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Een bijzonder jaar 2020
Een terugblik op een heel moeilijk jaar. Het was een jaar om 
nooit te vergeten, een jaar dat nog lang in het geheugen zal 
blijven staan.

Alle goede voornemens die we voor 2020 hadden werden 
in maart aan de kant geschoven toen we geconfronteerd 

werden met de gevolgen van de coronabesmetting. Een 
bizarre situatie ontstond. Een Lock down hebben we niet 
eerder meegemaakt.

Onze activiteiten zijn allemaal geannuleerd, onze 
hydrotherapie hebben we in maart wegens de sluiting 

van de zwembaden moeten stoppen, in augustus weer herstart 
en in oktober opnieuw gestopt. 
Sommige leden hebben door de crisis hun lidmaatschap en 
deelname aan de hydrotherapie opgezegd. Dat is natuurlijk 
erg jammer. Ons bestaansrecht als vereniging staat en valt met 
leden. Leden die als vrijwilliger ook iets voor de vereniging 
kunnen betekenen.

Wij denken erover hoe wij na deze crisis de toekomst 
weer tegemoet kunnen gaan. Hoe wij voor de langere 

termijn onze leden met reuma behulpzaam kunnen zijn.

Wij hopen dat we samen met alle vrijwilligers de draad 
in 2021 weer op kunnen pakken.

Blijf Gezond!

Het Bestuur
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Kerst - en nieuwjaarswens

We naderen de kerstdagen. Dagen die dit 
jaar anders beleefd zullen worden dan 
voorgaande jaren. Laat bezinning en hoop 
voor de toekomst de boventoon voeren.
Namens ons bestuur en redactie wens 
ik jullie allen ondanks de narigheid hele 
fijne feestdagen toe en een heel gelukkig 
nieuwjaar.
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K O R T E  B E R I C H T E N
De herstart van de 
hydrotherapie medio half 
augustus is van korte duur 
geweest. Half oktober werden 
nieuwe maatregelen door 
het kabinet afgekondigd 
om de oplopende aantallen 
coronabesmettingen een halt 

toe te roepen. De oproep 
om sociale contacten tot 
een absoluut minimum 
te beperken heeft zwaar 
meegewogen in onze 
overwegingen, zeker ook 
omdat het merendeel van de 
deelnemers tot de zogenaamde 

verhoogde risicogroep 
behoren. Wij hebben vanwege 
de hoge besmettingsrisico’s 
die ook in het noorden van 
ons land zich voordeden, 
besloten om de Hydrotherapie 
tot in ieder geval de a.s. 
jaarwisseling te stoppen.

Herstart Hydro in oktober weer afgebroken

Voorbereiden nieuwe herstart in 2021

Uitgangspunt

Het uitgangspunt om de 
hydrotherapie te herstarten 
is dat het veilig moet zijn. 
Het geopend zijn van de 
zwembaden is hiervoor niet 
alleen bepalend. Ook de 
besmettingsrisico’s moeten 
op een acceptabel niveau 
liggen, zodat de aanvullende 
maatregelen van het kabinet 
weer verruimd zijn.

Organisatie

Het organiseren van de 
Hydrotherapie brengt 
financiële risico’s met zich 
mee. Gelukkig hebben we die 
risico’s voor onze vereniging 
het afgelopen jaar redelijk 
weten te beperken. Alleen 
met de leiding van de locatie 
Beatrixoord in Haren hebben 
we geen overeenstemming 
weten te bereiken over 

enkele onderdelen van de 
huurovereenkomst. Het zijn 
echter voor de leden van onze 
vereniging essentiële punten, 
die voor de leiding van 
Beatrixoord onbespreekbaar 
zijn. Wij onderzoeken 
de mogelijkheden om de 
deelnemers van de groepen 
van de locatie Beatrixoord 
een alternatieve oefenlocatie 
aan te bieden. We zetten 
ons in om de bestaande 
groepen zoveel mogelijk 
intact te houden. Zodra 
hierover duidelijkheid 
wordt verkregen worden 
de deelnemers hierover 
persoonlijk geïnformeerd.

In ieder geval wordt het 
bad van Nieuw Woelwijck 
in Sappemeer voorlopig 
niet aan externe gebruikers 
beschikbaar gesteld. De 
deelnemers die aangegeven 
hebben graag in Sappemeer te 
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willen oefenen zijn door ons 
op een wachtlijst geplaatst.

Wij weten hoe belangrijk 
de hydrotherapie voor onze 
leden is. We willen binnen 
onze uitgangspunten alles in 
het werk stellen om dat te 
organiseren.

Afspraken 2021

De huidige omstandigheden 
hebben zich niet eerder 
voorgedaan. Daarom kijken 
we in deze situatie extra goed 
hoe uitgaven en inkomsten 
van de deelnemers met 
elkaar in evenwicht zijn. We 
lopen namelijk inkomsten 
mis omdat een aantal leden 
hun deelname vanwege 
de coronaontwikkelingen 
hebben opgezegd. We gaan 
daarom na waar groepen 
beter samengevoegd kunnen 
worden. Bij de huur van 
badruimte hebben we te 
maken met opzegtermijnen. 
Deze kunnen per locatie 
verschillend zijn. In de 
onzekere situatie waarin we 
verkeren is het van belang dat 
we geen lange opzegtermijnen 
voor badhuur hebben. De 
meest ideale situatie is dat 
de opzegtermijnen van de 
baden en de opzegtermijn 
voor de deelnemers bij 
beëindiging gelijk zijn. Wij 

zijn waar nodig hierover in 
gesprek met de baden. Om 
de Hydrotherapie ook op 
langere termijn aan te kunnen 
bieden wordt de opzegtermijn 
van de deelnemers gewijzigd 
van een in drie maanden. 
Op deze wijze wordt het 
financiële risico voor onze 
vereniging aanzienlijk 
verkleind.

