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De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken is
werkzaam in het belang van patiënten met reumatische
aandoeningen in de meest ruime zin.
De vereniging ontplooit daartoe tal van activiteiten zoals
beschreven in dit Contactblad. Deze zijn vooral gericht op het
versterken van
•
•
•

de onderlinge contacten,
de mondigheid en
zelfwerkzaamheid van reumapatiënten.

De vereniging behartigt collectieve belangen van haar leden.
De Vereniging is aangesloten bij het Reumafonds.
Leden van de Vereniging kunnen zijn: patiënten met een
reumatische aandoening en ouders van kinderen met een
reumatische aandoening. Sympathisanten kunnen donateur
worden. Nog geen lid of donateur? Meld u aan via het
aanmeldingsformulier elders in het blad of via onze website
www.rpvdenhaag.nl

REDACTIE CONTACTBLAD
Joyce Numann
Cees de Graaf
Marian Fase

joyce.numann@planet.nl
ceesmeteenc@casema.nl
maefase@hetnet.nl

Kopij voor het Contactblad 3e kwartaal 2018 gaarne uiterlijk
4 juli 2018 zenden naar het redactieadres:
Marian Fase, Libelsingel 26, 2492 RB Den Haag
tel. 070-4444449
e-mail: maefase@hetnet.nl
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VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O.
Opgericht 1979
Contactblad verschijnt in

no. 2 – mei 2018
februari, mei, augustus, november

Verenigingsgebouw RPV Den Haag e.o.
Aaltje Noordewierstraat 276, 2551 SL Den Haag tel. 070-3234922
VOORZITTER: Vacant
VICE-VOORZITTER:
Mevr. N. Bogte-Steenbeek (Nathalie)
Baarssingel 10, 2492 MG Den Haag

e-mail: ednaatb@casema.nl
tel: 070-3871001

PENNINGMEESTER:
Mevr. E.M. van der Hoeven (Elma)
tel: 0174-417794
Zandeveltweg 18, 2692 AT ’s-Gravenzande
e-mail: ledenadministratie@rpvdenhaag.nl
penningmeester@rpvdenhaag.nl
SECRETARIS:
Mevr. A. van den Bergh-Noordam (Anja)
Jozef Israëlslaan 109, 2282 TC Rijswijk

e-mail: info@rpvdenhaag.nl
tel: 070-8889236

2e PENNINGMEESTER: Vacant
LEDEN:
Mevr. J.Y. Numann (Joyce)
e-mail: joyce.numann@planet.nl
Ruychrocklaan 182, 2597 ET Den Haag
tel. 070-3244208
Mevr. M.J.B. Pleune (Marijke)
Kruisland 9, 2685 TG Poeldijk

e-mail: r.pleune@planet.nl
tel: 0174-245507

Mevr. R. Streef (Ria)
e-mail: riastreef@casema.nl
Magr. Van Hennebergweg 49 B, 2552 BD Den Haag
tel: 070-3666810
ASPIRANT LID:
De heer M.A.J. Voorn (Michel)
Gravin Juliana van Stolberglaan 627,
2263 AV Leidschendam

e-mail: michel.voorn@mivo.nl
tel: 070-7801149

MEDISCH ADVISEUR: Dr. H.K. Ronday, reumatoloog
ALGEMEEN ADVISEUR EN OMBUDSVROUW:
Mevr. M. Rodenrijs (Ria)
e-mail: r.rodenrijs@casema.nl
Melis Stokelaan 2310, 2541 GM Den Haag
tel. 070-3293263
COÖRDINATOR VRIJWILLIGERS:
Mevr. A. van den Bergh-Noordam (Anja)
Jozef Israëlslaan 109, 2282 TC Rijswijk

e-mail: info@rpvdenhaag.nl
tel: 070-8889236
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CONTACTPERSONEN GROEPEN/CLUBS
Coördinator hydrotherapie:
Elma v.d. Hoeven, 0174-417794
Hydrotherapie Revalidatiecentr.
maandag:
Ria Rodenrijs, 070-3293263
Hydrotherapie Revalidatiecentr.
vrijdag:
Johanna Scholten, 070-3595430
Hydrotherapie Steenvoorde donderdag:
Alle groepen:
Ria Streef, 070-3666810
woensdag tussen 17.00 en 19.00/donderdag vanaf 08.00 uur
Hydrotherapie Bronovo woensdag:
Ria Rodenrijs, 070-3293263
Bechterew-oefengroep:
Truus v.d. Ende, 070-3913034
Tai Chi
Joke Tijsmans, 070-3237319
Contactgroep Rijswijk:
Henriette Godschalk, 070-3941312
Contactgroep Fibromyalgie:
Marie Thérèse Timmer, 070-3974508
Dartclub:
Joke Tijsmans, 070-3237319
Timmerclubje:
Lia van der Laan, 070-3871105
Hobbyclub Maandag:
Marga Noordermeer, 070-3902381
Kaartclub:
Leo Noordermeer, 070-3902381
Bij langdurige ziekte:
Marijke Pleune, 0174-245507
Ineke Hoppenbrouwer, 0174-729782
Inloopochtenden voor reumapatiënten:Anita Guldemond, 06-51600688
Kees Aaldijk, 070-3801340
Donderdagmiddaggroep:
Ria Streef, 070-3666810
Marijke Pleune, 0174-245507
Vervoer Taxibus:
Ria Streef, 070-3666810
Beheer Website:
Carsten v.d. Hoeven, 06-49922476
E-mail: webmaster.rpv.denhaag@gmail.com
Voor meer informatie zie elders in het blad!

ERELEDEN:

Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens (Marjolein)
Mevr. R.H.J. Konings (Lieke)
Mevr. R. Rodenrijs (Ria)
Mevr. E.M. v.d. Hoeven (Elma)
Mevr. J. de Graaff-Grootveld (Joke)

CONTRIBUTIE/BANKREKENING:

