19 virus heeft ervoor gezorgd dat onze deelnemers 
vanaf half maart geen hydrotherapie meer hebben kunnen 
bijwonen. Dat is erg jammer. Gelukkig worden langzamerhand 
de maatregelen weer wat versoepeld. De meeste zwembaden zijn 
weer geopend en het sociale leven komt langzaam weer op gang.
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Wij hebben recentelijk 
een enquête onder onze 
deelnemers gehouden over 
een eventuele herstart van 
de hydrotherapie. Hierbij 
zijn de deelnemers uitgebreid 
geïnformeerd over de 
richtlijnen van het RIVM 
inzake de groep mensen met 
een verhoogd risico. Uit deze 
enquête bleek dat ruim 50% 
van de oefengroepen aan een 
herstart deel willen nemen.

Een herstart organiseren 
met een deel van de vaste 
deelnemers is echter niet 
eenvoudig. Zo maken we 
jaarlijks afspraken met de 
verschillende baden om 
badruimte te reserveren 
voor het nieuwe seizoen. 
Hoeveel ruimte moeten we 
reserveren voor het nieuwe 
seizoen? Wanneer komen 
onze deelnemers weer terug 
in hun eigen groepen? 
Kunnen we überhaupt 
alle deelnemers weer terug 
verwachten? Allemaal vragen 
die van belang zijn voor een 
herstart. We willen natuurlijk 
graag alle deelnemers weer 

verwelkomen bij onze 
oefengroepen. Want u weet 
hoe belangrijk bewegen voor 
u persoonlijk is.

We zijn erg blij dat de meeste 
baden waar wij gebruik van 
maken, de kosten van de 
sluiting van medio maart 
t/m mei niet aan ons in 
rekening hebben gebracht. 
Maar bij het herstarten van 
onze oefengroepen Hydro 
moeten wij wel weer de 
volle huur van de baden 
betalen, ongeacht het aantal 
deelnemers.

Wij zoeken daarom naar 
een oplossing om toch 
gedeeltelijk te starten en 
de mensen die nu nog niet 
kunnen starten later weer 
te kunnen laten instromen. 
Daarbij proberen wij zoveel 
mogelijk de bestaande 
groepsindeling te handhaven. 
Maar u zult begrijpen dat 
dit voor onze grote groep 
Hydrodeelnemers een 
gigantische opgave is.

We hebben de afgelopen 
tijd overlegd met de leiding 
van de baden, met onze 
therapeuten en advies 
ingewonnen bij deskundigen 
om dit voor te bereiden.

We kunnen daarbij het 
financiële aspect niet 
uit het oog verliezen. Bij 
onze vereniging speelt de 
solidariteitsgedachte een 
belangrijke rol. Wij bieden de 
hydro beweegactiviteit aan 
tegen een gelijk tarief voor 
alle deelnemers, ongeacht of 
u op vakantie bent of door 
een andere oorzaak niet 
kunt deelnemen. Alleen voor 
langdurig zieken hebben 
we een speciale regeling. 
Om de hydrotherapie in 
deze omstandigheden aan te 
kunnen bieden zullen we dan 
ook financiële keuzes moeten 
maken.

Veiligheid

De baden hebben allemaal 
protocollen opgesteld 
en nemen voldoende 
maatregelen om met name 
aan alle hygiëne-eisen te 
voldoen en de anderhalve 
meter afstand te waarborgen. 
Wij brengen in beeld of in 
onze baden toiletgebruik 
en douchemogelijkheden 
beschikbaar zijn.

Wij verwachten op korte 
termijn u nader te informeren 
over het opnieuw beginnen 
van de hydrotherapie.
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Wij zoeken een vrijwilliger die onze activiteiten gaat coördineren. Die op basis van het 
jaarprogramma de contacten legt met sprekers, locaties reserveert en het aanspreekpunt is voor onze 
contactpersonen. Je koppelt periodiek terug naar het bestuur.

Hou je van organiseren en ben je stressbestendig? Neem 
dan contact met ons op door een mailtje te sturen naar 
voorzitter@rpv-groningen.nl. Wij maken dan een 
afspraak voor een oriënterend gesprek.

K O R T E B E R I C H T E N

De afgelopen 4 jaren heeft Jessica Donker het bestuur 
van onze organisatie ondersteunt door de activiteiten 
van onze vereniging te coördineren. Dat deed ze op een 
professionele en bovendien op een enthousiasmerende 
wijze. Haar besluit om met deze taak te stoppen 
kwam voor ons volslagen onverwacht. Persoonlijke 
overwegingen liggen ten grondslag aan haar besluit.

Wij respecteren haar besluit en bedanken Jessica voor 
haar bijdrage als vrijwilliger voor onze vereniging en 
voor de plezierige wijze waarop we met haar mochten 
samenwerken.