Bij een herstart is het 
belangrijk om het aantal 
deelnemers te weten, zodat 
we met de zwembaden 
afspraken kunnen maken 
over de te reserveren 
badruimte. We gaan er van 
uit dat de huidige deelnemers 
van de Hydrogroepen allen 
mee gaan doen bij een 
herstart. Mocht iemand tot 
de risicovolle groep behoren 
en een herstart nog niet 
aan te durven, dan willen 
we dat graag weten. Wij 
kunnen u dan op een 
wachtlijst plaatsen voor 
terugkeer op een later 
tijdstip. Wij vernemen dat 
graag voor 1 januari a.s. U 
kunt dit doorgeven per mail 
naar ledenadministratie@
rpv-groningen.nl

Met deze aanpak zijn we bij 
overheidsingrijpen beter in 
staat om aan onze lopende 
verplichtingen te kunnen 
voldoen.

Vooruitzichten 

De besmettingsrisico’s 
voor Covid-19 zijn in de 
2e helft van november en 
begin december helaas 
onvoldoende afgenomen. Het 
kabinet heeft daarom voor de 
periode rond Kerst en Oud 
en Nieuw geen verruiming 
van de beperkende 
maatregelen kunnen geven. 
Het is mogelijk dat er 
voor de kerstperiode nog 
aanvullende maatregelen 
getroffen moeten worden. 
Het spijt ons dat we op 
basis van deze informatie 
momenteel geen exacte 
datum kunnen doorgeven 
wanneer de Hydrogroepen 
weer starten.

Voor ontwikkelingen verwijzen wij naar onze website www.rpv-groningen.nl
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- Hou jij van organiseren?

- Hou je van planmatig werken?

- Stel jij grenzen aan de tijdsbesteding voor vrijwilligerswerk?

- Wil jij onze vereniging ook steunen?

Geef jij viermaal ja op deze vragen? 
Mail dan naar voorzitter@rpv-groningen.nl en we maken een 

afspraak voor een orienterend gesprek.

Wij zoeken een vrijwilliger die 
onze activiteiten kan coordineren!

Wij zoeken een vrijwilliger die 
onze activiteiten kan coordineren!

Peter Neinhuis gaat per 1-1-2021 stoppen met zijn 
vrijwilligerstaken voor onze vereniging. Peter heeft de 
afgelopen jaren het beheer van de website verzorgd en 
zijn aandeel geleverd bij het redactionele werk om dit 
verenigingsblad uit te brengen.

Ook heeft Peter van 2008-2013 deel uitgemaakt van het 
bestuur van onze vereniging. Wij bedanken hem voor 
zijn bijdrage als vrijwilliger voor onze RPV Groningen en 
wensen hem alle goeds toe voor de toekomst. 
Geniet ervan Peter!

Afscheid vrijwilliger Peter Neinhuis
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Vraag & Antwoord

Het belang van (extra) vitamine D

Veel mensen weten dat ons lichaam zelf vitamine D 
kan aanmaken door de zon en dat het goed is om in de 
winterperiode vitamine D bij te slikken. En toch blijkt dat 
heel veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben! Er 
is de laatste tijd al meer aandacht voor deze vitamine, 
omdat het mogelijk een beschermende rol heeft tegen 
het coronavirus. Tijd om hier meer over te leren. Wat is 
vitamine D eigenlijk en waarom is het voorkomen van 
een tekort ervan zo belangrijk? Is het verstandig om extra 
vitamine D te slikken wanneer je reuma hebt?

Wat is vitamine D en wat 
doet het?

Vitamine D is een in 
vet oplosbare vitamine. 
De officiële benaming 
van vitamine D3 is 
cholecalciferol. Er 
bestaat ook vitamine D2, 
ergocalciferol, wat door 
planten aangemaakt wordt 
onder invloed van zonlicht. 
Vitamine D3 kan de huid 
aanmaken wanneer wij 
onszelf blootstellen aan 
zonlicht. Vitamine D komt 
ook in dierlijke producten 
voor zoals vette vis (wilde 
zalm, makreel, haring), 
vet vlees en roomboter 
en het wordt toegevoegd 
aan halvarine en bak- en 
braadproducten. Deze 
hoeveelheden zijn alleen 
te weinig. Daarom zijn 
we voor een goede spiegel 
van vitamine D dan ook 
afhankelijk van zonlicht 
(UVB stralen). Vitamine 
D wordt door onze lever 
omgezet in calcidiol en 
daarna door de nieren in 
het hormoon calcitriol. 
Calcitriol is de vorm van 
vitamine D die in ons 
lichaam de meeste functies 
vervult, waarvan de 
belangrijkste zijn:

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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• Immuniteit! Vitamine 
D bevordert een 
gezond en evenwichtig 
immuunsysteem. 
Veel immuun cellen 
(waaronder witte 
bloedcellen) functioneren 
niet goed bij te lage 
spiegels van vitamine 
D. Bij overactiviteit van 
het immuunsysteem 
door een infectie 
zoals het coronavirus 
of bij een auto-
immuunaandoening 
zoals reuma kan 
vitamine D helpen 
beschermen.