€ 24,00 per jaar, te voldoen vóór 1 april. Wanneer u geen machtiging
voor automatische incasso hebt verleend, ontvangt u in januari een
acceptgiro.
IBAN nr. NL66INGB0003890569
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WOORDJE VAN DE VICE-VOORZITTER
Zoals u merkt hier geen woordje van Marian
Fase, onze voorzitter. Zij heeft met ingang
van de Algemene Ledenvergadering in
maart helaas moeten stoppen met haar
werkzaamheden als voorzitter. Om
gezondheidsredenen moet ze het een stuk
rustiger aan gaan doen. Ze zal dit verderop
in dit blad zelf nog toelichten. Wij als bestuur zullen haar erg
missen, ze was een enorm toegewijde voorzitter en we hebben de
afgelopen 3 jaar van haar warme persoonlijkheid genoten! Wat wel
erg fijn is, is dat ze (voorlopig) nog in de redactiecommissie blijft
zitten en dit contactblad dus ook mede door haar is gemaakt. Het
bestuur wenst Marian een goed herstel toe.
Tijdens die laatste Algemene Ledenvergadering heb ik het stokje
dus van Marian overgenomen, en neem haar taken zo goed
mogelijk waar. Weliswaar als vice-voorzitter, dus zijn we weer op
zoek naar een voorzitter! U kent mij vast al. In 2012 ben ik bij het
bestuur gekomen en inmiddels al een aantal jaren vice-voorzitter.
Ik ben 49 jaar en woon in Leidschenveen met mijn man en dochter
van 15. Ik heb 21 jaar bij de Rabobank gewerkt, bij de Servicedesk
en het Reisbureau. Organiseren is mijn passie, vandaar dat ik al
een aantal jaar met veel plezier de dagtocht en de kerstviering
mede voor u organiseer.
Over de dagtocht gesproken, op 5 juni gaan we naar Zeeland waar
we o.a. het Watersnoodmuseum bezoeken, erg interessant. Het
programma vindt u verder in dit blad, het wordt een heerlijke dag.
Gaat u met ons mee?
Wat kunt u nog meer lezen in dit contactblad? Naast het stukje van
de penningmeester en de mededelingen van de secretaris over de
bestuurstafel informeert Marijke Pleune ons over de boeiende
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informatieavonden die ze heeft geregeld. Komt u ook eens
luisteren? Ook als u (nog) geen lid bent, heten wij u van harte
welkom.
We hebben er sinds de Algemene Ledenvergadering weer een
aspirant lid bij. Michel Voorn gaat ons bestuur versterken waar we
heel blij mee zijn. Op blz. 10 stelt hij zich aan u voor.
Half maart is de collecteweek van het Reumafonds geweest. Meer
dan 50.000 collectanten zijn op pad gegaan om te collecteren voor
onderzoek naar reuma. In ons bestuur zitten ook leden die een
aantal vrijwilligers aansturen en de collectebussen legen, tellen en
afstorten. Ook ik heb zelf 2 avonden gecollecteerd. In mijn eigen
wijk. Ik vond het best zwaar maar wel enorm voldoening gevend.
Wat ook voldoening geeft, is om te zien dat we met elkaar weer
zo’n mooi contactblad voor elkaar hebben gekregen. Ik wens u veel
leesplezier en zie u graag op de volgende informatieavond van 15
mei.
Hartelijke groeten van Nathalie Bogte, vice-voorzitter

Zoals Nathalie hierboven al schreef, ben ik
vrij plotseling gestopt met mijn
voorzitterschap.
Om gezondheidsredenen moest ik helaas
al het werk direct neerleggen. Dit is niet
mijn stijl. Waar ik aan begin wil ik graag
afmaken maar mijn lijf zei STOP.
Met veel plezier heb ik samen met het
bestuur gewerkt en ik hoop dat ik het contactblad kan blijven
maken zodat ik nog een bijdrage kan leveren aan onze RPV.
Ik hoop u allen weer snel te ontmoeten, misschien wel op de
dagtocht.
Met vriendelijke groeten van Marian Fase
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VAN DE PENNINGMEESTER
Contributie 2018
Zoals u heeft kunnen lezen in de
bijlage van het vorig contactblad is de
contributieverhoging niet doorgevoerd.
De contributie blijft dus € 24,= per jaar
en voor mensen die een acceptgiro
willen ontvangen € 26,=.
Bij het ontvangen van het contactblad Elma v.d Hoeven
voor het 1ste kwartaal heeft een deel
van de leden ook de acceptgiro van de vereniging ontvangen,
met daarbij een verzoek om over te gaan tot het machtigen van
de vereniging. Heel wat mensen hebben hier gehoor aan
gegeven. In de Algemene Ledenvergadering van 2017 is men
akkoord gegaan met een extra verhoging van € 2,= als men een
acceptgiro wil blijven ontvangen.
Tot nu toe heeft ongeveer 50% van het aantal leden middels de
acceptgiro betaald. Indien u bij de 50% hoort die nog niet
betaald heeft, wilt u dit dan alsnog zo snel mogelijk doen, dit
scheelt mij een hoop extra werk.

Automatische incasso
Het incasseren van de automatische incasso is
dit jaar niet helemaal vlekkeloos verlopen. Met
het gebruik van een nieuw incassoprogramma
heb ik een verkeerde code gebruikt. Veel
mensen kregen dan ook een melding op hun
rekening dat er door een administratieve fout
niet geïncasseerd kon worden. Hiervoor mijn
excuus, inmiddels is er rond 25 maart
geïncasseerd. Helaas is in het nieuwe
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programma de extra schenking, die sommige leden doen, niet
overgenomen. Wij willen de mensen die de vereniging altijd iets
extra’s gunnen dus vragen om dit voor 2018 zelf over te maken.
Door deze extra giften kunnen wij net iets meer doen.
Restitutie contributie
Bij een aantal zorgverzekeraars kunt u uw jaarcontributie
declareren. Dat kan vaak middels het meezenden van een
kopie van uw overschrijving. Soms echter weigert men dit
betalingsbewijs te accepteren. In dat geval kunt u bij mij een
betalingsbewijs opvragen om het contributiebedrag terug te
vorderen. U moet wel zelf het bewijs aanvragen. Dat wordt niet
automatisch verzonden.
Hydrotherapie
De eerste nota van dit jaar voor de hydrotherapie is weer op de
mat gevallen. Een groot aantal van u heeft inmiddels hiervoor de
machtiging ondertekend. Ook krijgt een groot gedeelte de
rekening via de e-mail. Heeft u nog niet uw e-mail adres of een
machtiging getekend, doe het dan alsnog! Het scheelt een boel
werk en de betaling kan zo niet vergeten worden.
Elma van der Hoeven, Penningmeester
Beste lezer,
Heeft U het contactblad uit, gooi het dan niet weg.
Leg het contactblad in de wachtkamer van uw
huisarts, specialist, fysiotherapeut, tandarts, enz.
Andere mensen kunnen het dan ook lezen
en willen dan misschien lid of donateur
worden van onze Vereniging.
Bij voorbaat hartelijk dank,
redactie
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INFORMATIEAVONDEN
Op de 3e dinsdagavond van de maanden april, mei,
september, oktober en november vinden deze avonden
plaats in Wijkcentrum Vrederust, Flatnaam Wilgenburg
Melis Stokelaan 2496W, 2541 GS Den Haag.
Aanvang 19.30 uur.
15 mei 2018
Dr. N. Baas is orthopedisch chirurg en
verbonden aan het Haga Ziekenhuis (locatie
Leyweg) en het Centrum voor orthopedie en
beweging van Bergman Clinics (locatie
Rijswijk) en het LangeLand (LLZ) ziekenhuis
te Zoetermeer.
Marijke Pleune
Diagnostisch
onderzoek is van
essentieel belang voor uw behandeling
en uw herstel.
Dr. Baas is gespecialiseerd in
knieoperaties en geeft u inzicht in de
behandeling hiervan.
18 september
Programma volgt in het volgende contactblad en op de website.
Iedereen is welkom, ook niet leden.
Er is voldoende parkeergelegenheid en met het openbaar
vervoer uitstekend bereikbaar.
Vervoer Taxibus: Vrijdag, voorafgaand aan de bijeenkomst van
de dinsdagavond, bellen met Ria Streef, tel. 070-3666810, tussen
10.00 en 12.00 uur.
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MIDDAGBIJEENKOMSTEN
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276
Iedere 1e donderdag van de maand om 13.30 uur
Contactpersonen: Ria Streef, tel. 070-3666810 en
Marijke Pleune, tel. 0174-245507
3 mei: Crea-middag.
Het is nog een verrassing wat we
gaan maken.
7 juni: Lunchen in de Haagsche
Beek.

