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Adressen
Koffieochtend
Panoramarestaurant “De Blaauwe Kamer”
Blauwe Kamer 14
6702 PA Wageningen 
Elke 4e donderdag van de maand bent u welkom op de
koffie van 10.15 tot 12.00 uur. 
Het eerste kopje koffie is voor u gratis. Uw gastvrouwen zijn:
mevr. A. v.d. Scheur en mevr. J. Maassen.
 
Hobbyclub
Recreatie- en ontmoetingsruimte De Graanhoek
Tarweveld 151
3902 GD Veenendaal
Eerste donderdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. U kunt zich
aanmelden via alg.bl1.rpvzv@live.nl of via 0318-553519       
 (Els Nadari)
 
Verenigingsavond
Recreatie- en ontmoetingsruimte De Graanhoek
Tarweveld 151
3902 GD Veenendaal
De activiteiten in De Graanhoek beginnen om 20.00 uur en
eindigen om 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Op
deze avonden zijn ook introducés van harte welkom.

HET BESTUUR VAN RPVZV BEKIJKT VAN DAG TOT DAG HOELANG DE CORONA-SITUATIE GAAT DUREN. TOT ZO LANG
ZIJN ALLE GEPLANDE BIJEENKOMSTEN AFGELAST. WE STUREN U EEN MAIL ALS ER ZICHT OP IS DAT WE WEER KUNNEN
BEGINNEN.
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Van de redactie
Eindelijk is er dan bevestiging van wat reumapatiënten al
een tijd wisten: het weer, regen, vochtigheid en wind heb
ben invloed op reuma. De klachten kunnen verergeren
onder deze weersomstandigheden zegt een Engels onder
zoek. U leest hierover in deze Koerier.
En 2/3 van de reumapatiënten die onder behandeling zijn
in het Ziekenhuis Gelderse Vallei zeggen dat ook. Dat leest
u onder andere in het interview in deze Koerier met één van
de twee verpleegkundig Reumaconsulenten: Rianka Hek
legt uit wat haar drijft en wat haar werk inhoudt. 
En ook uit de enquête van ReumaNederland bleek dat van
de 1.500 mensen er zo’n 80 procent (dat zijn er ongeveer
1.200) meer last hebben van hun reuma en minder gemak
kelijk in beweging komen in de winter.
Wat is het dan weer heerlijk dat het al weer ruim maart is
en dat op 21 maart de officiële lente begint. Dan wordt het
weer hopenlijk mooier en beter voor ons. Nou de impact
van het Corona-virus nog ...
 
 
Met hartelijke groet,
Herma Jurg

Activiteitenagenda
Datum Activiteit Plaats

26 maart Koffie drinken Gaat niet door

2 april Hobbyclub paasstuk maken Gaat niet door

14 april ??Verenigingsavond bingo       De Graanhoek

23 april ??Koffie drinken De Blaauwe Kamer

7 mei Hobbyclub schilderles De Graanhoek

12 mei Verenigingsavond Babbeltrucs De Graanhoek

28 mei Koffie drinken De Blaauwe Kamer

Door omstandigheden is het 30 seconds spel uitgesteld.

Activiteiten gaan niet door
 

De koffieochtend van donderdag 26 maart
gaat in ieder geval NIET door, leden kregen

daarover ook een mailtje. Reumapatiënten zijn
kwetsbaar en gezien de maatregelen van het

kabinet, besloot het bestuur van de RPVZV voor
lopig alle activiteiten niet door te laten gaan.
We  sturen u een mail als er zicht op is dat we

weer kunnen beginnen.
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Groepsoefentherapie ‘droog’ en ‘nat'

Veenendaal              Wageningen                       

Fysiotherapie NederVeluwe  M-Visio B.V.