• Het stimuleert de 
opname van calcium. 
Daarmee zorgt het voor 
sterke botten en tanden.

• Het draagt bij aan een 
goede spierwerking.

• Afgifte van insuline. Bij 
een tekort aan vitamine 
D vermindert de afgifte 
van insuline wat de 
bloedsuikerspiegel kan 
verhogen.

• Nodig voor de aanmaak 
van serotonine.

Hoe krijg je genoeg 
vitamine D binnen?

Als je gezond bent, 
gevarieerd eet en een goede 
darmwerking hebt, zou je 
een derde van je vitamine 
D behoefte uit voeding 
kunnen halen. Wil je alles 
uit voeding halen dan zou je 
elke dag 10 glazen vitamine 
D-verrijkte (plantaardige) 

melk, 50 eidooiers of ruim 
100 gram wilde zalm moeten 
consumeren. Gelukkig 
hebben we in de zomer de 
zon, maar in de maanden 
met de ‘r’ waar we nu in 
zitten is de zonkracht niet 
sterk genoeg dus neemt ons 
vitamine D-spiegel af. Een 
tekort aan vitamine D komt 
in Nederland heel veel voor. 
De hoeveelheid vitamine D 
die je dagelijks opneemt, 
hangt onder andere af van 
je huidskleur, je leeftijd, 
of je in de zomermaanden 
zonnebrand gebruikt (wat de 
UVB stralen filtert) waardoor 
je in mindere mate een 
buffertje opbouwt, hoe vaak 
en hoe lang je buiten bent en 
hoe bedekt je bent in de zon. 
In de wintermaanden wordt 
dit natuurlijk erg lastig. 
Vegetariërs en veganisten 
moeten sowieso extra alert 
zijn op een tekort.

Hoe herken je een 
vitamine D tekort?

De meest voorkomende 
symptomen van een 
tekort aan vitamine D zijn 
vermoeidheid, spierzwakte, 
somberheid, lusteloosheid, 
gewrichtspijn en bloedend 
tandvlees (als gevolg van een 
verminderd immuunsysteem), 
maar dit verschilt van 
persoon tot persoon en 
reuma kan ook de oorzaak 
zijn voor een aantal van 
deze symptomen. Het is dus 
verstandig om bij (een van) 

deze klachten of simpelweg 
preventief je huisarts te 
raadplegen en je vitamine 
D-spiegel met een bloedtest te 
laten bepalen.

Moet je extra vitamine D 
slikken als je reuma hebt?

Voor vrouwen boven de 
50, mannen boven de 70, 
kinderen t/m 3 jaar, zwangere 
vrouwen, mensen met een 
getinte huidskleur en mensen 
die weinig buiten komen 
of hun huid bedekken 
(bijvoorbeeld met een 
hoofddoek) wordt sowieso 
aangeraden om vitamine D3 
bij te slikken. Maar in meer 
gevallen kan extra suppletie 
van vitamine D goed zijn, zo 
ook bij reuma.

Je kunt je nu afvragen of het 
überhaupt kwaad kan om 
vitamine D extra te slikken? 
Het antwoord is: ja. Wanneer 
je lange tijd zeer veel vitamine 
D inneemt (circa 40.000 IE 
per dag) kunnen er nierstenen 
ontstaan en kalkafzetting 
rondom onze organen 
en weefsels. De Europese 
voedselveiligheidsautoriteit 
(EFSA) adviseert daarom 
voor volwassenen om 
maximaal 100 microgram 
(= 4000 IE) vitamine D 
per dag te suppleren. 
Suppletie van vitamine D 
tot 100 microgram laat geen 
negatieve gezondheidseffecten 
zien, daarentegen wel 
positieve effecten.
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Welke dosering vitamine D 
goed is om te slikken hangt 
dus af van verschillende 
factoren en verschilt per 
persoon. Het is aan te raden 
om hiervoor de vitamine 
D-spiegel te laten bepalen via 
een bloedonderzoek. Bij het 

kopen van een supplement is 
het belangrijk om te kijken 
naar de vorm (tablet, capsule 
of vloeibaar), de vulstoffen 
en opneembaarheid. 
Daarnaast is het moment 
van inname belangrijk om 
rekening mee te houden 

voor een goede opname: 
tijdens of na een maaltijd 
met vetten, omdat vitamine 
D een in vet-oplosbaar 
vitamine is. Voor meer 
informatie en adviezen kun je 
natuurlijk ook bij de diëtist 
aankloppen!

“Doe mij maar een broodje vitamine D!”-recept

Een keer wat anders dan een 
broodje kaas: een vet gezonde 
toast! Een lekker knapperig 
broodje, zachte avocado en 
in de hoofdrol gerookte wilde 
zalm. Lager in calorieën dan 
gekweekte zalm, maar juist 
meer vitamine D. Maar liefst 
988 IE (bijna 25 microgram) 
per 100 gram! Lekker met 
extra rauwkost of citroensap. 
Het kan ook goed met wilde 
zalmfilet in de oven gegaard 
of gegrild.