In juli en augustus zijn we vrij.
6 september: Zien we elkaar weer.

De HOBBYCLUB van MARGA NOORDERMEER heeft bloemstukjes
met hangende kopjes gemaakt. Was erg geslaagd.

Op onze website: www.rpvdenhaag.nl staat de meest actuele informatie over de informatieavonden. Het komt namelijk wel eens
voor, dat een presentatie op het laatste moment gewijzigd wordt.
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EVEN VOORSTELLEN
Als nieuw aspirant-bestuurslid wil ik me
graag even voorstellen. Ik ben Michel
Voorn, 53 jaar en woonachtig in
Leidschendam. Naast aspirantbestuurslid ben ik ook coördinator van de
stickergroep. Deze functie heb ik in 2016
van Leo Noordermeer overgenomen.
In 1995 kreeg ik de diagnose Artritis
Psoriatica. Jammer genoeg werd ik daardoor in 2007 volledig afgekeurd. Ik heb van 1989 tot mijn afkeuring gewerkt op een
onderwijskantoor op de afdeling automatisering, waar ik veel
met computers te maken heb gehad en veelal collega’s hielp op
hun werkplek als ze een probleem hadden met de computer.
Mijn interesses en hobby's zijn divers. Ik ben
muziekliefhebber en dan met name van synthesizer muziek, Ik ben groot fan van Jean-Michel
Jarre die ik al een aantal keren persoonlijk heb
mogen ontmoeten. In het verleden heb ik ook een
tijdje radioprogramma’s gemaakt maar dat doe ik
op dit moment niet meer, wellicht ooit weer in de toekomst.
Ik ben ook fan van Science-Fiction, zoals bijvoorbeeld Star Trek.
Hiervoor ben ik regelmatig te vinden op Comic Cons zoals dat
heet, of andere soortgelijke evenementen.
In 2008 ben ik figurant geweest bij een Nederlandse Star Trek
fan productie en waar ook het inmiddels niet meer bestaande tv
programma Man Bijt Hond bij aanwezig was voor een reportage.
Ik hoop dat ik een goede bijdrage kan leveren aan de
Vereniging.
Michel Voorn
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VAN DE BESTUURSTAFEL
De nieuwjaarsbijeenkomst was erg gezellig.
2 Bestuursleden zijn naar een bijeenkomst
geweest van post.nl over het behouden van
brievenbussen in de hele regio.
De penningmeester Elma Van der Hoeven
heeft inmiddels na een kleine vergissing de
jaarlijkse contributie geïnd.
Marian Fase heeft haar voorzitterschap tot Anja v.d. Bergh
onze grote spijt vroegtijdig moeten beëindigen. Haar taak wordt overgenomen door vice-voorzitter Nathalie
Bogte.
De A.L.V. is door 40 mensen bezocht. Michel Voorn is aangesteld
als aspirant bestuurslid. Anja van den Bergh heeft een termijn van
12 jaar erop zitten. Zij heeft toegezegd te blijven tot er een nieuwe
secretaris is. Marijke Pleune heeft haar termijn met nog eens 4 jaar
verlengd. Er wordt een dringende oproep gedaan voor nieuwe
bestuursleden: een voorzitter, penningmeester en een secretaris.
De A.L.V. werd weer afgesloten met een plantjesbingo met dank
aan Leo van Marrewijk.
De jaarlijkse bijeenkomst met het bestuur en alle groepscoördinatoren wordt verzet tot na de zomer.
De voorbereidingen voor de dagtocht op 5 juni zijn in volle gang.
Verderop in het contactblad kunt u hierover alles lezen.
De Vereniging bestaat volgend jaar 40 jaar. De lustrumcommissie
is druk bezig met het organiseren van het lustrumfeest op 4 juni
2019.
Het bestuur buigt zich over de consequenties voor onze vereniging van de invoering van de Algemene Verordening gegevensbescherming die per 25 mei van toepassing zal zijn.
We zijn met een aantal bestuursleden naar voorlichtingsavonden
van PEP geweest. Er wordt een protocol opgesteld om de privacy
van onze leden volgens de nieuwe regels te waarborgen.
Anja v.d. Bergh, secretaris
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DAGTOCHT ZEELAND
DINSDAG 5 JUNI 2018
Watersnoodmuseum / koffie&gebak /
Zierikzee / rondrit / diner
Onze jaarlijkse dagtocht brengt u dit jaar naar
Zeeland. Gaat u met ons mee? We gaan er
weer een mooie dag van maken. Met dit jaar
Nathalie Bogte
een lagere eigen bijdrage voor de leden. Door
een schenking kunnen we de eigen bijdrage (voor de leden) met
€10 verlagen ten opzichte van voorgaande jaren!
Programma
Tussen 08.30 en 08.45 uur verzamelen bij het opstappunt. Om
09.00 uur vertrekt de bus. Omstreeks 10.30 uur komen we aan
in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, waar we verwelkomd
worden met koffie/thee en
gebak.
We krijgen eerst een inleiding
waarna we op eigen
gelegenheid het museum
kunnen bezoeken. Het museum
is gevestigd in de 4 caissons,
die werden gebruikt om de dijk
te sluiten. Deze 4 caissons vertellen het verhaal van de
waternoodramp in 1953. In 2003 is dit museum uitgeroepen tot
Nationaal Monument. In de expositieruimten wordt de ramp
herinnerd en herdacht maar ook leert u wat de toekomst
allemaal aan mogelijkheden biedt met water.
Hierna rijden we naar monumentenstad Zierikzee voor een vrije
pauze. Deze stad was in de Gouden Eeuw een van de rijkste
steden van Nederland. Het heeft meer dan 500 monumenten in
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en rond de stad. Hier kunt u uw zelf meegebrachte lunch opeten
of lunchen in een van de vele restaurantjes. U kunt de
stadspoorten, de Dikke Toren en andere historische
monumenten bekijken of misschien wel genieten van de zon op
een heerlijk terras aan de haven! In de middag maken we vanaf
Zierikzee een rondrit via een mooie route naar het restaurant in
Hoogerheide. Hier kunnen we genieten van een heerlijk 3
gangen diner. Na het diner
rijden we terug naar Den Haag,
waar we tussen 20.15 en 20.30
uur verwachten aan te komen.
Opstappunt: Wijkcentrum
Vrederust, Melis Stokelaan
2496w, Den Haag. Flatnaam
Wilgenburg. (08.30-08.45 uur)
Eigen bijdrage: €27,00 voor leden / Introducee: €45,00
Om mee te kunnen met deze dagtocht dient u zich aan te
melden door bovenstaand bedrag over te maken naar IBAN nr:
NL66INGB0003890569 van de Vereniging van Reumapatiënten
Den Haag e.o. te ’s-Gravenzande. Graag in de omschrijving
vermelden als u een dieet heeft of u in de rolstoel blijft zitten
tijdens de busrit. Uw betaling dient vóór 22 mei binnen te zijn
om mee te kunnen met deze dagtocht. Contant betalen in
de bus is niet mogelijk!
Taxibus: Het opgeven voor de Taxibus kan tot maandag 28 mei
bij Ria Streef, te bereiken op maandag en vrijdag tussen 10.00
en 12.00 uur via 070-3666810.
Ziekte. Mocht u op de dag zelf ziek zijn, wilt u zichzelf dan
afmelden bij Marijke of Nathalie van de Dagtocht Commissie.
Marijke: 06-23465274 / Nathalie: 06-21206155
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INLOOPOCHTEND VOOR
EN DOOR REUMAPATIËNTEN
Contactpersonen:
Kees Aaldijk
tel: 070-3801340
Anita Guldemond tel: 06-51600688

