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Reumapatiëntenvereniging Groningen

Verenigingsblad nummer 3, 2020

OMGAAN MET 
CHRONISCHE PIJN

Leven met pijn en 
beperkingen, 

hoe doe je dat?

NIENKE 
ROORDA

Hoe houd ik de 
fijne gewrichten 

fijn?

VACATURE 
VERENIGING
We zoeken een vrijwilliger 

die onze activiteiten kan 
coördineren!



Zoek de beweegactiviteit die bij u/jou past.

Bewegen met reuma: het is goed voor u, en ook leuk! Door samen te bewegen komt u in contact 
met andere mensen met een reumatische aandoening. En dat stimuleert om door te gaan.

Een belangrijke taak van onze Reumapatiëntenvereniging is het organiseren en faciliteren van 
beweegactiviteiten in groepsverband.

B E W E G E N M E T R EU M A

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

Wij organiseren Hydrotherapie in: 
Assen/Delfzijl/Groningen/Haren/Oldekerk/Roden/Sappemeer/Zuidhorn

Ook voor Reumafitness, Yoga of Nordic Walking 
organiseren wij bij voldoende belangstelling oefengroepen

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

Wij wensen u veel succes en plezier toe!

Hydrotherapie

Yoga

Reumafitness

Nordic Walking



Jaargang 41 
nummer 3

Bezoek onze website: 
www.rpv-groningen.nl

Beschermvrouwe van RPV Groningen is mevr. prof. dr. H. Bootsma

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

9

10
EN VERDER

13

OMGAAN MET CHRONISCHE 
PIJN

Leven met pijn en beperkingen, hoe doe 
je dat?
Als je hoort dat je een chronische 
aandoening hebt, is positief blijven 
makkelijker gezegd dan gedaan. Maar 
optimisme helpt echt. Want de realiteit 
kun je misschien niet veranderen, maar 
hoe je ermee omgaat, wel.

SPIERREUMA

Polymyalgia rheumatica 
(PMR) is net als 
Fibromyalgie een vorm van 
spierreuma. Bij Polymyalgia 
rheumatica voelen de spieren 
in de nek, schoudergordel en/
of heupgordel stijf en pijnlijk 
aan.
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De afgelopen maanden zijn voor onze vereniging zeer 
intensief geweest.

Er was veel overleg nodig met de leiding van de 
verschillende zwembaden over de herstart van de hydro 

oefengroepen. Maar ook overleg over de voorwaarden in de 
contracten bij toekomstige calamiteiten, want wij kunnen ons 
als patiëntenvereniging niet permitteren dat we gebonden zijn 
aan lange opzegtermijnen voor de huur van zwembaden.

En niet te vergeten het zoeken voor oplossingen 
voor de problemen die zich bij een herstart kunnen 

voordoen. Want wat doe je als een bad nog gesloten 
blijft en 50 deelnemers geen gebruik kunnen maken van 
de Hydrotherapie? Andere baden in onze regio met een 
temperatuur van ca 32 graden zijn schaars. Niet ieder bad 
heeft nog ruimte voor 5 oefengroepen. Gelukkig hebben 
we in het zwembad Scharlakenhof in Haren een acceptabel 
alternatief gevonden, waar we de deelnemers van Nieuw 
Woelwijck tijdelijk kunnen laten oefenen.

Hergroeperen van deelnemers kost veel tijd en 
afstemming met onze leden. We zijn erg blij met de 

positieve reacties die we hebben ontvangen over onze aanpak. 
Meer dan de helft van onze deelnemers hebben aangegeven 
graag weer gebruik te maken van de Hydro. Eind van het jaar 
gaan we de balans opmaken hoe we er dan voorstaan.

Namens het bestuur spreek ik waardering uit voor de 
inzet van onze vrijwilligers om de herstart zo goed 

mogelijk te begeleiden.

We organiseren de komende maanden geen 
themabijeenkomsten. Ook zijn we voorzichtig met het 

houden van inloopbijeenkomsten. Deze zijn in ieder geval 
tot begin oktober stopgezet. 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.

Ik wens u in deze moeilijke tijd veel sterkte toe. En voor 
alles: Blijf gezond!

Willie Dieterman (voorzitter)

Va
n 

d
e 

Vo
o

rz
it

te
r

2

Re
um

ap
at

ië
nt

en
ve

re
ni

gi
ng

 G
ro

ni
ng

en
 - 

nu
m

m
er

 3
, 2

02
0



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

Overwegingen herstart

Uit onze enquête in juni bleek 
dat een meerderheid van 
onze deelnemers graag weer 
wil starten met de Hydro 
oefengroepen.

De Nederlandse Vereniging 
van Reumatologen (NVR) 
heeft de afgelopen week 
haar eerder uitgebracht 
advies voor mensen die 
tot de risicogroep behoren 
bijgesteld. Zij raadt aan om 
een persoonlijke inschatting 
te maken of je vanwege je 
gezondheid extra kwetsbaar 
bent voor een corona-
infectie. Is er geen verhoogd 
risico dan kun je in principe 
gewoon bewegen of sporten 
in een kleine groep. Wel 
moet de groep aan een aantal 

voorwaarden voldoen om die 
zo veilig mogelijk te maken.

We hebben op grond 
van deze ontwikkelingen 
besloten de Hydro na de 
vakantieperiode (half 
augustus) weer te gaan 
hervatten. Alleen de Hydro in 
Sappemeer kon niet worden 
opgestart omdat het bad 
daar nog dicht is. Omdat 
niet duidelijk is of en op 
welke termijn het bad wel 
weer voor ons beschikbaar 
komt, hebben we naar 
andere locaties gezocht waar 
wij vooralsnog tijdelijk 
kunnen oefenen. In onze 
zoektocht zijn we uiteindelijk 
uitgekomen bij zwembad 
Scharlakenhof in Haren.

Veiligheid

Voor de veiligheid en hygiëne 
zijn de regels van toepassing 
die door het RIVM zijn 
uitgewerkt en voor iedereen 
gelden. Elk zwembad heeft 
eigen protocollen voor hun 
specifieke situatie uitgewerkt, 
die regelmatig worden 
geactualiseerd en verruimd.