Wat heb je nodig voor 
1 persoon?

- 100 gram (gerookte) 
wilde zalm

- Halve avocado
- 2 sneetjes 

volkorenbrood of 
roggebrood

- 1/2 sjalotje
- 1 teentje knoflook
- 1 tomaat of 

cherrytomaten
- Sap van een halve 

citroen
- Peper
- Broodrooster

Hoe maak je het klaar?
- Halveer de avocado, 

verwijder de pit en 
haal het vruchtvlees 
van de avocado uit de 
schil met een eetlepel. 
Prak de avocado 
met een vork tot een 
puree.

- Snijd het sjalotje en 
de knoflook fijn en 
voeg dit toe aan de 
puree. Voeg ook het 
citroensap en peper 

naar smaak toe en 
meng alles goed door 
elkaar.

- Rooster de broodjes in 
de broodrooster.

- Snijd ondertussen 
de tomaat in dunne 
plakjes.

- Smeer de avocadopuree 
op de toast, leg de 
plakjes tomaat erop en 
ten slotte de zalm.

Eet smakelijk!
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Ga ervoor!

Mindset? Wat is dat nou 
eigenlijk?
Mindset is een term die de 
laatste tijd erg veel voorkomt. 
Je leest over mindset in 
boeken, tijdschriften, internet 
en je hoort erover op tv. Het 
is een breed begrip en heeft 
alles te maken met hoe jij 
denkt over dingen en hoe je 
in het leven staat. Je mindset 
bepaalt hoe je reageert of hoe 
je je gedraagt in bepaalde 
omstandigheden. Mindset is 
cruciaal als je een bepaald 
doel wilt bereiken.

Open en gesloten 
mindset.
Een open mindset creëert een 
positieve kijk op dingen en 
helpt je om veranderingen 

te durven aangaan. Met 
een open mindset zie je 
moeilijkheden als een kans 
om te groeien. Je houdt ervan 
om uitdagingen aan te gaan 
en je bent ervan overtuigd 
dat je alles kunt leren wat 
je wilt. Je bent geïnspireerd 
door het succes van anderen 
en feedback zie je als iets 
waarvan je kunt leren.

Bij een gesloten mindset 
wordt het moeilijker om 
doelen te bereiken. Je 
denkt dat je iets wel kunt 
of dat je het niet kunt; het 
ligt dus wel of niet binnen 
jouw mogelijkheden. Wat 
je kunt is vooraf bepaald 
en je houdt er niet van om 
uitgedaagd te worden. Zodra 

je gefrustreerd raakt geef je 
liever op dan dat je het als 
een uitdaging ziet om het te 
gaan leren. Iets wat je niet 
goed afgaat of te moeilijk 
vindt geef je al gauw op.

Zo creëert u de juiste mindset

Ik heb het 
nog nooit 
gedaan, 
dus ik 
denk dat 
ik het wel 
kan.

Pippi 
Langkous
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1. Leer jezelf goed 
kennen.

Ontwikkel de punten waar 
je sterk in bent. Vaak weten 
we precies waar we niet goed 
in zijn en zijn we gefocust op 
de minder sterke punten. We 
zijn van jongs af aan, toen 
we op school zaten, gewend 
harder te moeten werken aan 
de vakken waar je minder 
goed in was. Logisch dat je 
bepaalde vaardigheden moest 
hebben maar vergeet niet te 
kijken naar daar waar jouw 
interesses liggen. Door met 
dingen bezig te zijn waar je 
goed in bent of waar je blij 
van wordt, krijg je een goed 
gevoel over jezelf en ga je 
positiever tegen de dingen 
aankijken. Het is prettiger 
om aan iets te werken waar 
je energie van krijgt en het 
maakt je doel makkelijker te 
bereiken.

2. Neem jezelf serieus. 
ls je iets wilt bereiken kun je 
het. Denk niet: ik probeer het 
maar, we zien wel of het lukt. 
Dan is de kans groot dat het 
niet gaat lukken. Als je echt 
wil dat je ergens in slaagt zeg 
dan tegen jezelf: Ik kan het! 
Je handelt onbewust naar 
wat je denkt (selffulfilling 
prophecy)

3. Maak duidelijk voor 
jezelf wat je wil 
bereiken. Maak het 
concreet, simpel en 
realistisch.

Maak voor jezelf duidelijk 
hoe jouw doel er over 
vijf jaar uitziet. Wat zijn 
de redenen dat je dit wilt 
bereiken? Wat motiveert jou 
om dit doel te bereiken? Je 
houdt ervan om dat werk te 
doen en om andere mensen 
te helpen. Je doet alles wat je 
doet met veel passie.

Wat zijn je korte termijn 
doelen, want over vijf jaar is 
nog ver. Maak het kleiner. Te 
grote voornemens of doelen 
werken niet motiverend. 
Creëer subdoelen om steeds 
iets verder te komen. Je hebt 
dan vaker een succesmoment, 
waardoor je gemotiveerd en 
positief blijft.

Bedenk hoe je dit wilt gaan 
bereiken. Waar moet je je op 
focussen en welke activiteiten 
moet je ondernemen om 
dit voor elkaar te krijgen. 
Zijn er dingen die jouw doel 
belemmeren? Misschien moet 
je iets nieuws leren of moet 
je bepaalde overtuigingen 
veranderen. Zie dat als een 
uitdaging om weer een stap 
dichter bij jouw doel te 
komen. Zodra je een plan 
hebt, ga ervoor, onderneem 
actie!