Namens het Bestuur

Willie Dieterman (voorzitter)
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Vraag & Antwoord

In deze wereldwijde gezondheidscrisis willen we graag iets 
extra’s doen voor ons immuunsysteem om ons te wapenen 
tegen een mogelijke besmetting met het coronavirus, naast het 
opvolgen van de RIVM adviezen. Met name voor de kwetsbare 
groepen is er een verhoogd risico. Veel mensen met reuma 
slikken medicatie voor de auto-immuunziekte en behoren 
daarmee ook tot de kwetsbare groepen. Het functioneren van 
ons immuunsysteem kan worden beïnvloed door wat we eten. 
In veel gezonde voedingsmiddelen zitten flavonoïden, die een 
belangrijke rol spelen in het immuunsysteem. Maar wat zijn dit 
nu eigenlijk? Waar zitten ze in? En wat doen ze precies?

Flavonoïden zijn een groep 
stoffen die in planten 
voorkomen. Inmiddels 
kennen we meer dan 4000 
verschillende flavonoïden. 
Eigenlijk is flavonoïden 
een verzamelnaam 
voor verschillende 
krachtige antioxidanten. 
Veel flavonoïden zijn 
plantpigmenten die bijdragen 
aan de felle kleuren van 
groente en fruit. We treffen 
ze niet alleen aan in groente 
en fruit, maar ook in 
kruiden, specerijen, granen, 
peulvruchten, noten, cacao en 
rode wijn.

Er worden zes soorten 
flavonoïden onderscheiden:

- Anthocyaninen (zitten 
o.a. in blauwe bessen, 
bramen, frambozen, 
aubergine en rode wijn)

- Flavanolen (zitten o.a. in 
verse abrikozen, cacao, 
groene thee, rode wijn)

- Flavanonen (zitten 
in citrusvruchten 
waaronder sinaasappel 
en citroen)

- Flavonen (zitten o.a. in 
paprika, peterselie en 
selderij)

- Flavonolen (zitten o.a. in 
groene thee, boerenkool, 
broccoli, prei, knoflook 
en rode ui)

Diëtist Margriet de Vries

Een kijkje in de keuken

Diëtist Margriet de Vries van Previtas behandelt in elke editie 
van ons verenigingsblad een vraag over voeding en reuma.
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- Isoflavonen (zitten o.a. 
in bruine bonen en 
sojabonen)

Zelfs na het koken 
van flavonoïderijke 
voedingsmiddelen blijven 
een groot deel van de 
antioxidanten intact. In de 
darm moeten ze vervolgens 
worden opgenomen. Een 
gezonde darmflora is 
hierbij essentieel. Goede 
darmbacteriën produceren 
enzymen (hulpstoffen) 
die ervoor zorgen dat 
flavonoïden kunnen worden 
opgenomen. Hoe goed 
we flavonoïden kunnen 
opnemen, hangt dus af 
van onze darmflora. Voor 
een goed functioneren 
van de darmbacteriën zijn 
voedingsvezels uit groente, 
fruit, volkoren granen en 
peulvruchten nodig, maar 
ook gezonde vetzuren uit o.a. 
noten, zaden, pitten, avocado, 
olijfolie en vette vis.

Als groep hebben flavonoïden 
enkele kenmerkende 

eigenschappen die van 
invloed zijn op het 
immuunsysteem. Allereerst 
door een directe antioxidant 
werking. Antioxidanten 
(de meest bekende is 
vitamine C) zijn belangrijk 
om de negatieve invloed 
van schadelijke vrije 
radicalen te beperken. 
Wanneer flavonoïden samen 
met vitamine C worden 
ingenomen, verhoogt dit de 
opneembaarheid en het effect 
van vitamine C. Daarnaast 
beschermen flavonoïden onze 
vaatwanden, waaronder de 
darmwand, waardoor de 
barrière tegen ongewenste 
indringers verhoogd wordt. 
Ook hebben flavonoïden 
in sommige gevallen een 
antibacteriële en antivirale 
werking door de functie 
van virussen en bacteriën te 
verstoren.

Bijna alle groenten, fruit, 
kruiden, specerijen, bonen 
en volkoren granen bevatten 
flavonoïden. We krijgen 
een tekort aan flavonoïden 
wanneer we onvoldoende 
groenten en fruit eten of veel 
bewerkt voedsel gebruiken, 

denk hierbij aan kant-en-
klaar producten, industrieel 
verwerkte groenten en fruit 
en geraffineerde granen. 
Symptomen die kunnen 
wijzen op een tekort aan 
flavonoïden zijn het zeer 
gemakkelijk bloeden van 
tandvlees of neusbloeden, 
gemakkelijk blauwe plekken 
krijgen die vervolgens maar 
langzaam verdwijnen (dit kan 
echter ook een bijwerking 
van bepaalde medicatie zijn) 
en het snel oplopen van een 
verkoudheid.

De oplossing lijkt dus 
best eenvoudig, gewoon 
genoeg groenten en fruit 
eten. Maar uit de laatste 
consumptiepeilingen 
van het RIVM blijkt dat 
Nederlanders met dagelijks 
133 gram groente en 119 
gram fruit de slechtste 
groenten- en fruiteters 
van Europa zijn. Volgens 
de richtlijnen hebben we 
dagelijks minimaal 250 
gram groente en 2 porties 
fruit (circa 200 gram) nodig, 
er valt dus nog wel het een 
en ander te verbeteren wat 
zeker in deze tijd met het 
coronavirus heel belangrijk 
is. Daarom een lekker recept 
ter inspiratie boordevol 
flavonoïden!
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Deze pittige soep rijk 
aan flavonoïden is een 
goede oppepper bij griep, 
verkoudheid of gewoon 
ter ondersteuning van ons 
immuunsysteem. Raak 
niet ontmoedigd door de 
gojibessen, tegenwoordig 
zijn ze in iedere supermarkt 
verkrijgbaar.