Herstartregeling 
tot eind 2020

Wij hebben een oplossing 
gezocht om de groep 
deelnemers die nu nog 
niet kunnen beginnen de 
mogelijkheid te bieden 
om tot eind van dit jaar 
in hun eigen groep terug 
te keren. Tot dat moment 
houden wij de plek in de 
groep voor jou beschikbaar. 
Na 1-1-2021 kunnen wij 
dit niet meer garanderen 
en gaan we de groepen 
definitief samenstellen voor 
het nieuwe seizoen. Want 
jaarlijks geven wij aan de 
zwembaden op hoeveel 
ruimte zij voor onze groepen 
moeten reserveren. Dit jaar 
is dus in het bijzonder van 
belang hoeveel deelnemers 
terugkomen in hun eigen 
groep. 

We zijn weer gestart met de Hydro
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We willen natuurlijk graag 
alle deelnemers weer 
verwelkomen bij onze 
oefengroepen. Want u weet 
hoe belangrijk bewegen voor 
u persoonlijk is.

Herstart regeling 
deelnemers Sappemeer

De deelnemers van de locatie 
Nieuw Woelwijck hebben 
we aangeboden om tijdelijk 
gebruik te maken van het 
zwembad Scharlakenhof in 
Haren. 1/3 deel heeft van dit 
aanbod gebruik gemaakt. 
Door middel van maatwerk 
hebben we sommige 
deelnemers tijdelijk op een 
andere locatie in Groningen, 
Haren of Assen weten te 
plaatsen.

Financiële gevolgen 
corona

Sluitingsperiode baden

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.

Vanaf de openstelling baden

Vanaf eind mei/begin juni 
hebben wij de huur van de 
zwembaden weer moeten 
betalen, omdat deze weer 
geopend waren. Vanaf half 
augustus bij onze herstart 
betalen we ook weer de 
kosten van de therapeuten. 
Als de deelname gehalveerd 
gaat worden, zal er de 
komende maanden een fors 
verlies voor de vereniging 
ontstaan. Wij vinden dat 
we onder deze extreme 
omstandigheden van onze 
deelnemers die nog niet direct 
beginnen, mogen vragen 
om wel mee te betalen aan 
de beweegactiviteit. Op 
deze wijze maken we het 
met elkaar binnen onze 
vereniging mogelijk om de 
Hydro te blijven organiseren. 
Bovendien staat er tegenover 
dat de deelnemers tot eind 
van dit jaar zelf kunnen 
bepalen wanneer ze weer 
terug willen komen in hun 
eigen groep. Wij zijn van 
mening dat we de lasten dan 
op een acceptabele wijze 
hebben verdeeld.

Over de afgelopen periode 
van half mei tot en met 
half augustus is er geen 
bijdrage aan de deelnemers in 
rekening gebracht. De kosten 
van de zwembaden hebben 
wij als vereniging voor onze 
rekening genomen. De twee 
gratis lessen in augustus 
zijn ter verrekening van de 
over de gehele maand maart 
berekende bijdrage.

Vanaf 1 september 2020

Voor alle onze geregistreerde 
deelnemers aan de Hydro 
geldt dat vanaf 1 september 
2020 de maandelijkse 
bijdrage weer door ons wordt 
geïncasseerd. Dus zowel 
van de actieve deelnemer als 
van de deelnemer die later 
instroomt. Onze vereniging 
wil de Hydro voor alle leden 
bereikbaar en betaalbaar 
houden. Daarom vinden 
we het terecht dat vanaf 1 
september alle deelnemers, 
onder deze bijzondere 
omstandigheden, meebetalen 
aan het herstarten van de 
Hydro.

Wij wensen jullie allen veel 
plezier bij de herstart in onze 
oefengroepen en hopen dat 
binnenkort een ieder weer 
kan deelnemen.
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HEB
JE
ONZE
VACATURE
AL
GEZIEN?

Heb jij organisatietalent?

Wil jij als vrijwilliger ons helpen?

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.

We zoeken een vrijwilliger die onze 
activiteiten kan coördineren!

We zoeken een vrijwilliger die onze 
activiteiten kan coördineren!
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Vraag & Antwoord

Verzuring, verzurende voeding en reuma

We eten te zuur. Of in andere woorden: we eten te veel 
voedingsmiddelen die een verzurend effect hebben. 
Verzuring kan leiden tot klachten zoals hoofdpijn, 
vermoeidheid, vieze adem, cellulitis, huidproblemen 
en ook reumatische klachten. Bij de keuzes die we 
maken in de supermarkt proberen we zo veel mogelijk 
te variëren om de benodigde voedingsstoffen binnen te 
krijgen. Dit is een goede basis voor onze gezondheid, 
maar er is dus nog iets om rekening mee te houden: 
het zuur-base evenwicht. Wat houdt dit evenwicht in? 
En wat kun je doen om verzuring tegen te gaan?

Hoe zuur of basisch (ook 
wel alkalisch genoemd) iets 
is, wordt uitgedrukt met de 
pH-waarde. Zure stoffen 
hebben een pH-waarde van 
1 tot 7 en basische stoffen 
een pH-waarde van 7 tot 
en met 14. In ons lichaam 
zijn de meeste stoffen licht 
basisch, met uitzondering 
van maagzuur. Alle 
processen in ons lichaam zijn 
afhankelijk van een goede 
zuurgraad. We spreken van 
verzuring (acidose) als de 
pH-waarde van het bloed 
daalt onder de 7,35. Het 
is levensbedreigend als dit 
gebeurt. Gelukkig gebeurt 
dat niet zomaar, want ons 
lichaam is continu bezig 
dit zuur-base evenwicht te 
bewaken. Een overmaat aan 
zure resten wordt zo veel 
mogelijk uitgescheiden door 
de nieren, longen en huid of 
geneutraliseerd met behulp 
van basen uit de voeding 
(zoals magnesium, kalium 
en calcium). Wanneer we het 
hebben over verzuring door 
onze voeding, dan spreken 
we van een chronische 
laaggradige metabole 
verzuring (de pH-waarde 
van het bloed is hierbij 
normaal).

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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Wat gebeurt er met 
de zure resten die niet 
worden afgevoerd of 
geneutraliseerd?