Elke 2e woensdagochtend van de maand
van 11.00 tot 13.00 uur.

Verenigingsgebouw
Aaltje Noordewierstraat
276

Elke maand is er een inloopochtend
voor diegenen die op zoek zijn naar
een luisterend oor of informatie. Zij kunnen die vinden bij
lotgenoten die uit eigen ervaring bekend zijn met soortgelijke
vragen of problemen door de ziekte.

Al pratend kunnen bijvoorbeeld ook vragen voor de reumatoloog
op een rijtje worden gezet of kan voor een bepaald probleem de
weg worden gezocht naar de juiste hulpverlener of instantie.
U als leden van onze Vereniging bent van harte welkom voor
een individueel contact. Wij, Kees en Anita, zullen u graag
begroeten.
Ook voor niet-leden in onze Haagse regio met welke vorm van
reuma ook (RA, Bechterew, SLE, PMR, Artrose, Fibromyalgie),
die eens met een medepatiënt willen praten, staat de
inloopochtend open.
De inloopochtenden vinden op de 2e Woensdag van elke
maand plaats in de eigen locatie van de R.P.V.
U kunt dan tussen 11.00 uur en 13.00 uur binnenlopen in het
verenigingsgebouw aan de Aaltje Noordewierstraat nr. 276.
(vlak bij eindpunt lijn 3).
De volgende inloopochtenden in 2018 zijn op:
9 mei en 13 juni.
Wegens vakantie zijn wij in juli en augustus niet aanwezig
Wij, uw medepatiënten, zien u graag komen en zitten met
koffie voor u klaar!
Kees Aaldijk en Anita Guldemond
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BECHTEREWGROEP
De Bechterewgroep is druk aan het trainen voor
het internationale volleybaltoernooi. Het wordt
voor de 15e keer gehouden in de “Galgenwaard”
in Utrecht. Het is op 14 april. Dit keer hebben 10
mensen zich voor dit toernooi ingeschreven..
Wij trainen iedere week ongeveer 15 minuten
aansluitend aan het progamma van de
fysiotherapeute. De ene week met Sascha de
andere week met Miriam.
De opkomst van de Bechterewers is best hoog, beter dan dat
geweest is!
Ook zijn de laatste vragenlijsten voor het onderzoek van Florus
v/d Giessen ingevuld. Dit is een onderzoek van het LUMC
samen met het Reumafonds of therapie nog voldoet.
Truus v.d. Ende
Oproep
Kent u iemand in uw omgeving die langdurig ziek is en die,
net als u, lid is van onze Reumavereniging?
Meld dat dan even bij Marijke Pleune!
r.pleune@planet.nl, tel: 0174-245507

De redactiecommissie houdt zich, te allen tijde, het recht voor
om ingezonden artikelen zonder opgaaf van redenen te weigeren, om wijzigingen aan te brengen of om spelling- of grammaticale fouten te corrigeren.
De redactiecommissie is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van de advertenties. Advertenties in het Contactblad houden
geen aanbeveling van de betreffende artikelen in door de Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN
RPV DEN HAAG E.O.
HOBBYGROEP RIJSWIJK: MET EEN LUISTEREND OOR VOOR
ELKAAR
Johan Brouwerstraat 13, Rijswijk
2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur
Contactpersoon: Henriette Godschalk, tel. 070-3941312

FIBROMYALGIEGROEP: CREATIEF BEZIG ZIJN MET EEN
LUISTEREND OOR VOOR ELKAAR
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag
Elke 1e en 3e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30
uur
Contactpersoon: Marie-Thérèse Timmer, tel. 070-3974508

HOBBYCLUB MAANDAG: KAARTEN MAKEN, SCHILDEREN
EN NOG VEEL MEER
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag

Elke 2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00
uur
Contactpersoon: Marga Noordermeer, tel. 070-3902381
CRAZY DARTS: SAMEN BEWEGEN, SAMEN PRATEN,
SAMEN LACHEN, SAMEN HUILEN
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag
2e en 4e dinsdagavond van de maand, vanaf 19.30 uur
Contactpersoon: Joke Tijsmans, tel. 070 3237319
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN
RPV DEN HAAG E.O.
vervolg
TIMMERCLUB: PLEZIER MET HOUT
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276,
Den Haag
Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur
Contactpersoon: Lia van der Laan, tel. 070-3871105

RPV KAARTCLUB: GEEN SLAG MISSEN!
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag

Elke 2e en 4e donderdagmiddag van de maand van 13.30
tot 16.00 uur
Contactpersoon: Leo Noordermeer, tel. 070-3902381 of
06-18524509