- Huid (acne)
- Gewrichten en botten 

(artritis)
- Bloedsomloop en hart 

(hoog cholesterolgehalte)

- 1 rode ui, fijngehakt
- 1 Spaanse peper, 

fijngehakt (te veel 
pit? Verwijder dan de 
zaadlijst)

- 4 tenen knoflook, 
fijngehakt

- 5 cm verse 
gemberwortel, fijngehakt

- 2 eetlepels olijfolie
- 2 middelgrote zoete 

aardappelen (±450 
gram), ongeschild, in 
blokjes

- 100 gram shiitakes, in 
plakjes (ligt in het schap 
van de champignons)

- 2 handenvol gojibessen
- groentebouillon
- zout en zwarte peper

- Bak de ui, peper, 
knoflook en gember 
ongeveer 5 minuten 
in een grote pan met 
een scheutje olijfolie 
op zacht vuur tot de ui 
zacht wordt.

- Voeg zoete aardappeltjes, 
paddenstoelen en 
gojibessen toe, roer goed 
en giet er zoveel bouillon 
bij dat alle ingrediënten 
net onderstaan. Laat ze 
10-15 minuten zachtjes 
pruttelen tot de stukjes 
aardappel zacht zijn. 
Voeg naar smaak peper 
en zout toe.

- Pureer de inhoud van de 
pan met een staafmixer 
(of doe het, in porties, 
in een blender) tot een 
gladde, feloranje, pittige 
soep.

foto Janneke Smit

Eten als medicijn, 2014, Dale Pinnock
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Een kreet, maar een 
veelgehoorde momenteel.

Wat betekend het? Tja ik 
weet het niet.

Het lijkt een uitspraak die in 
golvende beweging meedeint 
met de versoepeling van de 
maatregelen.

Is het dan wel “Nieuw” en is 
het dan wel “Normaal”.

Mijn hoop was dat het 
wij-gevoel sterk aanwezig 
bleef. Voel en zie om mij heen 
dat wij alweer verdwijnt en 
de anderhalve meter is voor 
veel mensen inmiddels een 
meter of minder geworden.

Natuurlijk zolang er in onze 
eigen omgeving weinig aan de 
hand is, is het menselijk om 
te denken dat gaat mij niet 
overkomen het kan allemaal 
wel weer.

Is dat zo, of is de kans 
steeds groter dat er door ons 
zorgelozer gedrag een nog 
heftigere uitbraak komt. We 
weten het niet.

Dat veroorzaakt dat ik mij 
onzeker blijf voelen over hoe 
het voor mij zal uitpakken 
als ik het krijg met mijn 
aandoening en medicatie.

Wil mij dus aan de 
belangrijkste maatregelen 

houden anderhalve meter, 
vaak handen wassen en 
weinig tot geen fysiek 
contact.

Dit is nog best een uitdaging, 
omdat anderen daar al 
anders over denken en zelf 
deze maatregelen hebben 
versoepelt.

Maar voor mij zou dat het 
“nieuwe” normaal kunnen 
zijn of is straks gewoon weer 
het “Oude” Normaal het 
“Nieuwe” Normaal!

Pas goed op jezelf en denk 
aan die ander!

Juneke

HET NIEUWE NORMAAL
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Verschuiving in de zorg

Van zorg bieden aan alle 
patiënten met diverse 
ziektebeelden is er een 
verschuiving op gang 
gekomen naar het behandelen 
van patiënten met complexe 
ziektebeelden met complexe 
zorgvragen richting de 
universitaire ziekenhuizen. 
Ook het UMCG schuift mee. 
Nederland telt ongeveer 70 
ziekenhuizen.

Universitair of Academisch 
Medisch Centrum

Hier werken specialisten die 

behandelingen uitvoeren die 

zo zeldzaam of ingewikkeld 

zijn, dat ze vrijwel alleen in 

academische ziekenhuizen 

kunnen worden uitgevoerd. 

De academische of 

universitaire ziekenhuizen 

zijn gelieerd aan een 

universiteit via de opleiding 

geneeskunde. Nederland 

telt 8 universitaire of 

academische ziekenhuizen.

Topklinisch ziekenhuis

Topklinische ziekenhuizen, 

zoals Martini, zijn 

ziekenhuizen die naast 

basiszorg ook complexe zorg 

uitvoeren. Deze ziekenhuizen 

zijn gespecialiseerd in één 

of meerdere zorggebieden. 

Aan het woord professor 
Hendrika Bootsma; zij 
is beschermvrouwe van 
de Reumapatiënten-
vereniging Groningen.