Na het verteren van 
voedingsmiddelen en de 
stofwisseling in ons lichaam 
blijft er een zure of basische 
rest over. Bij groente en fruit 
gaat het bijvoorbeeld om 
een basische rest en bij vlees 
om zure resten. Zure resten 
die niet worden afgevoerd of 
geneutraliseerd, worden vaste 
afvalstoffen, zoals urinezuur, 
sulfaten en cholesterol 
die zich ergens ophopen 
in het lichaam. Wanneer 
ons lichaam te weinig zure 
resten kan uitscheiden via 
de nieren, longen en huid, 
wordt het overschot aan 
zuren afgestoten naar de 
pezen, spieren, gewrichten en 
het onderhuidse bindweefsel. 
Dit kan verschillende 
klachten veroorzaken, 
waaronder reumatische 
klachten zoals pijn, stijfheid 
en ontstekingen. Door een 
overschot aan zuren te 
beperken en het zuur-base 
evenwicht te herstellen, 
kunnen klachten verminderd 
of zelfs voorkomen worden.

Wat zijn verzurende 
voedingsmiddelen?

Of een voedingsmiddel 
zuurvormend of juist 
basisch wordt genoemd, 
wordt bepaald door de 

chemische samenstelling 
en niet door de smaak. 
Zure voedingsmiddelen 
zoals citroenen en 
frambozen leveren na de 
vertering namelijk toch 
een basische rest op en 
zijn dus ontzurend. Als 
een voedingsmiddel wel 
een zure rest oplevert, wil 
dat niet zeggen dat dit een 
ongezond voedingsmiddel is. 
Zo leveren volkoren granen, 
peulvruchten en vis een 
zurenoverschot, maar zijn 
wel waardevol voor onze 
gezondheid. Het gaat erom 
dat het zuur-base evenwicht 
in ons lichaam niet te veel 
wordt verstoord.

Er kan onderscheid in 
verzurende voeding 
gemaakt worden tussen:

- Sterk zuurvormend: 
vlees, vis, 
gevogelte, wild, ei, 
soja(producten), 
koolzuurhoudende 
dranken

- Zuurvormend: 
peulvruchten (ook 
pinda’s), granen, kaas

- Zwark zuurvormend/
zwak basenvormend: 
kwark, roomboter, olie, 
noten, zaden

- Basenvormend: 
yoghurt, karnemelk, 
melk

- Sterk basenvormend: 
groente, fruit, 
aardappelen

Wat kun je doen om 
verzuring tegen te gaan?

Kies overwegend 
voor basenvormende 
voedingsmiddelen om je 
lichaam te ondersteunen 
met ontzuren en gebruik 
sterk zuurvormende 
voedingsmiddelen in beperkte 
hoeveelheden. Dit betekent 
niet dat we nooit meer 
vlees of vis zouden moeten 
eten, maar dat er voldoende 
groente (minimaal 250 
gram) tegenover moet staan. 
Drink ook voldoende water 
of kruidenthee en beperk 
zuurvormende dranken zoals 
koolzuurhoudende dranken, 
koffie, zwarte thee of alcohol 
zo veel mogelijk. Verder is 
verminderen van stress en 
voldoende beweging heel 
belangrijk. Door bewegen 
worden zuren namelijk beter 
afgevoerd.

Het hoeft dus eigenlijk 
helemaal niet zo moeilijk 
te zijn om je lichaam te 
ondersteunen met het 
zuur-base evenwicht. 
Probeer de volgende keer 
in de supermarkt gewoon 
wat extra basenvormende 
voedingsmiddelen in je 
mandje te stoppen. Daarvoor 
een lekker recept om je alvast 
een handje op weg te helpen 
met ontzuren!

7

Reum
apatiëntenvereniging G

roningen - num
m

er 3, 2020



Saladerecept met geroosterde balsamico bieten

www.amberalbarda.nl/recepten

Deze salade is heerlijk met warm weer, maar door de verwarmende groenten ook erg lekker wanneer 
het wat minder mooi weer is. Al moeten de bieten ruim een uur in de oven, verder hoef je er weinig 
voor te doen. Heb je nog andere groente of verse kruiden in huis? Kan er prima door!

Wat heb je nodig?
- 500 gram rode bieten (kunnen ook voorgekookte bieten zijn, rooster ze dan in totaal 10-15 

minuten in de oven)
- 2 grote zoete aardappelen, in blokjes gesneden (kan vervangen worden door aardappel)
- 100 ml (biologische) balsamicoazijn
- 2 el olie of boter + extra voor invetten
- Flinke snuf peper en zout
- 1 teen knoflook, geperst
- 150 gram rucola (kan vervangen worden door een andere slasoort of gesneden spinazie)
- 150 gram feta
- Handje pijnboompitten, geroosterd (kan vervangen worden door walnoten of andere noten)
- Verse (blad)peterselie, fijn gehakt
- 3 stengels lente-ui, fijn gesneden
- Zongedroogde tomaatjes, naar smaak
- Dressing van olijfolie, citroensap en peper

Hoe maak je het klaar?
- Schrob de zoete aardappelen en bieten schoon en snijd ze in stukjes. Verwarm de oven voor op 

180 graden. Meng de bieten met de balsamicoazijn, een eetlepel olie, knoflook, peper en zout 
Vet een ovenschaal in en schep de bieten er in. Dek de schaal af met aluminiumfolie. Rooster de 
bieten gedurende 20 minuten.

- Verwijder het folie van de schaal met bieten. Meng de zoete aardappel met een eetlepel olie en 
leg ze op een bakplaat met bakpapier. Rooster zowel de bieten als zoete aardappel nog tot 30 
minuten. Schep af en toe om.

- Haal de bieten en zoete aardappel uit de oven en laat ze afkoelen tot ze lauwwarm zijn. Zet 
ene grote salade schaal neer. Verdeel de bieten en zoete aardappel over de sla, kruimel de feta 
eroverheen en bestrooi met de zaden, lente ui, zongedroogde tomaten en peterselie. Ten slotte 
voeg je de dressing toe en hussel het geheel goed door elkaar.
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NJuneke

Juneke Wijnsouw is vrijwilliger binnen RPV Groningen en ondersteunt het bestuur.