4. Zorg voor de juiste 
motivatie.

Vraag jezelf af waarom je 
dit wilt bereiken of wilt 
ondernemen. Vraag jezelf 
af wat het doel van je doel 
is. Waarom wil je afvallen? 
Waarom wil je meer gaan 
sporten? Waarom wil je 
gezond eten? Wat brengt jou 
deze doelen?

Ga voor jezelf na of datgene 
wat je wilt bereiken vanuit 
jezelf komt en of het echt bij 
jou past. Het zou namelijk 
kunnen zijn dat jouw gekozen 
doel iets is wat je graag zou 
willen zijn of zou willen 
kunnen terwijl je diep in je 
hart weet dat het niets voor 
jou is om dat te gaan doen, 
of dat je er niet écht blij van 
wordt. Misschien speelt er een 
maatschappelijk belang bij 
of is de reden dat je dit wilt 
gebaseerd op iets anders van 
buitenaf. Luister daarbij naar 
je gevoel en schakel invloeden 
van de buitenwereld uit bij 
het maken van jouw doel. Je 
moet het helemaal zelf, van 
binnenuit, willen bereiken.

Wees niet bang om fouten te 
maken. De weg naar jouw 
doel is soms een pad dat je 
nog nooit bewandeld hebt. 
Al kom je obstakels tegen 
onderweg, ze helpen je in de 
richting naar meer uitdaging, 
voldoening, geluk en plezier.

Bron: roessinghmedinello.nl

Tips voor het creëren van de juiste mindset.
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Juneke Wijnsouw is vrijwilliger binnen RPV Groningen en ondersteunt het bestuur.

Begint het einde van de 
coronatunnel in zicht te 
komen nu het als groot 
nieuws wordt gebracht dat 
er bijna vaccins beschikbaar 
zijn?
Je denkt dat iedereen dit 
nieuws toejuicht, maar niks 
is minder waar want ineens 
slaat de twijfel toe.
Zo wilde in het begin nog 
70% zich laten vaccineren nu 
nog maar 39%.
Met die 39% gaan we het 
niet redden om van de 
coronamaatregelen af te 
komen.
Er is een groep van bijna 
50% die twijfelt, gaat het niet 
te snel, waarom kan het nu 
zo snel en doen ze er anders 
10 jaar over, is het dan wel 
genoeg getest en wat doet het 
op de langere termijn.
Niet op alle vragen is een 
antwoord, ook niet op de 
vraag als je nu Corona krijgt 
hoe kom je daar dan door 

heen en wat zijn de naweeën 
op de langere termijn.
Ik denk dat we beter af 
zijn met nu een beetje virus 
vanuit een vaccin en dan 
afweer opbouwen dan corona 
krijgen en totaal niet weten 
wat er dan gebeurt.
Ik las dat een arts het 
vergeleek met het verplicht 
dragen van de autogordel, je 
voorkomt er geen ongeluk 
mee maar de schade is veel 
minder.
Natuurlijk is er niks te 
garanderen hoe het loopt 
als je corona krijgt of na 
vaccinatie, maar dat heb je 
met medicijnen ook niet en 
vele van ons gebruiken die 
ook gewoon.
Vraag mij wel af of 
het vaccin ook al is 
getest op mensen met 
bijvoorbeeld net als ons een 
auto-immuunziekte.
Toch gaat mij dit alles niet 
weerhouden om mij te laten 

vaccineren.
Misschien naïef, misschien 
verstandig ik weet het niet, 
maar voor nu zeg ik zet die 
spuit er maar in!
Wil graag uit deze 
coronamaatregelen komen en 
weer een actief sociaal leven 
hebben waardoor deelnemen 
aan b.v. hydrotherapie ook 
weer kan.
Ben deze saaie boel wel zat!.

Dit was mijn laatste column 
voor het verenigingsblad.
Iedereen bedankt die de 
moeite heeft genomen mijn 
column te lezen.
Het zou geweldig zijn als 
een ander lid het stokje wil 
overnemen.
Je kunt contact opnemen met 
Willie Dieterman (voorzitter) 
om je aan te melden of als je 
meer informatie wil.

Groeten,
Juneke Wijnsouw

VACCIN
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Artrose komt niet door slijtage

Artrose is een van de meest 
voorkomende reumatische 
aandoening aan het 
bewegingsapparaat. Bijna 1,5 
miljoen mensen in Nederland 
hebben artrose.

ReumaNederland vindt dat 
de zorg voor mensen met 
artrose beter kan en is dit 
jaar van start gegaan met het 
artrose offensief.

Vormen

Er bestaan twee vormen van 
artrose:

• Primaire artrose is 
de vorm van artrose 
waar geen aanwijsbare 
oorzaak voor gevonden 
kan worden. Het 
kan op iedere leeftijd 
optreden. 
Primaire artrose kan 
ook erfelijk zijn. Het 
ontstaat dan vaak 
voor het veertigste 
levensjaar.