MIDDAGBIJEENKOMSTEN:
GEZELLIG SAMEN BEZIG ZIJN!
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276
Iedere 1e donderdag van de maand om 13.30 uur
Contactpersonen:
Ria Streef, tel. 070-3666810 en
Marijke Pleune, tel. 0174-245507

Vervoer Taxibus:
Maandag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de donderdagmiddag, bellen met Ria Streef,
tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 12.00 uur.
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OVERZICHT BEWEEGACTIVITEITEN
RPV DEN HAAG E.O.
TAI CHI
Dekkersduin, Campanulastraat 6, Den Haag
Op donderdag van10.30—12 uur met
2 maal pauze.
Kosten € 5,00 per keer.
Wil je meer weten over Tai Chi, kijk dan op
www.healingtaichi.nl of op
facebook: Healingtaichi.
Contactpersoon: Joke Tijsmans, tel. 06-10583818 of e-mail:
jh.tijsmans@gmail.com.
BECHTEREW-OEFENTHERAPIE
De therapie bestaat uit 1 uur zaaloefeningen
en 40 minuten in het verwarmde oefenbad
van het
Revalidatiecentrum te Den Haag,
Vrederustlaan 180, tel. 070-3593593
vrijdag van 18.00-20.00 uur.
Kosten € 50,40 per kwartaal.
Informatie en aanmelden: Elma v.d. Hoeven, 0174-417794.
Afmelden bij contactpersoon Truus v.d. Ende, 070-3913034
op vrijdag tot 16.00 uur.
HYDROTHERAPIE
De therapie wordt gegeven in Sophia,
Revalidatiecentrum in Verzorgingshuis
Steenvoorde in Rijswijk en in
Bronovo ziekenhuis.
Kosten € 16,00 per maand.
Contactpersoon: Elma v.d. Hoeven 0174-417794
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RUBRIEK LEDENBESTAND
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:

Mevr. S.M. Blijd
Mevr. K.D. (Karin) Kraaijeveld
Mevr. J. (Joke) Mekenkamp
Mevr. T.I.S. (Thea) Moen
Mevr. P. van Ouwerkerk-Rikkers
Mevr. J.E.C. (Ella) Rodenburg
Mevr. A.M. (Anita) Tierolf
Mevr. C.M.B. (Caroline) van Velzen
Mevr. Y. (Yvonne) Vink
Hr. M.J.T.H. (René) Wagemakers
Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze
Vereniging en deel zullen nemen aan onze bijeenkomsten.

Overleden leden
Mevr. A. Petersen-Jacobse
Mevr. M.A. van der Wilk

Wij wensen de
nabestaanden
sterkte toe.

Loslaten is ook liefde
Verhuisd?
Geef het even door s.v.p.
Een telefoontje, e-mail of kaartje naar het secretariaat is een kleine
moeite en scheelt ons een hoop werk. De gegevens van het secretariaat staan vóór in het contactblad. Alvast bedankt!
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Ans v.d. Werf is lid van onze vereniging en woont ver buiten de
regio. Onlangs stuurde zij het gedicht “Hoor je wel” in. Een
gedicht dat op bruiloften en partijen wordt voorgedragen. Pure,
ondeugende plattelandspoëzie. Voor de duidelijkheid heb ik het
Twents maar vertaald in voor ons begrijpelijke taal.
HOOR JE WEL
Een heer en een dame van een
deftige stand
Die brachten bezoek, bij een boer
op het land
Ze gingen naar 't veld waar het
graan stond te prijken
En gingen het paard en de koeien
bekijken
Bezagen de schuren zo sterk en
zo hecht
En kwamen per slot bij het
pluimvee terecht
Een potige haan een dertigtal kippen
Een prachtig gezicht voor hun stadse begrippen