De R zit weer in de maand 
en de weerman sprak al over 
mooi herfstweer.
We hebben de hittegolf net 
achter de rug, al zijn de 
bolchrysanten, pompoenen 
en pepernoten al volop 
verkrijgbaar.
Dan kom je er niet onderuit: 
De Herfst is in aantocht.
Ik ben er nog niet aan toe, 
heb steeds meer het gevoel 
dat we 8 maanden Herfst 
hebben en 4 maanden 
Voorjaar en Zomer. Waar zijn 
die 4 Hollandse seizoenen 
gebleven waar ik zo dol op 
ben?

Er veranderd zoveel en niet 
alleen het klimaat.

Corona zorgt ook voor 
een andere samenleving en 
inmiddels is mijn overtuiging 
dat het blijvende verandering 
gaat geven.
1 Maatregel die van mij mag 
blijven is, GEEN handen 
schudden.
Natuurlijk blijft een 
begroeting of je voorstellen 
een beetje raar en voelt het 
onpersoonlijk.
Maar mijn handen vieren 
een feestje, want hoe vaak 
kreeg je niet een te stevige 
hand waarbij je dan door 
de grond ging van de pijn. 
Of die ‘heerlijke’ kleffe 
zweterige handen waar de 
druppels er net niet van 
afvallen.

Nee die handen mis ik totaal 
niet, wat ik wel mis is die 
knuffel van je familie en 
vrienden.

Nu er vooruitgang is met 
het testen van een vaccin 
op mensen, gloort er bij mij 
hoop aan de horizon.
Kunnen we volgend jaar weer 
een verjaardag vieren waar 
iedereen welkom is en je 
weer eens een lekkere zoen en 
knuffel krijgt ik kijk er naar 
uit.

Al zeg ik laat dat handen 
schudden maar zitten!

Juneke

HERFST
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Omgaan met chronische pijn

Als je gezondheid een 
tegenslag te verwerken 

krijgt, probeert je omgeving 
je vaak op te peppen met 
woorden als: houd goede 
moed. Reumatoloog Filip 
De Keyser van Universitair 
Ziekenhuis Gent: “Dat 
lijkt van weinig empathie 
te getuigen. Maar eigenlijk 
hebben ze gelijk. We weten 
uit ervaring en onderzoek 
dat een positieve instelling 
in moeilijke omstandigheden 
een grote invloed heeft op je 
levenskwaliteit en hoe je na 
de diagnose een nieuwe start 
maakt.”

Hij zag de afgelopen 
jaren heel wat mensen 

die erin slaagden om 
succesvol om te gaan met 
hun pijn en beperkingen, en 
die nieuwe talenten lieten 
opbloeien. Uit de verhalen 
van deze rolmodellen, 
wetenschappelijk onderzoek 
en Oosterse inspiratie 
distilleerde hij vijf 
handvatten die je kunnen 
helpen om zo’n omslag te 
maken.

1. De vluchtstrook is 
waardevol

Na de diagnose is er vaak 
sprake van een shock, 

gevolgd door behandelingen 
en revalidatie, waardoor je 
tijdelijk op de vluchtstrook 
van het leven belandt. Filip 
De Keyser: “Die periode is 
wel degelijk belangrijk. Race 
er niet te snel doorheen om 
zo snel mogelijk weer je werk 
op te pakken. Je hebt tijd 
nodig voor fysiek herstel, 
maar ook om jezelf opnieuw 
uit te vinden. Tijdens deze 
time-out moet je op zoek 
gaan naar je veerkracht, 
je vermogen om je aan te 
passen aan onverwachte 
veranderingen op je pad.”

Leven met pijn en beperkingen, hoe doe je dat?

Als je hoort dat je een chronische aandoening hebt, is positief blijven makkelijker 
gezegd dan gedaan. Maar optimisme helpt echt. Want de realiteit kun je misschien niet 
veranderen, maar hoe je ermee omgaat, wel.
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Dat mentale proces 
verschilt van mens tot 

mens. Blijf intussen doen wat 
je gelukkig maakt en focus 
op wat je kunt. “Sommige 
mensen voelen zich schuldig 
omdat ze als zieke naar een 
restaurant gaan, of uitstapjes 
maken, maar dat is totaal niet 
nodig. Een aandoening is nu 
eenmaal niet altijd zichtbaar, 
jij en je dokter weten wat er 
aan de hand is. Leven met 
een beperking is trouwens 
eerder regel dan uitzondering, 
als je weet dat maar liefst 
een kwart van de bevolking 
lijdt aan een chronische 
aandoening.”

2. Optimisme kun je 
leren

Sommige mensen zijn 
supertalenten als het 

op optimisme aankomt. 
Hun roze bril hebben ze 
altijd bij de hand. Zoals de 
100-jarige Dagny Carlsson 
uit Zweden, die na een 
zwaar en pijnlijk leven 
besloot om met een blog 
te beginnen. Het bezorgde 
haar een nieuwe start en 
veel sociale contacten. De 
Keyser: “Of neem de man 
die na zijn reumadiagnose 
meteen naar zijn werkgever 
ging om aanpassingen voor 
te stellen, zodat hij kon 
blijven werken. Die werden 
doorgevoerd en de man 
kon snel weer aan de slag. 
Zo’n talent is een voordeel. 
Maar behalve door aanleg, 

wordt optimisme mede 
bepaald door je opvoeding 
en omgeving. Zo’n 70 tot 
80 procent is stuurbaar. 
Iedereen kan trainen in het 
aanleren van positief denken. 
Een toverformule bestaat 
niet en een diepgewortelde 
pessimist zal niet veranderen 
in een positivo. Maar ook 
kleine stappen vooruit op 
de optimismeschaal zijn al 
zinvol.”

Hoe kom je op het 
goede spoor? “Maak 

er een ritueel van om elke 
ochtend te focussen op wat 
wel goed loopt in je leven. 
Wat aandacht krijgt, groeit. 
Soms is het hard zoeken, 
maar de meeste situaties 
hebben een zilveren randje. 
Ook het lezen van verhalen 
van positieve rolmodellen 
kan inspireren, net als het 
maken van een portfolio 
met triggers die positieve 
emoties stimuleren, zoals 
krantenknipsels, foto’s, 
quotes… Daar kun je op 
moeilijke momenten in 
bladeren. Omring je met 
mooie dingen en zoek elke 
dag het groen op. Ook een 
mental coach kan helpen om 
je langs bepaalde obstakels 
te loodsen.”