• Secundaire artrose 
kan ook op iedere 
leeftijd voorkomen en 
heeft een duidelijke 
oorzaak. Vaak komt de 
beschadiging van het 
gewrichtskraakbeen 

door een breuk 
(fractuur), operatie, 
erfelijke afwijking 
(zoals dysplasie 
waarbij het gewricht 
niet goed aangelegd 
is) of een ontsteking 
van het gewricht. 
Secundaire artrose kan 
ook ontstaan door 
abnormale belasting 
van het gewricht.

Artrose kan voorkomen 
in meerdere gewrichten 
tegelijkertijd. We spreken dan 
van poly-artrose. Bij mono-
articulaire artrose is een enkel 
gewricht aangedaan.

Wanneer mensen aan artrose denken, denken ze vaak aan ouder worden. Of aan 
versleten botten. Terwijl artrose een ziekte is die je op elke leeftijd kunt krijgen. Artrose is 
een chronische aandoening van het gewrichtskraakbeen tussen de botten en wervels. Dit 
kraakbeen hoort de gewrichten bij het bewegen te beschermen. Zo gaan de botten niet 
op elkaar schuren, maar bewegen ze soepel.
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Misverstanden over 
artrose

Er bestaan een aantal 
misverstanden over artrose. 
We zetten ze voor je op een 
rij.

• Artrose is een 

ouderdomsziekte 
Dit is niet waar. Artrose 
kan op elke leeftijd 
ontstaan, hoewel de kans 
naarmate men ouder 
wordt wel steeds groter 
wordt.

• Artrose is slijtage 

Nee, artrose is geen 
slijtage, maar een 
reumatische aandoening. 
Bij deze aandoening 
neemt de kwaliteit van 
het gewrichtskraakbeen 
geleidelijk af. Dit 
wordt veroorzaakt 
door scheurtjes in het 
kraakbeen. Uiteindelijk 
kan het kraakbeen op 

sommige plaatsen zelfs 
helemaal verdwijnen.

• Artrose is niet te 

behandelen 

Artrose is niet te genezen, 
maar behandeling is 
zeker zinvol. Pijn en 
ontstekingen kunnen 
worden behandeld 
met medicijnen. Met 
oefentherapie kan de 
stijfheid bestreden 
worden. Bovendien houd 
je zo de spieren sterk 
en soepel. Gewrichten 
kunnen in sommige 
gevallen operatief 
vervangen worden door 
kunstgewrichten.

• Artrose is hetzelfde als 

(chronische ontstekings)

reuma 

Ook dit is niet 
waar. Chronische 
ontstekingsreuma 
(reumatoïde artritis) 
is ook een aandoening 
van de gewrichten. 

Alleen is er dan sprake 
van onder andere 
gewrichtsontstekingen 
in plaats van 
kraakbeenachteruitgang. 
Het gaat wel vaak samen 
met artrose.

• Artrose is geen 

reumatische aandoening 
Dit klopt niet, het is 
wel een reumatische 
aandoening, het is alleen 
geen ontstekingsreuma.

• Gewrichten slijten door 

beweging 

Integendeel: bewegen is 
juist noodzakelijk om 
de gewrichten soepel te 
houden.

• Artrose is hetzelfde 

als botontkalking 

(of:osteoporose). 
Dit is niet waar, bij 
artrose is het kraakbeen 
in het gewricht aangedaan 
terwijl bij botontkalking 
je botten steeds poreuzer 
worden.
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Stijfheid

Gezond kraakbeen is erg 
glad. Bij artrose wordt het 
ruw en onregelmatig, op 
sommige plaatsen kan het 

zelfs helemaal verdwijnen. 
Dit geeft stijfheid en veel 
pijn bij het bewegen. Ook 
het aangrenzende bot is op 
sommige plaatsen verdikt, 
dit geeft ook pijn bij het 

bewegen (het gaat als het 
ware schuren). Ook geven 
kleine stukjes losgeslagen 
kraakbeen irritaties en 
ontstekingen in het gewricht.

Gewrichtspijn

Artrose is één van de 
bekendste veroorzakers 
van gewrichtspijn. De beste 
remedie tegen gewrichtspijn 
door artrose is in beweging 
blijven. Op die manier houd 
je de gewrichtkapsels soepel. 
Door (indien nodig) af te 
vallen en te lopen met een 
wandelstok verminder je 
de druk op de gewrichten. 

Daardoor verlicht je de pijn.

Het voorkomen van 
gewrichtspijn

• Leef regelmatig en eet 
gezond.

• Zorg voor voldoende 
lichaamsbeweging, het 
liefst in de buitenlucht.

• Bouw je beweging 
geleidelijk op, niet 
overbelasten

• Vraag zo nodig advies 
van fysiotherapeut of 
oefentherapeut

• Vraag advies over 
medicatie bij pijn aan 
huisarts

• Zorg voor inname van 
voldoende vitamine D.

• Gebruik alcohol en 
cafeïne met mate.

• Voorkom stress.

www.reumanederland.nl/reuma/vormen-van-reuma

www.bewegenzonderpijn.com
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Wat is Fascia Integratie Therapie?

- Heeft u vaak 
terugkerende klachten 
bijvoorbeeld in 
de onderrug, nek, 
schouder, knie.

- Heeft u een nieuwe 
klacht die niet spontaan 
geneest of heeft u al 
jaren last van pijn?

- Wilt u uw prestaties 
verbeteren maar wordt 
u belemmerd door 
steeds terugkerende 
(sport)blessures.