Fysiq Vision  Barneveld

PMI Rembrandt  Centrum Evers

Ede  Bennekom

Fysio-Med Bravenboer  Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem en Van Bergen

Fysiotherapie Beatrixpark  Fysiotherapie Van der Toolen

Nordic Walking         Ede                          

Slenderen Veenendaal

Fitness Ede, Veenendaal, Bennekom

Sport op Maat Bennekom

Yoga Veenendaal en Ede

Abonnement
Reumapatiëntenvereniging Zuid-Veluwe biedt reumapatiënten groepsoefentherapie aan op abonnementsbasis.
1. “droge” groepen (sporten) € 50,- per kwartaal,
2. “natte” groepen (zwemmen) € 45,- per kwartaal,
3. of op basis van zorgverzekering met declaratie bij de zorgverzekeraar, waarbij het verzekerde aantal behandelingen
van belang is. Bij onvoldoende verzekerde behandelingen voor een jaar kan ook deels gebruik worden gemaakt van
het abonnement voor één of meerdere kwartalen.
Voorbeeld: heeft u 20 behandelingen per jaar, dan kunt u voor het 1e en 2e kwartaal een beroep doen op het abonne
ment en het 3e en 4e kwartaal gebruik maken van de zorgverzekering. 
Het abonnement is voor een volledig kwartaal, ongeacht of men wel of niet komt. Wel kan het abonnement bv. bij
ziekte een kwartaal worden opgeschoven. Het abonnement wordt na afloop van een kwartaal door RPV Zuid-Veluwe
bij u in rekening gebracht.
 
Het abonnementsbedrag is relatief laag, omdat de vereniging hiervoor subsidie ontvangt van ReumaNederland. De
voorwaarde is wel dat u lid wordt van RPV Zuid-Veluwe, de contributie is € 19,- per jaar.
 
Aanmelden
Aanmelden via mevrouw C. (Claudia) Merkies (bewegen.rpvzv@outlook.com) of telefonisch 0318-613976 waarna een
intake bij de fysiotherapeut wordt geregeld. Aan de hand van deze uitkomst wordt al dan niet deelname aan een groep
verleend. Wanneer er meerdere groepen zijn, overleggen wij met u bij welke groep u wordt ingedeeld.
 
Deelnemende Fysiotherapiepraktijken Reumanetwerk
 

 
Beweegaanbod
Het beweegaanbod vanuit de vereniging en/of Reumanetwerk bestaat o.a. uit Sportief wandelen voor mensen met
reuma, via RPV.
De beweegactiviteiten staan natuurlijk onder deskundige, op reumatische aandoening geschoolde, leiding.
Daarnaast zijn er binnen het Reumanetwerk ook mogelijkheden voor o.a.

 
Droge en Natte therapie gaan niet door

 
In verband met het Coronavirus gaan de

Groepsoefentherapie in het zwembad en in de
oefenzaal NIET door. Deelnemers kregen hier

over een mail of zijn gebeld. Deze situatie duurt
in ieder geval tot 6 april. Daarna horen de deel

nemers hoe het verder gaat.
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Veel mensen met een reumatische aandoening weten uit ervaring dat het weer invloed kan hebben op hun (pijn)klach
ten. Hiervoor is nu ook wetenschappelijk bewijs. Een Engelse studie toont aan dat vochtig, winderig weer met een lage
luchtdruk de kans op pijn extra vergroot.
 
Mensen met chronische pijn, zoals bij diverse vormen van reuma, hebben 20% meer kans dat hun pijn opvlamt op dagen
met hoge luchtvochtigheid, veel wind en lage luchtdruk. Dit blijkt uit de studie Cloudy with a Chance of Pain. Daarin
rapporteerden 13.207 deelnemers dagelijks de mate van pijn via hun smartphone. De GPS sensor in de smartphone
registreerde hun locatie, die de onderzoekers konden linken aan het dichtstbijzijnde weerstation.
Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen van ReumaNederland: “Het is goed dat deze resultaten er zijn en dat er nu
wetenschappelijk bewijs is voor het effect van het weer op chronische pijn. Voor mensen met een reumatische aandoe
ning kan het helpen om alert te zijn op weersvoorspellingen en eventuele pijnopvlammingen. En waar mogelijk daar hun
dagelijkse activiteiten op af te stemmen.”
 
Bron: ReumaNederland
 

Hobbyclub
Een van de vrijwilligsters bij de hobbyclub, Marlies van Pelt,
heeft aangegeven dat zij om gezondheidsredenen stopt
met het begeleiden bij de hobbyclub. Namens de leden
en het bestuur hebben wij haar bedankt voor haar inzet en
een boeket overhandigd.
Hoe leuk is het om zo hand- en theedoeken cadeau te
krijgen. De dames maakten ze bij de hobbyclub.

Eindelijk wetenschappelijk bewijs
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Bijna Pasen, maar ...