3. Ren niet om de trein te 
halen

Auteur Nassim Nicholas 
Taleb beschrijft hoe hij 

samen met een vriend een 

metrostation in wandelt, 
de metro hoort en wil gaan 
rennen. Maar zijn vriend 
houdt hem tegen en zegt 
dat hij nooit zou hollen om 
een trein te halen. De trein 
missen is alleen vervelend 
als je denkt dat dit de enige 
trein is die je kunt nemen. 
Reumatoloog De Keyser: 
“Een doel dat je niet kunt 
bereiken, zorgt enkel voor 
frustraties. Het houdt in 
dat er geen andere opties 
of mogelijkheden meer 
zouden zijn. Laat anderen 
niet beslissen wat voor 
jou telt in het leven, maar 
bepaal zelf je maatstaven. 
Zo krijg je meer grip op het 
leven. Het aanvaarden van je 
ziekte wijst niet op passieve 
gelatenheid, maar is eerder 
een mentale instelling. Het is 
een kronkelig proces, met ups 
en downs.”

Psycholoog Jan De 
Keyser, coördinator van 

loopbaancentrum My Future 
Works: “Je ziekte kun je 
niet veranderen, maar wel 
hoe je ertegenaan kijkt. Dat 
vraagt een bewuste actie 
van je brein. Vaak hebben 
mensen de overtuiging dat 
wat hen nu overkomt de 
grootste ramp is. Er bestaan 
technieken om deze kijk 
op het leven te keren en zo 
je beleving te veranderen. 
Hoe je kijkt, is wat je krijgt. 
Wetenschappelijk onderzoek 
toont aan dat je ziekte 
beïnvloed wordt door je 
denkpatronen. 
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Door positief te denken over 
je ziekte worden andere 
processen in je hersenen 
gestimuleerd die gunstig zijn 
voor onder meer het verloop 
en je (pijn)beleving.”

4. Ontdek je ikigai

Ikigai komt uit het Japans 
en je kunt het vertalen 

als ‘je reden om te bestaan, 
je passies’. De positieve 
psychologie sluit daarbij 
aan. Dat is een stroming die 
emoties in kaart brengt die 
het mogelijk maken om met 
meer veerkracht te reageren 
op wat zich aandient.

Reumatoloog Filip De 
Keyser: “In plaats 

van te zoeken naar wat 
het gebrek is en hoe je dat 
kunt oplossen, ga je op 
zoek naar wat je nodig 
hebt om te bloeien. Ook 
met beperkingen kun je 
levenslang leren en jezelf 
ontwikkelen. Een ziekte 
verandert je ikigai niet, maar 
vraagt meer creativiteit en 
flexibiliteit. Of misschien 
is dit het moment voor een 
grondige bezinning over 
je levensdromen en hoe 
daarnaar te leven. 

Jaren na de diagnose horen 
we vaak verhalen van 
mensen die getuigen dat hun 
ziekte achteraf bekeken voor 
een positieve ommezwaai 
heeft gezorgd. Zoals de 
verpleegkundige die na haar 
reuma-diagnose opnieuw 
ging studeren en lerares 
werd, wat eigenlijk altijd al 
haar droom was.”

Psycholoog Jan De 
Keyser: “Dit is ook hoe 

wij te werk gaan tijdens 
loopbaancoaching bij 
mensen met een chronische 
ziekte. Daar zetten we 
de beperkingen opzij en 
vertrekken we vooral 
vanuit de mogelijkheden en 
verlangens. Wat wil jij en 
waar krijg je energie van? 
Dat zijn de sleutelvragen 
die je de weg tonen naar 
je innerlijke kompas. Dan 
verschijnen vaak plots 
verlangens uit de kindertijd. 
Zo was er een man die 
ervan droomde om schrijver 
te worden. Door stappen 
te zetten in die richting en 
ermee bezig te zijn, kwam hij 
weer in beweging en kwam 
er energie vrij. Zo kun je 
ook bij een chronische ziekte 
weer beginnen je leven op te 
bouwen.”

5. Zoek de juiste context

Jan De Keyser: “De 
positieve psychologie 

onderscheidt 24 bouwstenen 
voor persoonlijke groei 
en geluk. Dat zijn 
karaktereigenschappen waar 
we heel erg goed in zijn en 
waarvan we gelukkig worden 
wanneer we ze kunnen 
inzetten, zoals organiseren, 
anderen helpen, in een team 
werken, leergierig zijn… 
Ieder van ons heeft een 
uniek patroon van dergelijke 
bouwstenen in zijn DNA. Als 
je bouwstenen geïdentificeerd 
zijn, al dan niet met de hulp 
van een loopbaancoach, 
kun je op zoek gaan naar 
manieren om het aantal 
ervaringen hiermee te 
verhogen en zo je welbevinden 
te vergroten. Wil je iets 
betekenen voor anderen maar 
ben je in een rolstoel beland, 
dan kun je een context 
opzoeken die je toelaat om 
deze karaktereigenschap 
toch nog in te zetten, 
bijvoorbeeld als vrijwilliger, 
of als vertrouwenspersoon 
op je werk. Die zoektocht zal 
zeker niet altijd makkelijk 
zijn. Maar je zult merken dat 
er vaak meer oplossingen zijn 
dan problemen.”

Bron: Bewegen zonder pijn- juli 2020. Beeld: Getty Images | Kari van Hoorick | Gepubliceerd: 17-12-2018
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Spierreuma

Polymyalgia rheumatica 
(PMR) is net als Fibromyalgie 
een vorm van spierreuma. 
Bij Polymyalgia rheumatica 
voelen de spieren in de 
nek, schoudergordel en/of 
heupgordel stijf en pijnlijk 
aan. PMR komt vrijwel 
uitsluitend voor bij mensen 
boven de 50 jaar, waarbij 
vrouwen twee keer zo vaak 
deze spierziekte krijgen 
als mannen. Polymyalgia 
rheumatica gaat in de meeste 
gevallen vanzelf weer over. 
Dit kan echter wel 2 tot 
3 jaar duren. Bij een klein 
percentage van de patiënten 
heeft deze ziekte een 
chronisch verloop, waarbij 
rustige en actieve periodes 
elkaar afwisselen.

Wat is Polymyalgia 
rheumatica?