Professor Bootsma 
is hoogleraar en 
afdelingshoofd 
Reumatologie & Klinische 
Immunologie van het 
Universitair Medisch 
Centrum Groningen 
(UMCG) en we spreken 
haar over de verschuiving 
in de zorg aan 
reumapatiënten.
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Deze grotere ziekenhuizen 

ontvangen patiënten uit 

een wijder gebied dan 

de kleinere, algemene 

ziekenhuizen. Topklinische 

centra voeren veel 

innovatief onderzoek 

uit om voorop te blijven 

lopen binnen hun 

specialisme. Topklinische 

ziekenhuizen zijn ook 

voor artsen belangrijke 

opleidingscentra. In 

Nederland voldoen 

ongeveer 26 ziekenhuizen 

aan de criteria om zich 

topklinisch te mogen 

noemen. Eens per 5 jaar 

worden de ziekenhuizen 

aan de hand van de 

visitatiecriteria van de STZ 

(vereniging van topklinische 

ziekenhuizen) ‘getoetst’.

Algemeen ziekenhuis

Algemene ziekenhuizen, 

zoals Wilhelmina 

ziekenhuis Assen, 

behandelen patiënten 

met aandoeningen die 

veel voorkomen. Als 

de zorg ingewikkelder 

wordt, dan verwijzen 

deze ziekenhuizen 

patiënten door naar een 

topklinisch of universitair 

of academisch ziekenhuis. 

De algemene ziekenhuizen 

zijn meestal wat kleiner 

en worden met name door 

patiënten uit de regio 

bezocht. Nederland telt 

ongeveer 30 algemene 

ziekenhuizen.

Nederland telt ongeveer 
2 miljoen inwoners 

met reuma. Reuma is een 
ruim begrip. We verstaan 
hieronder alle vormen en 
dat zijn er vele.

De afdeling 
Reumatologie & 

Klinische Immunologie 
richt zich op patiënten 
met (chronische) 
immunologische 
ontstekingsziekten die 
in het hele lichaam 
kunnen voorkomen. 
Onze polikliniek heet 
om die reden polikliniek 

systeemziekten. Dit zijn 
patiënten met ziektebeelden 
zoals SpA (Spondyloartritis) 
en systemische auto-
immuunziekten bijv. Lupus, 
Vasculitis (PMR, grote en 
kleine vaten vasculitis), 
Sjögren, Sclerodermie, 
SAPHO enz. En patiënten 
met Reumatische Artritis 
(RA) waar complexe 
behandeling voor nodig is. 
Dit is nog steeds de grootste 
groep patiënten. Voor al 
deze ziektebeelden is het 
UMCG een topreferent 
centrum.

De verschuiving van 
basiszorg naar 

complexe zorg voor 
de Universitaire centra 
betekent ook dat er zorg 
verleent wordt aan de 
complexe patiënt. Dat 
kan basiszorg zijn, maar 
omdat de patiënt meerdere 
aandoeningen heeft 

waarvoor hij/zij in het 
UMCG komt, is het zorg 
die wel door het UMCG 
geleverd wordt. Een 
voorbeeld is: een patiënt 
die hier komt voor een 
niertransplantatie die jicht 
ontwikkeld waarvoor de 
patiënt gezien wordt op de 
polikliniek.

Patiënten met Artrose en 
Fybromyalgie worden 

niet behandeld in het 
UMCG, maar wel in de 
andere ziekenhuizen.

Ook bestudeert het 
UMCG hoe om te 

gaan met (chronische) 
immunologische 
ontstekingsziekten die door 
tussenkomst van medicijnen 
kunnen optreden, denk 
aan immunotherapie 
bij oncologie patiënten. 
Immunotherapie kan 
reumatische klachten 
veroorzaken of een 
bestaande reumatische 
ziekte verslechteren maar 
zorgt er wel voor dat het 
oncologieproces stopt of 
afneemt. Er moet gezocht 
worden naar een goede 
balans in de behandeling 
die goed is voor de 
reumatische ziekte en voor 
het oncologisch proces.

Complexe 
behandelingen en 

nieuwe ontwikkelingen 
vragen veel onderzoek, 
specifieke kennis en 
expertise.
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Behandelteams

Rondom een 
reumapatiëntgroep 

(een groep patiënten met 
vergelijkbare aandoeningen) 
werkt het UMCG met 
behandelteams van 
artsen, artsen in opleiding 
een verpleegkundig 
specialist (die ook 
recepten mag uitschrijven) 
en administratieve 
ondersteuning. De 
behandelteams zijn 
georganiseerd rond bepaalde 
ziektebeelden in zorgpaden. 
Het is nodig om dit zeker 
bij complexe zorg goed 
te organiseren. Vaak is er 
ook multidisciplinaire zorg 
nodig. De patiënt komt dan 
op meerdere afdelingen 
op 1 dag. Dit wordt vaak 
gekoppeld aan het verrichten 
van aanvullend onderzoek 
zoals een longfunctie. 
Patiënten komen niet 
alleen uit de 3 noordelijke 
provincies maar uit het 
gehele land voor de zorg in 
het UMCG, dit vraagt extra 
goede zorglogistiek.

Een andere verschuiving 
in de zorg is dat 

universitaire ziekenhuizen 
expertisecentra zijn geworden 
voor zeldzame aandoeningen. 
Voor UMC ziekenhuizen is 
erkenning van en verdeling 
nodig door de Nederlandse 
federatie van universitaire 

centra (NFU). Het UMCG 
is op het gebied van reuma 
expertisecentrum voor 
patiënten met Sjögren en 
voor patiënten met Vasculitis.