Lidnummer --------------------------

Naam --------------------------

Adres --------------------------

Postcode en plaats --------------------------

Telefoonnummer --------------------------

Naam partner / introducé --------------------------

Tsja. Door het Corona-virus gaan we deze keer voor Pasen dus geen voorjaarsstuk maken.
 
Wel kunt u zich hieronder opgeven voor de Hobbyclub van 7 mei a.s. Dan gaan we schilderen en de organisatie wil graag
weten hoeveel mensen er komen, zodat er genoeg benodigdheden voor iedereen zijn.
Stuur het aanmeldformulier voor 1 mei a.s. naar Mevrouw E. Nadari, Gersteveld 17, 3902 EL Veenendaal of stuur een
mailtje met de informatie van het formulier aan: alg.bl1.rpvzv@live.nl. 
 
Voor het eerst?
 
Geeft u zich dan ook op via het aanmeldformulier of de mail. U kunt ook even bellen naar 0318-553519 (Els Nadari). Op
7 mei maakt u dan kennis met de andere deelnemers en kunt u de sfeer proeven. De hobbyclub is er altijd op de 1e
donderdagmiddag van de maand (behalve tijdens de zomervakantie), van 13.30 tot 16.00 uur in Recreatie-en ontmoe
tingsruimte De Graanhoek in Veenendaal. Overigens bedragen de kosten voor leden van Reumapatiëntenvereniging
Zuid-Veluwe normaal € 4,50 per middag.
 
Wij hopen u te zien op 7 mei, u bent van harte welkom!
Mocht ook het schilderen niet door kunnen gaan in verband met de Corona-situatie, dan hoort u dat van ons.
Ida Beumer en Joke Oost
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Aanmeldformulier schilderen op  7 mei 2020 
O schilderen
 
Onderstaand lid meldt zich hierbij aan:
 

 
 

Extra zorg en ondersteuning
Bij welke instantie kunt u een aanvraag doen voor extra zorg en ondersteuning?
Afhankelijk van welk soort ondersteuning of zorg u nodig heeft, geldt er namelijk een ander loket. De belangrijkste zijn
het zorgloket van de gemeente en de zorgverzekeraar.
 
Maar er bestaan meer instanties. Om de weg te vinden kunt u terecht op https://reumanederland.nl/loketwijzer of ga
naar https://www.regelhulp.nl
 
Bij de Loketwijzer van ReumaNederland kunt u klikken op onderwerpen als: Geld en Rondkomen, Zorg en Ondersteuning,
Hulpmiddelen en Aanpassingen, Vervoer, Verzekeringen en Klachten. In elk onderwerp kunt u lezen waar u informatie
vind, wie u moet hebben voor het antwoord op uw specifieke hulpvraag. Wilt u bijvoorbeeld hulp bij het doen van een
aanvraag voor zorg of ondersteuning? Een maatschappelijk werker van de stichting Mee weet de weg en helpt om de
aanvraag in te dienen. Ga naar www.mee.nl voor een maatschappelijk werker in de buurt.
 
Bron: ReumaNederland
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Interview

“Ik zit hier met mijn hart. Ik mag met mensen meelopen in hun ziekteproces. Hun leven staat op zijn kop na de reumadia
gnose. Een groot deel van de patiënten gaat door een rouwproces en mijn uitdaging is - waar zit iemand in dat proces?
Ik vertel geen standaardverhaal, maar schakel steeds: Sluit ik aan? Landt het wel? En zo niet, dan heb ik het er kort over
en vraag ik er de volgende keer weer naar. Of ik leg het met andere bewoordingen uit.
En mensen vertellen ook hun eigen verhaal. Dus duurt een gespreksonderwerp wisselend langer of korter.”
 
Rianka praat rustig, duidelijk en formuleert haar zinnen helder. Je ziet haar schakelen. Ook als ze de verschillende fasen
van dat rouwproces toelicht: “Mensen zitten in de eerste fase - die van Ontkenning. ‘Ik kan geen reuma hebben’, denken
ze en gaan dus gewoon door met hun leven. Totdat ze vastlopen … De volgende fase is die van Verdriet. Mensen besef
fen: ik word nooit meer wie ik was. Ze gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: maar wie ben ik dan wel? Deze fase
vloeit over in de volgende: Acceptatie.
 