- Komt er geen duidelijke 
verklaring uit Röntgen, 
CT of MRI-onderzoek?

- Wordt er gesproken 
van ‘onbegrepen pijn’?

- Zoekt u een 
behandeling gericht op 
de oorzaak, niet het 
symptoom?

- Gaat de pijn niet weg 
of wordt hij, door te 
oefenen, zelfs erger?

- Wilt u graag weten wat 
er echt aan de hand is 
en wat u eraan kunt 
doen?

Een opgeleide fasciatherapeut 
is een specialist met kennis 
van zaken en spoort de 
oorsprong van uw klacht of 
chronische pijn op, en geeft 
u inzicht in uw klacht en 
functioneren.

Wat is Fascia?

U bent zich er waarschijnlijk 
wel van bewust dat uw 
lichaam bestaat uit botten, 
spieren en organen. Maar 
wist u dat bindweefselvliezen 
(fascia) alles met elkaar 
verbinden?

Fascia is één groot 
3-dimensionaal elastisch 
bindweefsel netwerk in het 
lichaam dat loopt van top tot 
teen, van huid tot in het bot. 
De fascia zorgt ervoor dat 
uw lichaam bij elkaar wordt 
gehouden en alles op de juiste 
plek blijft.

De Fascia Integratie Therapie (Fit) methode is een nieuwe vorm van fysiotherapie 
welke erkend is door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en het 
Keurmerk Fysiotherapie.
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Maar minstens zo belangrijk 
is dat er tussen deze vliezen 
een vloeibare gel zit die er 
voor zorgt dat spieren soepel 
langs elkaar kunnen. Het 
fasciasysteem zorgt dus zowel 
voor stabiliteit, wrijvingsloos 
bewegen en veerkracht. 
Hiermee speelt het een voor 
u zeer belangrijke rol bij uw 
gezondheid en mobiliteit.

Ontstaan van klachten

Fascia gerelateerde klachten 
ontstaan door te veel in 
dezelfde houding zitten, 
een ongeluk, operatie of 
overbelasting van de spieren. 
Maar ook stress, slechte 
voeding & hydratatie, te 
weinig bewegen of niet 
genoeg variatie in de 
bewegingen spelen 
een belangrijke rol bij het 
ontstaan van klachten. Deze 
uiten zich als een beperking 
in de bewegingsvrijheid, 
stijfheid, ontstekingen, pijn of 
verharding van de fascia.

Niets in uw lichaam bestaat 
of functioneert op zichzelf, 
alles reageert op elkaar en 
werkt op een prachtige maar 
ingewikkelde manier met 
elkaar samen. Doordat de 
fascia door het hele lichaam 
loopt en krachten niet alleen 
plaatselijk maar via het gehele 
lichaam verdeelt kan een 
beperking in uw kuit letterlijk 
uw nekpijn veroorzaken en uw 
lage rugpijn zou kunnen komen 
van een beperking in schouder. 
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In gesprek met Willeke Vroege: 
Ik heb Fascia Integratie Therapie

Ik ben Willeke Vroege, redactielid 
van de Reumapatiëntenvereniging 
Groningen. Sinds enige tijd krijg ik 
Fascia Integratie Therapie bij AFPFysio 
in Assen. AFPFysio is aangesloten bij 
ReumaNetNoord.

Al geruime tijd - sinds 2005 - heb ik 
fysiotherapie omdat ik een reumatische 
aandoening heb nl. SAPHO syndroom.
Ik oefen zoals zoveel reumapatiënten 
mijn spieren en gewrichten bij 
een fysiotherapie praktijk op de 
bewegingsapparatuur, of ik krijg speciale 
oefen opdrachten van mijn therapeut. 
Toch bleek niet dat al mijn klachten 
voldoende afnamen om een zo optimaal 
mogelijk leven te kunnen leiden. Hoera 
voor mij was dat mijn fysiotherapeute 
bij AFPFysio zich ging specialiseren 

in Fascia Integratie Therapie en dat ik 
mocht deelnamen aan deze methode.

De Fascia Integratie Therapie heeft een 
positieve invloed op mijn klachten. Ik 
merk dat pijn en stijfheid zijn afgenomen, 
mijn humeur verbeterd is en ik soepeler 
beweeg. Het is een wonderlijke methode, 
soms een ietwat pijnlijke behandeling. 
En ze heeft een aparte uitwerking. 
Krijg ik een behandeling in de linkerzij 
dan herstelt mijn knie!? Zo heb ik al 
meerdere behandelingen gehad die op 
onverklaarbare gebieden invloed hadden. 
Volgens mijn therapeut ben ik een snelle 
leerling en dat het niet bij iedereen 
zo gaat. Voor mij is het een goede 
toegevoegde methode van behandelen 
naast mijn andere beweegactiviteiten. Ik 
ben er blij mee.

Daarnaast zijn uw emotionele 
gesteldheid en levensstijl even 
belangrijk als de stoorzenders 
in het lichaam.