Ook voor kinderen met 
reuma kent het UMCG 

een expertisecentrum voor 
alle vormen van jeugdreuma.

Over het expertisecentrum 
Vasculitis en uitleg over 
de ziekte en het werken 
met behandelteams heeft 
een artikel gestaan in het 
verenigingsblad van RPV 
Groningen van december 
2019. (interview met 
dr. Brouwer). Voor het 
expertisecentrum Sjögren 
verwijzen we ook naar 
de specifieke website. 
Dit geldt ook voor de 
topreferente zorg rond 
spondylartropathie. De 
algemene website van 
de afdeling bevat ook 
veel nuttige informatie 
voor patiënten met 
andere aandoening zoals 
reumatoïde artritis (zie 
einde artikel).

Een expertisecentrum 
heeft een zorgtraject 

voor patiënten met een 
bepaald ziektebeeld waar 
een specialistisch team van 
de afdeling Reumatologie 
& Immunologie voor 
verantwoordelijk is; van 
artsen tot administratief 
medewerkers. En waar 
specialisten van verschillende 
disciplines o.a. oogartsen, 

kaakchirurgen, dermatologen 
nauw samenwerken en bij 
worden betrokken. Vroege 
herkenning en behandeling 
van de ziekte is noodzakelijk 
om gezondheidsverlies 
(fysiek en sociaal) te 
beperken. Patiënten uit heel 
Nederland kunnen hier 
terecht.

Het samenwerken 
van meerdere 

disciplines noemen we 
ook wel netwerkzorg, 
dat kan dus zijn binnen 
ons eigen ziekenhuis 
maar ook in de regio, in 
heel Nederland en nog 
breder, d.m.v. uitwisseling 
met ziekenhuizen in het 
buitenland.

Met de buitenlandse 
ziekenhuizen werken 

we dan vaak samen aan 
thematische problemen. Dit 
zijn de ERN’s, de European 
Networks rond bepaalde 
ziektebeelden. Dit is ook een 
voorbeeld van verschuiving 
in de zorg.

Vroeger werkte een arts 
op zichzelf voor een 

patiënt maar nu werken we 
meer en meer samen. Er is 
sprake van veel meer overleg 
en afstemming met andere 
artsen en betrokkenen. Ook 
artsen die in het UMCG 
zijn opgeleid werken in 
ziekenhuizen in de regio 
waardoor kennis verspreid 
en het over en weer bevragen 
wordt vergemakkelijkt.
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Een voorbeeld: een patiënt 
wordt doorverwezen 

door een huisarts naar een 
ziekenhuis bij hem/haar in 
de buurt en daar komt na 
onderzoek naar voren dat het 
een patiënt betreft met o.a. 
ernstige Spondylartropathie 
(SpA: Ziekte van Bechterew 
/ artritis psoriatica). De 
specialist aldaar verwijst 
door naar het UMCG. Na 
behandeling in het UMCG 
en remissie (verminderen 
van ziekte verschijnselen, 
de ziekte niet meer actief 
lijkt) kan de patiënt weer 
terug naar het ziekenhuis 
in de regio. Dichtbij de 
woonomgeving zal dan 
de behandeling soms weer 
worden voortgezet.

Naast dit alles is 
het UMCG ook 

gespecialiseerd in ‘cohorten’, 
(UMCG = kampioen in 
cohorten). Het werken met 
cohorten kan voor nieuwe 
oplossingen en behandelingen 
zorgen. Ons motto is: “een 
patiënt komt hier voor goede 

zorg, wij proberen van iedere 
patiënt zoveel mogelijk te 
leren”

Wat zijn cohorten: 
patiëntgroepen die 

over een langere periode 
wetenschappelijk gevolgd 
en gemonitord worden, 
met als doel inzichten op te 
doen die de zorg aan deze 
groepen verbetert. Te denken 
valt aan Lifelines (dertig 

jaar lang wetenschappelijk 

onderzoek doen om mensen 

in de toekomst gezonder 

oud te laten worden. 

Lifelines doet dat in het 

Noorden sinds 2006, door 

het verzamelen van allerlei 

data. Inmiddels zijn er twee 

onderzoeksrondes geweest en 

na de provincies Groningen 

en Friesland is vanaf 24 

februari 2020 ook in Drenthe 

de derde ronde begonnen).

Verschuiving in de zorg 
is er op gericht om de 

patiënt zo snel mogelijk die 
behandeling te bieden die 
voor die patiënt van belang 
is. In het belang van de 
patiënt maar ook in belang 
van de zorgkosten. De 
ontwikkelingen staan niet 
stil.

Wij danken professor 
Bootsma voor de 

tijd die ze heeft ingeruimd 
om ons bij te praten. Bij 
dit gesprek, waar ook Peter 
Redeker, bestuurslid van de 
Reumapatiëntenvereniging 
Groningen, aanwezig 
was, kwam ook nog ter 
sprake dat er heel veel 
patiëntenverenigingen zijn 
die allemaal een beroep 
willen doen op de expertise 
van medisch deskundigen. 
Is er voor ons als vereniging 
wellicht een rol weggelegd 
om samenwerking te 
bevorderen? Voor ons een 
mooie uitdaging.