Mensen krijgen inzicht en dan is het leven met reuma goed leefbaar. Die fase gaat weer over in een soort Berusting: dit
is het dan en de praktische invulling ervan is bekend. Sommige mensen slaan fases over of fases lopen door elkaar heen.
Dit is voor iedereen anders.”

Rianka Hek (39), links op de foto, is één van de
twee verpleegkundig reumaconsulenten bin

nen de poli Reumatologie in het ziekenhuis Gel
derse Vallei. Ze werkt 16 uur per week, haar col

lega Laura (rechts op de foto) 28 uur.
Rianka heeft 3 kinderen in de leeftijd van 16, 13

en 9 jaar.

 
Haar werk

Rianka gaat wat achterover zitten en vertelt: “Als je vroeger de diagnose reuma kreeg, ging je naar huis en moest je alles
zelf uitzoeken.
Nu kun je samen met ons proberen een betere kwaliteit van leven te vinden.
We zijn natuurlijk twee verschillende mensen, maar Laura en ik werken wel volgens dezelfde protocollen.
Het eerste gesprek met een patiënt kan ¾ uur duren, de volgende gesprekken steeds een ½ uur. Ik onthoud niet alles
natuurlijk en wil ook niet tijdens het gesprek uitgebreid op de computer werken. Dus maak ik in steekwoorden aanteke
ningen en werk later het elektronisch patiëntendossier bij.
Naast begeleiding geven we voorlichting en praten we met patiënten over medicijnen. 

 
Wat haar drijft
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Als blijkt dat mensen moeten spuiten, leren wij hen hoe dat te doen. Ook nemen we taken van de arts over. Als een
patiënt stabiel is, dat wil zeggen dat de reuma zich rustig houdt, dan doen wij na een half jaar de controle en ziet de
patiënt de arts nog één keer per jaar. We zien op de poli mensen met PMR (spierreuma), RA (Reumatoïde Artritis), Artritis
Psoriatica - een combinatie van gewrichtsklachten met de huidziekte Psoriasis - en Bechterew. Mensen met Fibromyalgie
en Artrose zien we één à twee keer, daar is geen behandelmogelijkheid voor in de zin van medicijnen.
Wel kunnen mensen keuzes maken hoe ze ermee om zullen gaan, bijvoorbeeld met hulp van fysio- of ergotherapie,
misschien zelfs een revalidatieprogramma of, wat ook gebeurt een bezoek aan een psycholoog.
 
We moeten ook de protocollen op orde houden, bellen of mailen met patiënten en we zijn druk met de ontwikkeling van
de E-zorg. Een online zorgpad, nu alleen nog voor patiënten met RA. Met een inlogcode ziet de patiënt informatie over
de aandoening, algemene voedingsgegevens en ‘leefregels’ op het gebied van balans en beweging. Er is ook een
berichtenbox om contact op te nemen met de poli bij vragen of klachten. En patiënten kunnen vragenlijsten invullen.
Die komen dan in het dossier en een bijkomend voordeel is dat er van te voren goed over is nagedacht, zodat het
daarover in de persoonlijke gesprekken kan gaan. Voor Bechterew bestaat ook een online zorgpad, maar daar gaat
het alleen om het invullen van vragenlijsten.”

Ze blijft professioneel, maar de toon van haar stem klinkt
betrokken als ze zegt: “Reuma zelf kun je niet veranderen.
De situatie waarin je je bevindt, kun je ook niet veranderen.
Dus zou je vraag moeten zijn: Hoe ga ik ermee om? Het zal
iedere keer vanuit jezelf moeten komen. Jij moet steeds
aangeven wat je nodig hebt. Een ander kan dat niet aan
je zien en gaat het ook niet onthouden.
 
Zuchten, steunen en in de slachtofferrol kruipen helpt niet.
Vraag je af: wat heb ik, wat kan ik en wat kan ik niet. En hoe
ga ik dat dan regelen? Voel je niet schuldig voor je partner,
misschien mis je soms de steun, maar blijf zeggen wat je
nodig hebt. Ik zie veel teleurstelling en verdriet. Mensen die
óf niks doen, óf die vechten, mensen die proberen ... met
wisselend succes. Er staat dan ook standaard een doos
tissues op tafel.”