Triggerpoints, verklevingen 
of ontstekingen veroorzaken 
op zichzelf geen pijn, ze 
geven wel signalen af die 
door de zenuwen naar de 
hersenen worden geleid. Pijn 
ontstaat pas in het brein en 
het is aan de hersenen in 
welke mate deze signalen als 
pijn worden ervaren of niet. 
Daarin is de gevoeligheid van 

het zenuwstelsel van groot 
belang en die gevoeligheid 
kan wisselen van moment tot 
moment. Zo hebben emoties 
(vooral angst), stress, koorts, 
slaap, voeding, hormonen en 
medicijnen een sterke invloed 
op de gevoeligheid van het 
zenuwstelsel.

Verhelpen van uw 
klachten

Vanuit de fasciatherapie 
wordt naar alle factoren 

gekeken. Een fasciatherapeut 
bekijkt u van top tot teen, en 
door uw lichaam en geest als 
één geheel te onderzoeken 
spoort hij of zij de oorsprong 
van uw klacht op. Dit zorgt 
voor volledige oplossing of 
vermindering van uw klacht, 
zodat u makkelijker en 
zonder pijn beweegt.

Bronnen:

www.fasciaweb.nl; 
www.reumanetnoord.nl; 
www.reumanetnl.nl
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Bewegen met reuma

Het is natuurlijk van 
groot belang om in de 
periode met de beperkende 
maatregelen thuis ook in 
beweging te blijven. We 
kunnen daarvoor natuurlijk 
mooie oefenschema’s 
opstellen. Afhankelijk van 
de klachten die iemand 
heeft, kunnen dergelijke 
oefeningen dan wel of niet 
gedaan worden. Ook kan 
men via de televisie, met 
Olga Commandeur, of via 
verschillende apps aan 
oefenprogramma’s meedoen.

Als dit voor u mogelijk is, 
dan zou ik dit zeker doen, 
waarbij het wel belangrijk 
is om goed naar je lichaam 
te luisteren om jezelf niet 
verkeerd of teveel te belasten.

Een andere manier om thuis 
wat meer te bewegen en dus 
in conditie te blijven is het 
wat vaker herhalen van je 
dagelijkse handelingen. Dan 
maak je in principe van een 
gewone dagelijkse handeling 
een oefening.

Een paar voorbeelden:

1. Je hebt wat nodig uit 
een keukenkastje.Je 
pakt het er niet 
1 keer uit, maar vijf 
keer, zowel met de 
linkerhand als met de 
rechter.

2. Je staat op uit de stoel. 
Doe dat rustig even een 
keer of vier, vijf achter 
elkaar.

3. Sta op uit de stoel en 
hang alle schilderijtjes 
en foto’s die boven of 
op schouderhoogte 
hangen even recht of 
stof ze af.

4. Je moet naar boven om 
iets op te halen. Loop 
een keertje extra naar 
boven.

5. Je dekt de tafel. Neem 
er wat meer de tijd 
voor. Haal steeds 
maar 1 ding tegelijk 
op. Zet dat op tafel en 
haal bijvoorbeeld het 
volgende bordje op.

6. Probeer bij het 
tandenpoetsen 
afwisselend wat langer 
op je linkerbeen 
of rechterbeen te 
staan, of maak lichte 
kniebuigingen. Dit 
kan natuurlijk bij elke 
activiteit waarbij je 
staat.

Met een beetje fantasie kun 
je op deze manier van bijna 
alle handelingen die je de 
hele dag doet, een oefening 
maken. Bewegen wordt zo 
over de hele dag uitgesmeert 
en daardoor worden rust en 
activiteiten mooi afgewisseld.

ZELF OEFENEN TIJDENS JOUW NORMALE WERK
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Het is goed 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.

Wij hopen in 2021 onze groepsactiviteiten 
weer veilig te kunnen organiseren.

B E W E G E N I N G R O EP S V E R B A N D

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

Bij voldoende belangstelling organiseren we ook Reumafitness, Yoga of Nordic Walking.

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

Hydrotherapie	 Yoga	 Reumafitness	 Nordic	Walking
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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 E V E N
De tarieven 2021 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 3 maanden. Opzeggingen moeten schriftelijk plaats vinden bij de 
ledenadministratie, bij voorkeur via het e-mailadres ledenadministratie@rpv-groningen.nl
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Inloopbijeenkomsten(afgelast)

Alle inloopbijeenkomsten in Groningen, Delfzijl en Veendam zijn i.v.m. de tweede besmettingsgolf 
stopgezet. Wij houden u op de hoogte via onze website/mail en facebook van hervatting van de 
bijeenkomsten.

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 onderstaande 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) 
Contactpersoon: 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)

Regio Westerkwartier

1 maal per jaar een bijeenkomst.

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. Contactpersoon: Ina Wijkstra, inawijkstra@online.nl.

Activiteitenkalender 2020
Update Inloopbijeenkomsten in verband met corona

Wij hopen u in 2021 weer te kunnen ontmoeten.
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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
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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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Over het coronavirus 
en reuma

Iedereen in Nederland merkt het: het corona-virus (COVID-19) en de maatregelen 
van de overheid hebben grote gevolgen voor het dagelijks leven.

Let op: De situatie en de landelijke maatregelen in Nederland veranderen soms snel. Het 
kan zijn dat een vraag minder actueel is. Kijk voor meer en actuele informatie op:

• Kijk op de website van de Rijksoverheid

• Kijk bij de veelgestelde vragen van het RIVM

• Of kijk bij de veelgestelde vragen van de NOS

• Of bel met het landelijke corona-informatienummer van de overheid: T: 0800-1351.
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