Auteur: Willeke Vroege, 
redactie lid RPV Groningen

 www.reumatologiegroningen.nl
 www.sjogrenexpertisecentrum.nl
 www.vasculitiscentrum.nl
 www.spondyloartritiscentrum-glas.nl
 www.reumanederland.nl
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Oefeningen voor de 
nek/schouders

Ga rechtop staan, zorg dat 
je voldoende ruimte om je 
heen hebt. Zwaai dan zo 
losjes mogelijk met beide 
armen tot schouderhoogte. 
Doe het echt met zo min 
mogelijk inspanning zodat 
je de spieren zoveel mogelijk 
ontspant. Sta toe dat je 
ellebogen iets buigen als je 
naar voren op zwaait. Laat 
je armen echt vallen. Het is 
dus een vrij vlotte beweging. 
Als je een vertraging hebt, 
komt dit waarschijnlijk 
omdat je spanning op de 
arm- of schouderspieren 
houdt. Doe dit ongeveer een 
minuut, langer mag ook. 
Je kunt steeds iets hoger 
op zwaaien, eventueel tot 
naast je oren. Als dit niet 
prettig voelt, houd je het tot 
schouderhoogte. Laat de 

armen aan het einde van de 
oefening vanzelf uitzwaaien 
tot ze stil hangen. Wat is 
er nu anders? Voelen je 
schouders hoog of laag? 
Voelen je armen kort of 
lang? Als je schouders laag 
voelen en je armen lang, dan 
heb je uitstekend resultaat! 
Spieren verkorten namelijk 
als ze aanspannen dus als 
ze ontspannen, worden ze 
relatief langer. Daardoor 
hangen je schouders lager.

Draai kleine rondjes met je 
schouders naar achteren. 
Leg het accent op laag-
achter. Je schouders zitten 
waarschijnlijk al teveel 
omhoog-naar voren. Dat 
wil je echt niet nog meer 
stimuleren want juist dan 

spannen die strakke spieren 
aan. Draai ook een aantal 
keer naar voren en eindig met 
naar achteren draaien zodat 
je laag-achter, in de goede 
houding, eindigt.

Trek je schouders omhoog 
en laat ze rustig helemaal 
zakken. Dus niet boem, laten 
vallen. Voel bewust dat je ze 
echt helemaal laat zakken en 
ontspant. Het lijkt misschien 
gek maar dit kan pijnlijk zijn, 
een trekkend gevoel geven. 
Dat betekent waarschijnlijk 
dat jouw spieren heel strak 
staan en wat meer tijd nodig 
hebben! Doe lekker eerst wat 
dynamische oefeningen zoals 
de hierboven beschreven 2 
oefeningen en daarna deze. 
Dan gaat het vast al wat 

Hoe zou het zijn als je met 5 simpele oefeningen jouw stijve en pijnlijke nek/schouders 
weer soepeler zou kunnen maken? Oefeningen die je makkelijk even tussendoor kan doen 
en weinig tijd kosten. Op je werk of thuis. Gewoon staand.

Strakke nek/schouderspieren, stijve nek en pijn. Wie heeft daar nou nooit last van? 
Bij reuma hebben we daar (helaas) vaak last van. Dynamische spierontspannende 
oefeningen kunnen erg goed helpen om de spieren weer losser, zachter, soepeler en meer 
ontspannen te maken. Hierdoor vermindert pijn. Ook helpen deze oefeningen om de 
doorbloeding weer te verbeteren.

Hieronder vind je 5 oefeningen die jou ook wellicht kunnen helpen om spierspanning van 
je spieren en pijn in de nek/schouderregio te voorkomen of te verminderen.
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Dit is een kleine greep uit oefeningen die patiënten krijgen. Als je deze regelmatig doet, zou dat 
vast resultaat moeten geven. Mijn ervaring is, dat er wel een spierpijnachtig gevoel optreedt 
na het beoefenen. Soms staan spieren zo strak, dat het heel moeilijk en zelfs pijnlijk is om ze te 
ontspannen (de schouders te laten zakken).Ook kunnen de oefeningen in eerste instantie pijnlijk 
zijn. Het zijn heel milde oefeningen, dus je weet dat het absoluut veilig is om ze te doen. Doe ze 
zo ontspannen mogelijk en forceer niets. Tijdens een therapeutische behandeling wordt natuurlijk 
gekeken naar welke zaken nog meer een rol spelen in het ontstaan en onderhouden van nek/
schouderklachten. Spierontspannende oefeningen als deze zijn slechts een klein onderdeel.

Bron: Marcella Sjollema, Oefentherapeut Mensendieck. Bekkenoefentherapeut en slaapoefentherapeut. Lid 
netwerk chronische pijn en artrose netwerk Purmerend.
www.netwerkchronischepijn.nl

beter. Eventueel kan je de 
beweging combineren met 
de ademhaling. Adem uit 
wanneer je de schouders 
laat zakken. Voel erna hoe 
lang en ruim je nek is van je 
kruin naar de toppen van je 
schouders.