De naam Polymyalgia 
rheumatica komt van ‘poly’ 
dat veel, ‘myo’ dat spier en 

‘algia’ dat pijn betekent. 
‘Rheumatica’ wijst op 
een ziektebeeld dat op 
reuma lijkt. Het gaat hier 
dus om een reumatische 
ontstekingsziekte die in 
meerdere spiergroepen 
aanwezig is. Deze 
ontstekingen ontstaan 
in het gewrichtskapsel, 
de peesscheden en de 
slijmbeurzen rondom de 
gewrichten. Dit leidt echter 
niet direct tot schade 
aan de gewrichten, zoals 
bij gewrichtsreuma wel 
het geval is. PMR wordt 
gerekend tot de auto-
immuunziektes. Dit zijn 
aandoeningen waarbij 
het afweersysteem om 
onduidelijke reden gezonde 
cellen aanvalt. Naar de 
precieze oorzaak van 
Polymyalgia rheumatica 
blijft het dan ook gissen. 
Er worden namelijk geen 
afwijkingen geconstateerd 
in bloedmonsters die 
van PMR-patiënten zijn 

afgenomen. De klachten die 
bij Polymyalgia rheumatica 
en Fibromyalgie horen, lijken 
veel op elkaar. Toch gaat 
het hier niet om dezelfde 
aandoening. Van PMR is 
vastgesteld dat het om een 
auto-immuunziekte gaat. De 
oorzaak van Fibromyalgie is 
nog volstrekt onduidelijk.

Wat zijn de symptomen 
van Polymyalgia 
rheumatica?

Het belangrijkste verschijnsel 
bij Polymyalgia rheumatica 
is pijn en stijfheid in nek, 
schouders, bovenarmen, 
heupen en bovenbenen. Bij 
inspanning van de aangetaste 
spiergroepen neemt de pijn 
toe. De pijn is ’s morgens bij 
het ontwaken het hevigst. Dit 
kan heel hinderlijk zijn bij het 
gebruikelijke ochtendritueel 
als opstaan, wassen een 
aankleden. Pas na een uur 
nemen de stijfheid en pijn af. 

Polymyalgia rheumatica treft vooral mensen boven de 50 jaar
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Soms kunnen de ontstekingen 
ook de gewrichten bereiken. 
Door vochtophopingen zwelt 
het gewricht op, waardoor 
de beweeglijkheid afneemt. 
Dit komt vooral veel voor 
in de knieën, polsen, handen 
en voeten. Ook koorts, 
vermoeidheid, een ziek 
gevoel, nachtzweten en 
gewichtsverlies zijn mogelijke 
verschijnselen bij Polymyalgia 
rheumatica.

Welke symptomen van 
spierreuma komen het 
meest voor?

Bij spierreuma kunnen dus 
uiteenlopende symptomen 
voorkomen. Zo heeft 50 
procent van de patiënten last 
van ochtendstijfheid en 39 
procent van vermoeidheid. 
Tussen de 30 en 35 procent 
klaagt over pijn aan de 
schouders, bovenarmen, nek, 
heupen en spieren. Ongeveer 
24 procent van de patiënten 
heeft een verminderde eetlust 
of last van gewichtsverlies. 
Daarnaast voelt 16 procent 
zich depressief en heeft 
12 procent koorts. Bij 5 
procent van de mensen met 
spierreuma is de hartslag te 
snel.

Hoe wordt de diagnose 
bij Polymyalgia 
rheumatica gesteld?

Tot op heden zijn er nog geen 
specifieke testen ontwikkeld 
die PMR kunnen aantonen. 
Het is voor een huisarts dus 
moeilijk om een diagnose 
te stellen. Daarom kan hij u 
bij de genoemde symptomen 
doorverwijzen naar een 
internist of een reumatoloog. 
De arts zal een aantal vragen 
stellen over de aard van uw 
klachten en een lichamelijk 
onderzoek uitvoeren.

Met een bezinkings-
snelheidtest (BSE) kan hij 
meten hoe snel de rode 
bloedcellen in uw bloed 
zakken (de Erythrocyte 
Sedimentation Rate, ESR). 
Als dit sneller is dan normaal, 
dan weet uw arts dat u 
ergens een ontsteking in 
uw lichaam heeft. Maar dit 
toont nog niet per se PMR 
aan. Om andere ziekten uit 
te sluiten, kan de arts ook 
andere bloedonderzoeken 
doen en zal hij meestal ook 
röntgenfoto’s laten maken. 
Als aan de hand van deze 
onderzoeken geen andere 
ziekten kunnen worden 

aangetoond, kan aan de hand 
van uw leeftijd, uw klachten 
en het bloedbezinksel 
vastgesteld worden dat u de 
ziekte heeft. Dus de diagnose 
wordt gesteld op basis van 
de uitsluiting van andere 
aandoeningen.

Hoe wordt Polymyalgia 
rheumatica behandeld?

Prednison is voor de arts 
altijd de eerst keus om 
de PMR te behandelen. 
Dit is een krachtige 
ontstekingsremmer en 
afweer-onderdrukkend 
medicijn dat behoort 
tot de corticosteroïden 
(bijnierschorshormonen). 
De startdosering is meestal 
15 mg per dag. Deze 
behandeling duurt 1 tot 
3 jaar. De dosering wordt 
geleidelijk afgebouwd als 
de klachten verminderen 
en de uitkomsten van de 
bezinkingssnelheidtest 
verbeteren. Mochten de 
klachten weer heviger 
worden, dan wordt de 
dosering verhoogd naar 
het niveau waarop er 
geen klachten optraden. 
Soms kan ook volstaan 
worden met NSAIDs. Dit 
zijn ontstekingsremmende 
pijnstillers met een snelle 
werking. De behandeling 
kan worden uitgebreid met 
fysiotherapie om de stijfheid 
en bewegingsbeperking te 
verminderen.
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Helpen natuurlijke 
alternatieven bij 
Polymyalgia rheumatica?

Het is in meerdere 
studies aangetoond, dat 
vloeibare Groenlipmossel 
en Curcumine 
ontstekingsprocessen 
kunnen bestrijden. Niet 
alleen in de gewrichten, 
maar overal in het lichaam. 
Theoretisch gezien zouden 
deze ingrediënten dus enig 
effect kunnen hebben op 
de ontstekingshaarden van 
de spieren, peesscheden, 
slijmbeurzen en 
gewrichtskapsels rond de 
gewrichten. Als u ervaringen 
heeft met deze ingrediënten 
bij Polymyalgia rheumatica, 
dan horen wij graag uw 
bevindingen.