 
Haar ervaring

Met een warme stem en zelfs met wat nadruk zegt Rianka:
“Er zijn nu drie reumatologen, twee verpleegkundig reuma
consulenten, twee secretaresses en vier poliassistentes. We
hebben een leuk team. Heel belangrijk vinden we het dat
we ‘open’ zijn, gemakkelijk benaderbaar. Is de reuma on
rustiger geworden? Zit je met vragen? Daar staan we open
voor. Bel of mail. We kijken wat we voor je kunnen doen en
dan hebben we contact.
 
Reuma is een ziekte met een wisselend, grillig beeld. Soms
aanwijsbaar, soms niet. Ongeveer 2/3 van het aantal pa
tiënten geeft bijvoorbeeld aan dat bij regen, bij vochtiger
of kouder weer hun klachten toenemen. Dat zegt genoeg!
Weet, dat je als patiënt altijd welkom bij ons bent.”
 
HJ
 
 

 
‘Open’ zijn

8



De Column van Herma
 
Jezelf uitlaten 
 
Er zijn momenten dat ik de reuma helemaal niet zie zitten. Dat alles me teveel is. Dat mijn lijf niet wil. Dat ik m'n voeten,
benen, knieën en schouders voel, dat alles stijf is. Dat ik last heb van de bijwerkingen van de medicijnen en dat ik de
druk voel van het vocht dat zich in mijn lijf door die medicijnen ophoopt. Dan heb ik geen depressie of zoiets, maar zie
het gewoon niet meer zitten. Als op dat moment iemand aan me vraagt: "Hoe gaat het"? dan antwoord ik vaag met
"Mwah". Want als ik werkelijk zou vertellen hoe het gaat, kan ik m'n ogen niet droog houden, denk ik.
Klagen helpt niet. En Conny Stuart zong het al in de musical 'Heerlijk duurt het langst': "Zeur niet, zeur niet, zeur niet". Wat
dan wel? Ik weet tot nu toe twee manieren:
- jezelf te vermannen. Ik noem dat 'vervrouwen' en ik spreek mezelf toe: 'Aan dat lijf kan ik niets meer doen dan dat ik al
doe, dus ik moet nu tevreden zijn met wat er is. En dat is het. Vandaag gaat het ook niet meer worden. Dus: kop op!' of
woorden van gelijke strekking.
- de geest te verzetten. Jezelf uit te laten in of buiten je stoel. Een boek lezen, een tijdschrift doorbladeren, op internet iets
uitzoeken, naar muziek luisteren - als het maar geen energie kost. Of er - binnen je grenzen - toch op uit gaan. Misschien
een autoritje en een kopje koffie ergens. Maar vooral niet: ik ga straks de gordijnen wassen of zo.
Tijdens dat 'verzetten van de geest', in welke vorm dan ook, kun je ineens geraakt worden. Door wat je hoort, wat je ziet,
wat er wordt gezegd of opgeschreven. Je put er kracht uit. Of je realiseert je: dat heb/voel/denk ik ook. Of: dat moet ik
onthouden. Het kan duidelijkheid of bevestiging geven. Of het maakt je bewust van het feit dat kennelijk meer mensen
dat hebben.
 
Overdonderd
We gaan naar de opening van een overzichtstentoonstelling van keramiek werk. Ik zie er naar uit het werk van de kun
stenares bij elkaar te zien. Maar mijn lijf wil die dag niet, ik zie er tegenop. Uit de auto komend, sta ik even stil voor de
balans (ik noem dat 'even starten'), pak mijn uitvouwbare zitstoeltje en de arm van mijn man. Pffftttt. Er staan een paar
mensen in de rij te wachten om naar binnen te kunnen. Esther staat bij de deuropening, geeft iedereen een welkomsthand
en maakt een kort praatje. Zo'n menselijke ontvangst past bij haar, maar voor mij is het een ramp, staan en wachten
lukt niet goed. Ik vouw mijn stoeltje uit en ga zitten. Ik zak wat in elkaar, het rechtop houden van mijn lijf kost me energie.
Ik moet mezelf opnieuw 'vervrouwen'.
 