Doe deze oefeningen 
eventueel zittend, als je 
duizelig wordt. Doe eerst 
dynamische oefeningen 
voor je de gevoelige 
nekspieren gaat rekken. 
Door te rekken, vraag je 
de strakke, korte spieren 
te ontspannen en langer te 
worden. Laat je hoofd opzij 

zakken naar rechts. Houd 
dit 20-30 seconden aan, 
net als de hierna volgende 
bewegingen. Kijk dan naar 
je rechter oksel, de rek 
verplaatst wat meer naar 
opzij-achter. Ga dan met 
de kin naar de borst, je nek 
buigt nu recht naar voren. 
Dit kun je op meerdere 
plekken voelen trekken. 
In de nek zelf, in de rug 
tussen de schouderbladen 
en naar de schouders toe. 
Vervolgens kijk je naar de 
linker schouder. Buig tot slot 
je hoofd opzij naar links. 
Je hebt nu een half rondje 
gemaakt. Je hoeft niet aan je 
hoofd te trekken. Je hoofd 
zelf is al zwaar genoeg en 
geeft voldoende trekkracht.

Ga wat breder staan dan 
normaal. Sta rechtop. 
Maak een draaibeweging 
met je lichaam. Vooral je 
bovenlichaam draait, je 
bekken kan ook een beetje 
mee draaien. Blijf recht 
naar voren kijken. Je armen 
zwieren nu om je heen. Als 
je de armen goed ontspant, 
flapperen ze tegen je lichaam 
aan. Omdat je hoofd naar 
voren blijft, draai je precies 
de plek los die heel vaak 
vast zit. Dit is de overgang 
van je borstwervelkolom 
naar de nekwervels. Ook je 
bovenrug maak je hiermee 
los en natuurlijk je nek/
schouderspieren.
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Ik lig te woelen in mijn bed……

Vaak hoor ik mensen verzuchten dat ze slecht 
slapen, pijn en stijfheid houd je wakker.
Zal het aan mijn matras liggen? Of het kussen? 
Of aan de overgang, of aan de medicijnen
Bedenk het maar.
Er zijn een aantal tips en adviezen hierin te 
geven.

Een goede slaap hygiëne is daar 1 van, dit 
betekent dat je een uur voordat je naar bed 
gaat:

• begint af te bouwen met activiteiten,
• geen fel licht meer, geen tablet of telefoon 

meer gebruiken,
• een ritueel gaat beginnen om naar bed te 

gaan,
• neem geen warme douche of bad vlak 

voor het slapen gaan, dat kan wel aan 
het begin van de avond dan werkt het 
ontspannend,

• zorg voor een koele (16-21 graden) 
donkere en comfortabele slaapkamer,

• neem geen zorgen mee naar bed maar 
schrijf of teken ze in een schriftje 

voordat je gaat slapen of reserveer een 
piekermoment (max 30 min) overdag,

• zorg voor rust en ontspanningsmomenten 
overdag, anders loopt de spanning te 
hoog op zodat je s ’avonds niet meer weet 
hoe te ontspannen,

• zorg voor voldoende beweging (min 30 
min per dag).

Beoordeel je matras en kussen eens goed, 
probeer bijv met handdoeken en je kussen 
tot de juiste hoogte te komen van je kussen, 
dit kun je dan opmeten of fotograferen en 
meenemen naar de winkel.
Als je op je zij slaapt kan een kussen tussen je 
benen veel helpen in rug en heuppijn.
Op de bovenste tekening zie je dat het bovenste 
been naar binnen valt en de heup ook, dit 
trekt aan de banden en spieren, maar ook je 
rug krijgt een niet gewenste kromming. Door 
deze houding staan de banden en spieren op 
spanning gedurende de nacht en dat geeft pijn 
in de ochtend.

Als je moeilijk kan omdraaien helpen gladde 
lakens (liefst satijnen) en een steviger matras, 
hoe verder je in het matras wegzakt hoe 
moeilijker je kan draaien in je slaap.
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Onderzoek naar lichttherapie 
tegen vermoeidheid

Veel mensen met reumatoïde 
artritis hebben last van 
vermoeidheid, ook als 
de behandeling met 
medicijnen goed aanslaat. 
Die vermoeidheid is vaak 
hardnekkig en soms zelfs 
extreem. De moeheid komt 
vaak plotseling op en het is 
meestal niet het gevolg van 
inspanning of een tekort 
aan slaap. Slapen of rusten 

helpt meestal niet en de 
vermoeidheid heeft een grote 
invloed op de dagelijkse 
bezigheden en bijvoorbeeld 
werk.

behandeling

Tot op heden is er geen pil 
of andere behandeling die 

de vermoeidheid tegengaat. 
‘Er is gek genoeg weinig 
onderzoek gedaan naar 
vermoeidheid, terwijl dat 
juist zo bepalend is voor 
het leven van mensen met 
reuma’, vertelt Andrea 
Evers. Evers is professor 
gezondheidspsychologie 
aan het LUMC. ’Ik heb als 
behandelend psycholoog veel 
mensen met RA behandeld 
met onder andere cognitieve 
gedragstherapie. Daarbij 
leren patiënten beter om te 
gaan met hun ziekte. Maar, 
geen enkele behandeling 
krijgt patiënten op het 
energieniveau van vóór 
hun reuma. Vaak blijven 
ze langdurig vermoeid, 
‘chronisch moe’.’