Oefeningen bij 
spierreuma

Ook bij spierreuma is 
het goed om regelmatig 
oefeningen te doen. Door 
u te bewegen namen uw 
beperkingen af en kunt 
u voorkomen dat uw 
klachten verergeren. Hier 
een aantal oefeningen die u 
heel gemakkelijk thuis kunt 
doen. Het gaat om lichte 
oefeningen die helpen om het 
spierweefsel te versterken.

Beenspieren
Leun achterover in een stoel. 
Breng langzaam uw benen 

omhoog. Houd deze positie 
een paar seconden vast en 
laat uw benen weer zakken. 
Herhaal deze oefening 15 
keer.

Schouderspieren
Duw uw linkerschouder 
naar achteren. Draai vijf 
keer een cirkel met de klok 
mee. Daarna vijf keer tegen 
de klok in. Herhaal deze 
oefening met uw andere 
schouder.

Heupen en bovenlichaam
Ga comfortabel met uw 
rug op een mat of zachte 
ondergrond liggen. Breng uw 
knieën omhoog, terwijl uw 
voeten stevig op de grond 
blijven. Buig nu uw knieën 
zo ver mogelijk opzij. Houd 
deze positie 20 seconden vast. 
Ga langzaam terug naar de 
beginpositie. Herhaal deze 
oefening 10 maal.

Geschreven door Eugène 
Mathijssen

Bron: Bewegen zonder pijn

Hoofdredacteur van 

Bewegen zonder Pijn: 

Eugene Mathijssen. 

Gezondheidsjournalist 

en auteur van diverse 

gezondheidsboeken. Zijn 

belangstelling gaat vooral 

uit naar alternatieve 

behandelingsmogelijkheden 

en andere natuurlijke 

kruiden en substanties 

met geneeskrachtige 

eigenschappen.
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Hoe houd ik de fijne gewrichten fijn?

Zoals bijvoorbeeld 
onderstaande oefening.

Hand- en vingeroefening
1.

a. Houdt uw arm voor u met 
de elleboog gebogen.

b. Keer de duimzijde naar u 
toe.

c. Maak rustig een vuist.

2.

a. Strek vervolgens de 
vingers - terwijl u de pols 
recht houdt.

3.

a. Buig nu de pols naar 
achter – terwijl u de 
vingers recht houdt.

4.

a. Draai de onderarm zodat 
de duim naar opzij wijst.

5.

a. Trek met uw andere hand 
de duim zachtjes naar 
achteren.

Methode:

1. Herhaal deze oefeningen 
5-10 keer achter elkaar. 
Probeer 2 a 3 keer per 
dag.

2. Oefen rustig en forceer 
geen druk!

3. Houdt iedere positie 2 
seconden vast.

4. U mag een milde rek 
voelen.

5. Eventuele tintelingen of 
andere gevoelsstoornissen 
na het oefenen horen 
binnen enkele uren weer te 
verdwijnen. 
Is dit niet het geval, dan 
heeft u mogelijk teveel 
druk gezet tijdens de 
oefening. 
Houdt een langere 
rustperiode aan tot de 
gevoelssensatie weg 
is. Doe de oefening de 
volgende keer rustiger en 
met minder rek.

Bron: 
Totten, P.A., Hunter, J.M. 
(1991). Therapeutic techniques 
to enhance nerve gliding in 
the thoracic outlet and carpal 
tunnel syndromes. 
Hand Clinic. 7 (3).

Mensen die te maken hebben 
met chronische pijn in de 
gewrichten, weten hoe 
moeilijk het is om deze te 
ontzien. Vooral de armen, 
handen en vingergewrichten.
Want hoe kan je je dagelijkse 
activiteiten doen, zonder deze 
gewrichten te gebruiken?
Zodra je je klaar maakt voor 
de dag heb je ze tenslotte al 
nodig!
Tandenpoetsen, ritssluiting, 
knopen, koffiekop 
vasthouden, brood smeren en 
noem ze maar op.

Kortom, het is duidelijk. We 
ontkomen er niet aan om 
onze kleine gewrichten te 
gebruiken, ondanks de pijn.
Maar hoe kunnen we deze 
gewrichten helpen om te 
ontspannen of versterken? 
Zodat we ze ook kunnen 
blijven gebruiken.
Neem regelmatig tussen al 
die verschillende activiteiten 
door, even een moment voor 
een oefening.

Nienke Roorda is ergotherapeut in de Praktijk voor ergotherapie van de Jonge & Roorda te Haren
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ReumaNederland en 
Voeding Leeft ontwikkelen 

leefstijlbehandeling voor reuma

Vier pijlers centraal 
in leefstijlprogramma 
reuma

De laatste (internationale)
wetenschappelijke inzichten 
en recente studies over 
voeding, leefstijl en 
verschillende vormen 
van reuma worden in 
het leefstijlprogramma 
meegenomen. Het 
voedingspatroon heeft als 
basis het Mediterrane dieet.

Het leefstijlprogramma 
dat naast voeding bestaat 
uit de pijlers beweging, 
ontspanning en slaap 
moet in 2021 starten. De 
komende maanden wordt 
het programma samen 
met ervaringsdeskundigen, 
onderzoekers en 
zorgverleners ontwikkeld. 

Deelnemers krijgen door 
het programma handvatten 
aangereikt krijgen om een 
nieuwe, gezonde leefstijl 
te implementeren die een 
positief effect heeft op 
bijvoorbeeld de vermoeidheid 
die veel mensen met reuma 
ervaren.

Verankering in 
zorgverzekering 
essentieel

Sija de Jong, manager 
Patiëntenbelangen 
ReumaNederland: 
“Leefstijlprogramma’s moeten 
een serieuze plek krijgen 
binnen de zorgverzekering. 
Het is van groot belang 
dat er ook bij politiek en 
zorgverzekeraars veel meer 
aandacht komt voor wat 

levensstijl kan betekenen 
voor de verbetering van het 
dagelijks leven van mensen 
met reuma. Veel mensen met 
reuma geven aan dat als ze 
goed in hun vel zitten, ze 
minder last hebben van de 
aandoening en beter kunnen 
meedoen in het dagelijks 
leven. Ons ultieme doel is dan 
ook om dit leefstijlprogramma 
vergoed te krijgen voor alle 
mensen met reuma.”