En toen zo opeens voor een ieders gezicht
Kweet de haan zich van z'n man'lijke plicht
Die geeft er niet om als eenieder dat ziet
Hij doet zijn plicht dus schaamt hij zich niet
Mevrouw stond te kijken met al haar verstand
Zoiets dat zie je toch alleen op 't land
Zeg boer, sprak ze toen, als ik vragen mag
Doet zo'n haan dat nu iedere dag?
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Iedere dag, zegt de boer, wat praat je me nouw
Dat doet hij wel twintig keer per dag mevrouw
Ach, ik kan niet begrijpen hoe 't kan
En mevrouw sprak verwijtend, Hoor je wel, Man
Meneer kromp ineen als een hond die men slaat
Toen keek hij verschrikt naar mevrouw d'r gelaat
Waarin zo duidelijk de vraag stond te lezen
Of hem nu zo'n haan tot voorbeeld moest wezen
Jij denkt aan jezelf, aan je krant, aan je sport
Wat schiet je in liefde toch hopeloos tekort
Maar langzaam herstelt hij zich weer van de schrik
Er kwam zelfs een vrolijke trek in zijn blik
't Gezicht van zijn vrouw
scheen hem niet te plagen
Toen hij vroeg, zeg boer,
mag ik ook wat vragen
Je hebt ons zo even verteld
van die haan
En hebt ons waarlijk
verwonderd doen staan
Van zijn liefde zo groot voor ons menselijk begrip
Maar neemt hij nou altijd dezelfde kip?
Welnee, zei de boer, hoe kom je daarbij
Hij heeft er wel dertig, zijn keuze is vrij
Als hij 's morgens uit het hok komt dan is hij zo druk
Wie 't dichtste bij is, heeft het eerste geluk
Jaloers of afgunstig dat is er niet één
Ze vraagt niet om liefde voor zichzelf alleen
Op die manier nemen de kippen het niet nouw
En meneer sprak verwijtend. Hoor je wel, Vrouw.
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NIEUWE REUMACONSULENT HMC (HAAGLANDEN
MEDISCH CENTRUM)
Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Jenneke Verbruggevan Krimpen en ik versterk sinds september het team van
reumaverpleegkundigen binnen het HMC. Ik werk op maandag,
donderdag en vrijdag in HMC Bronovo. Op dinsdag de hele dag
en op woensdagmiddag is mijn collega Marlies Diepstraten aanwezig. Op vrijdag draai ik 1 keer in de twee weken poli in
Wassenaar.
Hiervoor ben ik werkzaam
geweest in het Franciscus
Gasthuis en Vlietland, locatie
Vlietland Schiedam. Daar ben ik
4 jaar als reumaverpleegkundige
werkzaam geweest.
Als reumaverpleegkundigen zijn er verschillende taken die wij
uitvoeren. Wij werken alternerend met de reumatologen. Dit
houdt in dat om de drie maanden de patiënt de ene keer bij de
reumatoloog komt en de andere keer bij de reumaconsulent.
Tijdens het consult worden de volgende dingen bekeken:
• Inventarisatie van de klachten
• Laboratoriumuitslagen
• DAS, HAQ of Basdai, Basfi en Asdas afgenomen
• Aanpassingen in het beleid doorgenomen (vooraf in EPD van
de arts aangegeven en aan de hand van de ziekteactiviteit volgens treat to target)
Ruimte voor andere vragen over aanpassingen, werk, woning,
beperkingen, acceptatie, leefstijl, en sporten / bewegen
Zijn er afwijkingen of andere medicatie-aanpassingen nodig, dan
zal dit worden overlegd met de reumatoloog. Ook bespreken wij
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verschillende kwaliteitsmetingen. Zoals een DAS, HAQ, Basdai,
Basfi en Asdas. De reumaconsulent geeft informatie en begeleiding waar nodig is.
Om onze deskundigheid op pijl te houden bezoeken wij symposia, lezen vakliteratuur, volgen bijscholingen en houden de
media op eigen vakgebied in de gaten.
Ook geven wij klinische lessen aan andere verpleegkundigen,
desgevraagd voorlichting of publicatie in vakbladen en patiëntenbladen.
Een van onze taken is om voorlichting te geven. Daarom wil ik
jullie graag iets meer vertellen over de Jak-remmers. Er zijn 2
nieuwe middelen gekomen en worden gegeven bij patiënten met
Reumatoïde artritis waar bij andere geneesmiddelen onvoldoende effectief waren.
Baracitinib (Olumiant) - Tofacitinib (Xeljanz)
Deze 2 middelen zijn een reuma-remmend medicijnen ook wel
DMARD (disease modifying anti- rheumatic drug) die behoort tot
de groep van de Janus-kinase (JAK) remmers.
JAK-remmers verminderen de activiteit van een groep enzymen
(de Janus-kinasen oftewel JAK’s) in het lichaam. Deze JAK’s
zijn een schakel in de communicatie tussen verschillende cellen
van het afweersysteem. Ze zijn betrokken bij het ontstaan en
onderhouden van een ontsteking. JAK-remmers stoppen de
aanmaak van eiwitten die ontstekingen veroorzaken en doorbreken daarmee de vicieuze cirkel van het in stand houden van
de gewrichtsontstekingen bij reumatoïde artritis.
Dit middel is alleen in tabletvorm verkrijgbaar en is te vergelijken
met andere biologicals. Gezien de werking op het
immuunsysteem zie je bij deze middelen dat het de weerstand
kan verlagen. Daarbij zie je een verhoogde kans op infectie
gevaar als bijwerking.
Jenneke Verbrugge- van Krimpen
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BEGRIJPELIJKE MEDICATIEFOLDERS DRAGEN BIJ AAN
BETER MEDICIJNGEBRUIK
Mensen met reuma
moeten goed
geïnformeerd zijn over de
werking van hun
medicijnen en wat dit
betekent voor hun
dagelijks leven. Uit
onderzoek blijkt dat veel
bijsluiters niet altijd begrijpelijk zijn. De Nederlandse
Vereniging voor Reumatologie (NVR) en het Reumafonds
bieden een oplossing: begrijpelijke medicatiefolders over
zo’n 40 soorten reuma medicijnen.
Bijsluiters van medicijnen zijn voor veel mensen een belangrijke
informatiebron. Veel gehoorde verbeterpunten zijn dat bijsluiters
korter, beter leesbaar en duidelijker vormgegeven zouden
moeten zijn.
De nieuwe medicatiefolders spelen in op deze behoefte. Zij zijn
een nuttige aanvulling op de bijsluiter.
De medicatiefolders zijn speciaal geschreven voor mensen met
reuma vanuit hun perspectief. In begrijpelijk taal staat
beschreven hoe het medicijn werkt, voor welke aandoeningen
het kan worden gebruikt, welke bijwerkingen er zijn en
praktische tips. Het geheel is overzichtelijk vormgegeven en
online toegankelijk via de website van het Reumafonds.

Om verder te kunnen, moet je wel eerst
weten waar je staat.
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Yvonne Balvers, ervaringsdeskundige: "Deze medicatiefolders
vind ik een waardevolle aanvulling op de informatie die vanuit de
apotheek wordt gegeven. Als je snapt hoe een medicijn inwerkt
op je lichaam met reuma, ben je geneigd om je medicatie
trouwer te gebruiken. Dat zal de werking van je medicatie zeker
bevorderen zodat je bijvoorbeeld reumaontstekingen en
beschadigingen beter kunt bestrijden."
De NVR en het Reumafonds zijn van mening dat deze
medicatiefolders bijdragen aan begrijpelijke informatievoorziening. Zodat mensen met reuma goed geïnformeerd zijn
over de werking van de medicijnen die zij gebruiken.

Als je gaat starten met reuma medicijnen, lees dan altijd goed de
informatie daarover. Neem bij vragen altijd contact op met jouw
arts, verpleegkundige of apotheker.
Patiëntenperspectief
Vragen over medicijn?

Telefooncontacten met de RPV
Het komt regelmatig voor dat onze leden naar bestuursleden en contactpersonen bellen, daar zijn we ook voor!
Helaas wordt er ook vaak op tijden gebeld dat men normaal gesproken “vrij” zou zijn. Graag willen wij u er op attenderen dat
ook bestuursleden en contactpersonen, die allen hun krachten
vrijwillig aan de RPV leveren, reumapatiënten zijn en sociale verplichtingen hebben.
Dus gaarne niet bellen in de avonduren ná 20.00 uur en in de
weekends, Spoedgevallen uitgezonderd.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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CEES OP BEZOEK BIJ
TAI CHI

Dankzij het goede contact van
coördinator Joke Tijsmans met Tai
Chi leraar Ben Lochtenbergh zijn er
enkele mensen binnen onze
vereniging die aan Tai Chi doen.
Mijn bezoek was dan ook aangekondigd en vol verwachting ging
ik op weg naar Zorgcentrum Dekkersduin in de Campanulastraat
nummer 6.
In een grijs verleden (begin jaren 70) had ik enige ervaring
opgedaan met Tai Chi. Maar ja, na een dag hard werken en
reizen naar Amsterdam kon ik de concentratie niet opbrengen en
hield 't destijds gauw voor gezien. Maar nu, in de ochtenduren
(10.30 – 12.00 uur) werd ik enthousiast ontvangen en hoopte men
dat ik meteen maar mee zou doen. Nou, nee dus. Eerst maar
zitten en kijken. En wat ik zag, vond ik prachtig. Ben deed
bewegingen voor en liet de groep, pratend met zijn rustgevende
stem, de bewegingen herhalen.