“Waar we op hopen is 
mensen met RA minder last 
hebben van vermoeidheid 
als het 24-uursritme 
genormaliseerd is.„

Prof. dr. Andrea Evers, 
LUMC

Altijd maar moe zijn. Het is een klacht die heel veel mensen met een vorm van reuma 
zullen herkennen. Een nieuw onderzoek bij mensen met reumatoïde artritis (RA) kan 
misschien het begin van een oplossing zijn. Onderzoekers dr. Esther Habers en professor 
Andrea Evers van het LUMC in Leiden hopen dat een eenvoudige behandeling met licht 
de vermoeidheid sterk kan verbeteren.
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Elk mens heeft een 
biologische klok, het 
24-uursritme van het 
lichaam. Die klok kan 
verstoord raken, denk 
bijvoorbeeld aan een 
jetlag. Onderzoeker Esther 
Habers vroeg zich af of een 
verstoring in het 24-uurs-
ritme een rol speelt bij de 
vermoeidheid bij RA. ‘Het 
24-uursritme wordt onder 
andere gereguleerd door 
het hormoon melatonine. 
Dat wordt aangemaakt 
wanneer het donker wordt, 
zodat je moe wordt en 
wilt gaan slapen. Uit ons 
vooronderzoek bleek dat 
veel RA-patiënten vroeger 
naar bed gaan en eerder 
wakker worden dan 
mensen zonder RA. Het 
kan zijn dat bij met mensen 
met RA de melatonine te 
vroeg wordt aangemaakt. 
Slaapproblemen en 
moeheid kunnen daardoor 
ontstaan.’

Uit onderzoek is bekend dat 
lichttherapie verstoringen 
in het 24-uurs ritme kan 
aanpakken. Mensen die 
behandeld worden met 
lichttherapie kijken een 
halfuur per dag naar een 
bepaald soort licht. Dat 
licht komt uit een speciale 

lichtgevende bril. Esther 
Habets: ‘Het licht dat 
de bril afgeeft, remt de 
melatonineproductie en 
breekt de al aanwezige 
melatonine af. Als een 
RA-patiënt bijvoorbeeld te 
vroeg melatonine aanmaakt, 
stelt het ’s avonds dragen 
van de bril dit proces uit. 
Wij denken dat door de 
patiënt door de behandeling 
geleidelijk in een normaal 
24-uursritme van waken en 
slapen komt.’

leven

In totaal doen 48 
RA-patiënten mee aan dit 
onderzoek. ‘Waar we op 
hopen is mensen minder last 
hebben van vermoeidheid 
als het 24-uursritme 
genormaliseerd is’, besluit 
professor Evers tot slot. ‘Dat 
kan de kwaliteit van hun 
dagelijkse leven al enorm 
verbeteren. Als je meer 
energie hebt kun je meer 
dingen doen, dingen die je 
moet en dingen die je wilt.’

U kunt zich niet opgeven 
voor dit onderzoek met 
lichttherapie. Heeft u een 
vorm van reuma en wilt 
u meer informatie en tips 
over het omgaan met uw 
vermoeidheid? Download 
dan onze brochure over 
vermoeidheid bij RA.

Bron: Reuma Nederland
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B E W E G E N M E T R E U M A

K O M I N B E W E G I N G

• 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

Wij wensen u veel succes en plezier toe!
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A A N M E L D I N G B E W E E 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 E N B E W E E G A C T I V I T E I T E N

De tarieven 2020 van de verschillende beweegactiviteiten 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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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!

Locatie Merwedestraat 1a, Stad Groningen (Iedere dinsdag van 10.00 tot 15.00 uur)

Speciale bijeenkomsten:
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

Locatie: Wijkcentrum Delfzijl Noord, Waddenweg 16, 9933 KH Delfzijl.
(iedere eerste donderdag van de maand, aanvang 14.00 uur)
Nadere informatie over activiteiten zijn vermeld op onze website.

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

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:
10 november, kerststukje maken + bingo
15 december: Kerstdiner in De Brug. (aanvang 16.30 uur) Voor deze bijeenkomst graag vooraf 
aanmelden bij Ina Wijkstra, inawijkstra@online.nl.

Activiteitenkalender 2020
Wegens het coronabesmettingsgevaar zijn in ieder geval tot 1 september de inloopbijeenkomsten 
stopgezet. De activiteiten t/m 31 december zijn nog onder voorbehoud opgenomen.
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Bereikbaarheid reumatologie in de regio

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

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.

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.

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.

(centrum voor multidisciplinaire ‘reuma - revalidatie’ (IAZ)
PCRR Hilberdink Helper Molenstraat 25-41, 9721 BT Groningen, 050-527 0506, 
info@pcrr.nl 
www.pcrr.nl
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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.

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

Vacature, zie oproep elders in dit blad!

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 

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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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 is voor 2020 ongewijzigd vastgesteld 
op € 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)

foto’s Janneke Smit24
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