Martijn van Beek, directeur 
Voeding Leeft: “Deze 
samenwerking is bijzonder 
en uniek. We gaan ervoor 
om als eerste een bewezen 
effectieve leefstijlbehandeling 
voor mensen met reuma in 
het basispakket te krijgen. 
Om de kwaliteit van leven 
voor mensen met reuma 
te vergroten met een 

In Nederland is er nog te weinig aandacht voor leefstijlprogramma’s voor chronisch 

zieken, terwijl internationaal steeds meer duidelijk wordt dat het aanpassen van de 

levensstijl een positief effect kan hebben op de ziektelast van allerlei aandoeningen. 

ReumaNederland is ervan overtuigd dat een gezonde leefstijl ook helpt voor mensen met 

reuma en werkt daarom samen met Voeding Leeft aan een leefstijlbehandeling voor de 

meer dan 2 miljoen mensen in Nederland met een reumatische aandoening. ErasmusMC 

is betrokken bij het wetenschappelijke kader van de leefstijlbehandeling.
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leefstijlbehandeling naast of 
misschien wel in plaats van 
medicatie. Oftewel betere 
zorg, tegen lagere zorgkosten; 
dat is onze missie. ”Het 
programma wordt mede 
gefinancierd door de Noaber 
Foundation.

Over Voeding Leeft

Voeding Leeft is een 
non-profit organisatie die 
zich bezighoudt met het 
ontwikkelen en exploiteren 
van leefstijlprogramma’s 
samen met wetenschappers, 
artsen en andere 
professionals. Vanuit 
de visie dat elk individu 
gezondheidswinst kan 
behalen door zich een 
gezonde leefstijl eigen te 
maken. Naast het verhogen 
van de levenskwaliteit 
van mensen met een 
chronische ziekte, vloeit 
daar ook een ander doel 
uit voort: het verminderen 
van maatschappelijke 
zorgkosten. Voeding Leeft 
is de ontwikkelaar van het 
succesvolle programma 
Keer Diabetes2 Om waarbij 
al duizenden mensen hun 
diabetes hebben omgekeerd 
en dat vergoed wordt door 
VGZ en Menzis. Ook zijn 
zij de grondleggers van 
de programma’s Eet voor 
Reuma, Anders Eten bij MS 
en IBD-Eet je mee?

Bron: Website 
ReumaNederland 16 juli 2020

foto Janneke Sm
it
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A A N ME L D I N G
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 EV 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

Heeft u belangstelling voor een 
van onderstaande activiteiten dan 
kunt u zich hiervoor aanmelden. Bij 
voldoende belangstelling worden deze 
groepsactiviteiten gestart.

o Reumafitness
o Yoga
o Nordic Walking

De tarieven voor deelname aan de hydro 
en de bechterewgroep 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 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

BEWEEGACTIVITEITENINFORMATIE
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Inloopbijeenkomsten(afgelast)

Alle inloopbijeenkomsten in Groningen, Delfzijl en Veendam zijn in ieder geval tot begin oktober 
stopgezet. De geplande inloopactiviteiten na 1 oktober zijn nog onder voorbehoud. Wij houden u 
op de hoogte over de mogelijke hervatting van de bijeenkomsten.

Voorlichting (onderstaande bijeenkomsten zijn beide afgelast)
3 november 2020: Themabijeenkomst ‘Reuma en alles wat u dagelijks beweegt
4e kwartaal 2020: Voorlichtingsbijeenkomst “In Balans”

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)

Speciale bijeenkomsten:
22 december: kerstworkshop
Voor de speciale bijeenkomsten graag vooraf aanmelden bij Teresia Kempen via 
inloop.groningen@rpv-groningen.nl

Regio Eemsdelta
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.

Regio Westerkwartier
Kerstbijeenkomst op woensdag 16 december 2020. Deze geplande datum is nog onder 
voorbehoud.

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: Deze geplande data zijn nog onder voorbehoud.
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
Update in verband met corona
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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 www.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.

Paramedisch Centrum voor Reumatologie en Revalidatie
(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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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:
Vacature, zie oproep elders in dit blad!

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

Bestuur Mailadres

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

C
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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 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)

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

foto’s Janneke Smit24
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Reumapatiëntenvereniging Groningen organiseert op verschillende plaatsen in de provincie Groningen 
en de kop van Drenthe Hydrotherapie voor haar leden. Wekelijks oefenen in 32 groepen de mensen met reumatische 
aandoeningen onder begeleiding van 8 vaste therapeuten in het extra verwarmde water aan verbetering van hun 
conditie en verlichting van de stijfheid en pijnklachten.

Voor de vaste begeleiding van drie oefengroepen Hydrotherapie in het zwembad

Dubbelslag te Delfzijl
zoeken wij een

Fysiotherapeut of oefentherapeut Mensendieck
Het betreft de lessen op dinsdagochtend 11.00-12.30uur en op donderdagavond van 18.30-19.15uur.

Invalpoule begeleiders Hydrotherapie
Voor de ondersteuning van de vaste groep therapeuten hebben wij een invalpoule van:

Fysiotherapeuten of oefentherapeuten Mensendieck
Bij afwezigheid van de vaste begeleider kan een vervanger uit deze poule worden benaderd om in te vallen op 1 van 
de 7 locaties waar Hydrotherapie wordt gegeven. Wil je geen vaste groep begeleiden, maar wel af en toe een vaste 
begeleider vervangen bij afwezigheid? Neem contact met ons op.

Ben je geïnteresseerd in een van deze vacatures, neem dan contact op met Willie Dieterman, mobiel bereikbaar onder 
06 13 44 66 01 of stuur een mail naar secretaris@rpv-groningen.nl Voor nadere info zie www.rpv-groningen.nl

Onze Hydrogroepen oefenen in zwembaden in Haren, Groningen, Oldekerk, Roden, Sappemeer, Delfzijl en Assen.

Wie komt ons
Hydrotherapieteam

versterken?