Tai Chi betekent “het ultieme”. Vul maar in! Ik zag ultieme
ontspanning, rust en concentratie. De lichte, zich steeds
herhalende, lichamelijke bewegingen vragen heel wat
concentratie om uiteindelijk tot ontspanning te komen. Ben
beveelt dan ook aan om dagelijks thuis ongeveer 10 minuten te
oefenen. Handen, heupen, armen, voeten, nek en benen komen
allemaal aan bod.
Geen sportkleding nodig. Gewone dagelijkse kleding en platte
schoenen zijn voldoende. Nooit oefeningen waarbij je moet
Contactblad 2e kwartaal 2018 - 26

hurken, springen of moeilijk over de grond kruipt.
En toen, na de pauze (na ongeveer 20 minuten) deed ik mee.
En dat viel niet mee!!! Ik verloor als enige steeds mijn balans
maar hield dapper vol. Na afloop sprak ik hierover en iedereen
deelde die ervaring. Door Tai Chi verbetert je gevoel voor
evenwicht, vallen mensen minder snel, gaan bewegingen toch
iets gemakkelijker en voor sommigen is er zelfs sprake van
minder medicijngebruik.
Interesse? Je kan bij Ben een gratis en vrijblijvende
kenningsmakingsles krijgen. Ben je echt geïnteresseerd dan kan
je via Joke Tijsmans (info elders in dit blad) voor slechts 5 euro
per keer (reumaprijsje) deelnemen.
VOORALL NIEUWS
Geen medicijnen door toilet spoelen!
Jaarlijks komt er in Nederland
140.000 kilo aan medicijnresten
in het water terecht, met
schadelijke gevolgen voor mens
en milieu. D66 en ChristenUnie
willen dat dit probleem bij de
bron wordt aangepakt: de
gebruikers. Artsen moeten betere informatie krijgen over actieve
stoffen in medicijnen. Het moet voor mensen makkelijker
worden om medicijnen, die ze niet meer gebruiken, in te leveren
bij de apotheek of bij andere winkels. En Minister van
Nieuwenhuizen is door de politieke partijen gevraagd te
onderzoeken wat nog meer gedaan kan worden om
geneesmiddelen uit ons water te houden.
Bron: 2017 AD Haagsche Courant
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WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN
REUMA ALS JE KINDEREN WILT
KRIJGEN?
Vrouwen met reumatoïde artritis (RA)
doen er langer over om zwanger te
worden dan
vrouwen die geen
reuma hebben. Dat blijkt uit een pas
verschenen proefschrift uit Rotterdam. Ook
voor mannen met een kinderwens heeft
ontstekingsreuma gevolgen. Welke dat
precies zijn, gaat dr. Radboud Dolhain
(Erasmus MC) met steun van het
Reumafonds onderzoeken.
Reumatoloog en onderzoeker Radboud Dolhain is een expert op
het gebied van zwangerschap en reuma. Het Erasmus MC heeft
hiervoor een speciale poli. 'Op die poli zie ik steeds meer mannen',
zegt Dolhain. ‘Maar er is nog nauwelijks wetenschappelijke kennis
over hoe we mannen met een kinderwens het beste kunnen
behandelen. Dit onderzoek, gefinancierd door het Reumafonds,
moet meer duidelijkheid brengen’, zegt Dolhain.
Later zwanger bij actieve reuma
Uit pas verschenen onderzoek blijkt wat de gevolgen van reuma
kunnen zijn voor vrouwen met een kinderwens. Zo doen vrouwen
met reumatoïde artritis (RA) er gemiddeld 6 maanden over om
zwanger te raken, terwijl het gemiddelde 3 maanden is. Een actieve
ziekte, waarbij veel ontstekingen voorkomen, lijkt een belangrijke
oorzaak van de verdubbeling van die tijd. Dit blijkt uit het
promotieonderzoek onder vrouwen met RA door dr. Jenny Brouwer,
vruchtbaarheidsarts in het Erasmus MC. Radboud Dolhain gaat nu
bij mannen onderzoeken of ontstekingsreuma bij de man ervoor
zorgt dat de vrouw minder makkelijk zwanger raakt.
Invloed van medicijnen
Ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s) en behandeling met
een hogere doses prednison (meer dan 7,5 milligram per dag) lijken
er ook aan bij te dragen dat vrouwen met RA minder snel zwanger
worden. Bij mannen met reuma is er nog bijna niets bekend over de
invloed van reumamedicijnen op de vruchtbaarheid. Een belangrijk
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medicijn bij reuma is methotrexaat (MTX). Er gaat nu gekeken
worden in hoeverre MTX ook in sperma terecht komt en of dit
gevolgen heeft voor de kwaliteit van het zaad.
‘Bij een kinderwens denken we gewoon eerder aan de vrouw dan
aan de man. Dat is een blinde vlek'
Dr. Radboud Dolhain, Erasmus MC
Vruchtbaarheid minder goed op peil
Uit het onderzoek van Jenny Brouwer blijkt dat bij vrouwen met
RA de eierstokken sneller verouderen. ‘Dit betekent dat vrouwen
met RA er het beste voor kunnen zorgen dat ze op iets jongere
leeftijd kinderen krijgen. Bij mannen met ontstekingsreuma lijkt het
hormoon testosteron af te nemen. ‘Misschien heeft de ziekte
invloed op de hormoonproductie of misschien steekt je lichaam bij
een ziekte minder energie in het op peil houden van je
vruchtbaarheid’, aldus Dolhain.
Mannen verdienen veel aandacht
Dat er zoveel meer bekend is over vrouwen met reuma die
zwanger willen worden, is volgens Dolhain is te wijten aan een
‘blinde vlek’. ‘Bij een kinderwens denken we gewoon eerder aan
de vrouw dan aan de man. Maar mannen met ontstekingsreuma
en een kinderwens verdienen ook veel aandacht.'
'Velen van hen komen in een vicieuze cirkel terecht als zij vader
willen worden. Hun medicijnen worden gestopt, waardoor ze meer
last krijgen van de reuma. Ze krijgen minder energie en ze hebben
minder zin in seks of de seks wordt pijnlijk door verergerde
gewrichtsklachten. Dat is wat zij meemaken. En er is nauwelijks
wetenschappelijk hoe we hen het beste kunnen behandelen. Dat
wil ik met dit onderzoek veranderen.’
Heeft u reuma en een kinderwens?
Bespreek het zo vroeg mogelijk met uw eigen reumatoloog. Hij of
zij kan u indien nodig doorverwijzen naar de gespecialiseerde poli
in het Erasmus MC Rotterdam.
Lees ook onze uitgebreide informatie over vruchtbaarheid en
zwangerschap. www.reumafonds.nl
Bronvermelding voor een deel van de tekst: Medidact
Reumatologie
Reumafonds.nl
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DUIMARTROSE
Ik ben op 10 december j.l. geopereerd aan
duimartrose. Een nieuwe techniek gebruikt
met behoud van eigen bot naar aanleiding
van een onderzoek van het Reumafonds
samen met het st. Antonius ziekenhuis in
Nieuwegein.
Er werd een distractie (foto 1) geplaatst
boven op mijn duim met 4 pennen in het bot:
2 in het middelste- en 2 in het onderste bot. Dit werd tijdens de
operatie op afstand gezet. De distractie zat er voor 8 weken in
zodat er littekenweefsel groeit die het kraakbeen vervangt. De
duim met distractie zat in een speciale brace tegen het stoten
en moest iedere dag worden schoongemaakt.
Iedere 14 dagen moest ik terug naar Nieuwegein voor foto´s
en controle.
5 Februari werd de distractie verwijderd en
mocht ik langzaam gaan oefenen. Zware
inspanning nog wel met een brace (foto 2). 15
Maart heb ik krachtmetingen gehad en
hebben ze de stand van de duim opgemeten.
Dit ging zo goed dat ik nu 3 maanden mag
wegblijven!
Voor deze operatie kom je alleen voor in aanmerking als je niet eerder aan je duim bent geopereerd en nog geen 65 jaar bent.
Het gaat heel goed met mij. Ik heb geen pijn en moet alleen
opletten met veel kracht zetten. Ook blijf ik nog 5 jaar onder
controle van het st. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein.
Truus v.d. Ende
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AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP/DONATEUR