Als we naar binnen kunnen, zoenen en feliciteren we en
maken weer plaats voor de volgende bezoekers. Ik draai
me om, om te kijken naar het eerste beeld dat op een
sokkel langs de wand staat. En ik stroom bijna over: ik ben
geroerd, geraakt en overdonderd. Ik kijk lang naar het
beeld van ongeveer 16 cm hoog. Het is een jonge kaketoe,
die zijn best doet om groter te worden. Om zich op te richten,
om zijn eerste stapjes met die grote voeten van 'm te kunnen
gaan zetten. Als ik verder loop, langzaam, langs het ande
re werk, heb ik een glimlach op m'n gezicht en in m'n hart.
Als we alles gezien hebben, komen we terug bij de kaketoe.
Het gebeurt opnieuw - ik voel een nauwe verwantschap met
de wilskracht die dit beeld uitstraalt. Met in zijn houding iets
van: 'ik ben er nog lang niet, maar ik kom er wel hoor, op
z'n tijd'.
Inmiddels staat de kaketoe al vier jaar in onze woonkamer
op een plaats waar ik er naar kan kijken. En dat doe ik re
gelmatig. Ik put er nog steeds kracht uit.
 
Reageren?
hermajurgvanduijsen@gmail.com

 
www.dejonginbeeld.nl - Esther de Jong ©
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Dagtocht bollenvelden NO-polder
Vertrekdatum dinsdag 28 april 

Vertrektijd 09.15 uur

Vertrekplaats Sportlaan 11-13, Veenendaal (zwembad)

Programma 09.15 uur vertrek naar Tulpeninformatiecentrum in Creil

  (Noordoostpolder) tussen Lemmer en Urk

  11.00 uur ontvangst in het informatiecentrum met koffie/thee

  Video over tulpen

  uitgebreide lunch met soep, kroket en diverse belegde broodjes

  17.45 uur terugkomst

Jos Becker was jaren lang voorzitter van het Tulpenfestival in de Noordoostpolder en zo ontstonden er tal van activiteiten
rond de tulp. Steeds meer mensen ontdekten de Noordoostpolder als nieuw tulpengebied met grote kleurrijke velden,
Hollandse luchten en vergezichten. De horeca speelde daar in het begin nog niet zo op in. Maar gasten die soms van
ver kwamen wilden graag informatie, een kopje koffie en het toilet bezoeken. Dit gebeurde eerst in de huiskamer van Jos
en Rian Becker maar al gauw werd er een ruimte in de voormalige bloembollenschuur voor ingericht. Dit groeide uit tot
een gezellig centrum waar de gasten gastvrij onthaald worden en ook kunnen genieten van de mooie tuin. De mede
werkers weten u alles over tulpen te vertellen!  

Aanmeldformulier Dagtocht 

Lidnummer -------------------------------

Naam -------------------------------

Adres -------------------------------

Postcode, Woonplaats -------------------------------

Eigen telefoonnummer -------------------------------

Telefoonnummer contactpersoon -------------------------------

Naam partner of introducé -------------------------------

Dieetwensen                                   -------------------------------

Onderstaand lid meldt zich aan:
 

Aantal personen
Lid      ……  à  €  40,00   -   introducé ……  à €  50,00

Rolstoel in de bus        ja      /    nee

Ik heb het bedrag voor 12 april overgemaakt op bankrekening
NL96 INGB 0004 0673 45 t.n.v. Reumapatiëntenvereniging Zuid-Veluwe in Veenendaal o.v.v. reisje en lidnummer.
Aanmeldformulier sturen naar: Mevr. E. Nadari, Gersteveld 17, 3902 EL Veenendaal
U kunt het formulier ook via de website downloaden en invullen en dan per mail
verzenden naar: alg.bl1.rpvzv@live.nl  
Vult u alstublieft het aanmeldformulier zorgvuldig in, dit voorkomt vergissingen.
 
De Dagtocht gaat niet door bij onvoldoende deelnemers of door Corona-omstandigheden.
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Over reumakuren
Heb ik een verwijzing van mijn arts nodig om een reumakuur te volgen?
Nee, je hebt voor het volgen van een reumakuur geen verwijzing nodig.
 
Heb ik toestemming van mijn zorgverzekeraar nodig om een vergoeding voor een reumakuur te krijgen?
Ja, om een reumakuur vergoed te krijgen heb je doorgaans eerst toestemming (een machtiging) nodig van je zorgver
zekeraar. Deze vraagt daarbij meestal om een schriftelijke aanvraag van je huisarts of reumatoloog. De vergoedings
voorwaarden en -procedure verschillen per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket. Lees de polisvoorwaarden dus
goed door of neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie.
 