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
O Ik meld mij aan als lid van de Vereniging
O Ik meld mij aan als donateur van de Vereniging
Mevr./Heer*: ...................................................................................
Adres: .............................................................................................
Postcode.........................................................................................
Woonplaats: ....................................................................................
Telefoon:.........................................................................................
E-mail adres: ..................................................................................

Reumatische aandoening: ..............................................................
Deze informatie wordt gebruikt ten gunste van ziekte gerelateerde
informatie
Ik wil wel/niet* een maling ontvangen met informatie over de
patiëntenvereniging
O Wilt u zich actief opstellen als vrijwilliger in de Vereniging?
Bank/gironummer: ..........................................................................
Ik ga wel/niet* akkoord met automatische incasso voor het
lidmaatschap van € 24,— per jaar
* doorstrepen wat niet van toepassing is

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de
ledenadministratie. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt
dan voor een maling van de Patiëntenvereniging indien u dit hebt
aangegeven.
Dit formulier kan zonder postzegel opgestuurd worden naar:
RPV Den Haag, Antwoordnummer 20011,
2680 VE ’s-Gravenzande

U kunt zich ook via de website aanmelden www.rpvdenhaag.nl
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AANMELDINGSFORMULIER voor deelname aan
Bechterew oefengroep of hydrotherapie

Lidmaatschap RPV Den Haag e.o verplicht.
Betaling alleen met automatische afschrijving
Kosten Lidmaatschap RPV ...................... 24,00 per jaar
Bechterew-oefengroep .............................. 16,80 per maand
Hydrotherapie ........................................... 16,00 per maand
U kunt kiezen uit de volgende warm waterbaden met fysiotherapie
Revalidatiecentrum Sophia: maandagavond hydroles ..om 19.00 of 19.40 of 20.20
Bronovo ziekenhuis.: woensdagmiddag ............................. om 14.00 tot 15.00 uur
Huize Steenvoorde Rijswijk: donderdagochtend om ................... 10.00 of 10.40 of
............................................................................................. 11.20 of om 12.00 uur
Revalidatiecentrum Sophia: vrijdagavond ..................... om 18.00 of om 18.40 uur
Revalidatiecentrum Sophia de Bechterew oefengroep ........ sporten om 18.00 uur
........................................................................ daarna hydrotherapie om 19.20 uur
Naam en voorletter(s) ............................................................................................
Man

0

Vrouw

0

Adres ..................................................................................................................... .
Postcode/woonplaats .............................................................................................
Telefoon ..................................................................................................................
Bankrekeningnummer ............................................................................................
E-mailadres ............................................................................................................
naar welke groep gaat uw voorkeur uit ..................................................................
Ik ontvang graag een machtigingsformulier om de hydrotherapie automatisch
te laten afschrijven van mijn rekening. Dit formulier zal gearchiveerd worden
t.b.v. de financiële administratie
svp doorstrepen wat niet van toepassing is.

Datum:........................................Handtekening ......................................................

Dit formulier kan zonder postzegel opgestuurd worden naar:
RPV Den Haag, Antwoordnummer 20011, 2680 VE ’s-Gravenzande
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NIEUW INITIATIEF
Met dit stukje wil ik u informeren over het effect van Stoelyoga bij reuma.
Sinds 3 jaar geef ik iedere week een stoelyogales aan leden van de reumapatiëntenvereniging in Delft. Deze lessen zijn 6 jaar geleden gestart en er is een groepje van 8 trouwe leden die eraan deelnemen.
Ondanks dat ik zelf al lang aan yoga doe en veel les heb gegeven ben ik onder de indruk van de positieve uitwerking van deze
lessen. De leden vinden steun en een luisterend oor bij elkaar,
constateren dat ze beter in hun vel zitten en zich beter kunnen
ontspannen. Langzaam aan voelen zij zich sterker en krachtiger.
In een les komen meestal ademhalingsoefeningen, voorzichtig
losmaken van de gewrichten, sterker maken van de spieren en
ontspanning aan de orde. We gebruiken daarnaast onze tastzin
en voorstellingsvermogen om een gevoel van rust en kalmte te
ervaren.
Ondanks dat alle oefeningen vanuit een stoel plaatsvinden worden toch het gehele lichaam ingezet en alle delen van het lijf
aangesproken. Dit natuurlijk met respect voor ieders mogelijkheden en beperkingen. Een les duurt 65 minuten en er zal aandacht zijn voor ieders individuele situatie.
Ik zou graag ook in Den Haag een groep starten voor mensen
met reuma, en reumatische of aan reuma gerelateerde klachten.
Als u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden bij Anja v.d.
Bergh. Bij voldoende belangstelling wil ik starten (minimaal 8
personen) in het verenigingsgebouw aan de Aaltje Noorderwierstraat. De lessen zullen plaatsvinden op een nader te bepalen
dag. De vermoedelijke kosten zijn ongeveer 5 euro per keer.

Meena Donker
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BEZOEK OOK ONZE WEBSITE
www.rpvdenhaag.nl
EN ONZE FACEBOOKPAGINA VIA
reuma patiënten vereniging
den haag e.o.