Bij welke aandoeningen vergoed een zorgverzekeraar een reumakuur?
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een reumakuur alleen bij bepaalde vormen van reuma, zoals RA, axiale spon
dyloartritis (de ziekte van Bechterew) en artritis psoriatica. Sommige zorgverzekeraars bieden ook een vergoeding bij
andere reumatische aandoeningen, bijvoorbeeld bij artrose en fibromyalgie (zie de polisvoorwaarden).
 
Wat is het verschil tussen een reumakuur en een welness- of beautyreis?
Tijdens een reumakuur onderga je actieve, medische behandelingen die zich richten op het verminderen van je reuma
tische klachten. Je staat tijdens deze kuur onder toezicht van een kuurarts en/of reumatoloog en volgt een op maat
gemaakt kuurprogramma. Professionele oefen- en fysiotherapeuten en andere (para)medici verzorgen de behandelin
gen. Bij een wellness- of beautyreis staan vooral ontspannende activiteiten op het programma, zoals saunabezoek en
schoonheidsbehandelingen. Een wellness- of beautyreis is dus niet ‘medisch’ van aard en heeft een heel ander doel dan
een reumakuur.
 
Wanneer is het af te raden om een reumakuur te volgen?
Bij bepaalde gezondheidsklachten, zwangerschap of wanneer de activiteit van je aandoening toeneemt, zoals bijvoor
beeld ontstekingen die opvlammen. Dan is het vaak niet haalbaar om op dat moment een reumakuur of bepaalde
kuurbehandelingen te volgen. Bespreek daarom altijd met je arts of het volgen van een reumakuur in jouw situatie
mogelijk is.
 
Moet ik een reis- en annuleringsverzekering afsluiten?
Het is niet verplicht, maar we adviseren het wel. Dan ben je verzekerd als je om een of andere reden je verblijf moet
annuleren of afbreken (bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen of een gebeurtenis in de familie).
 
 Wat kan ik doen als ik medische klachten krijg?
 
Neem contact op met de kuurarts of reumatoloog van het
kuurcentrum. Bespreek wat er mogelijk aan je klachten te
doen is en of je kuurprogramma aangepast moet worden.
Neem bij twijfel contact op met je eigen arts.
 
Kan ik behalve het kuurprogramma ook de reis- en ver
blijfkosten declareren bij mijn zorgverzekeraar?
 
Dat verschilt per zorgverzekeraar. Lees de polisvoorwaarden
daarom goed door of neem contact op met je zorgverze
keraar voor meer informatie.
 
Waar overnacht ik tijdens een reumakuur?
 
Je overnacht in een kuurhotel, meestal naast of in de buurt
van het kuurcentrum en/of de kuurkliniek.
 
Bron: ReumaNederland
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Voorbereiding reis
Gaat u op vakantie of op (zaken)reis? Hieronder vindt u wat tips:
 
Medicijnen veilig meenemen
 
- in de originele verpakking, met het persoonlijke etiket erop en check de houdbaarheidsdatum
- gaat u vliegen? Neem de medicijnen in de handbagage mee. In het bagageruim vriest het.      Vraag naar de (veilig
heids-)regels bij de vliegmaatschappij
- per land gelden andere regels voor het meenemen van injectiespuiten of -naalden. Meldt bij vertrek en aankomst dat
u spuiten of naalden bij zich heeft. Regel zo nodig de benodigde papieren alles mee over de grens te nemen
- vraag bij de apotheek om een medicijnenpaspoort, ook in het Engels. Daar staan de  medicijnen in en de dosering.
Handig als u in het buitenland een arts nodig heeft
- voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen is een Schengenverklaring of een Engelstalige Medische Verklaring
nodig. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl of bij de apotheek of arts
 
Vervoer gekoelde medicijnen
 
- lees in de bijsluiter hoe u de medicijnen moet bewaren en overleg zonodig met arts en apotheek
- neem eventueel een koelbox of -tas mee met een koelelement
- regel met de vliegmaatschappij dat de medicatie en eventuele losse koelelementen tijdens de vlucht in de vliegtuig
koelkast moeten worden bewaard
- vraag aan de vakantieaanbieder of verhuurder van het verblijf of er een koelkast is waar u de medicijnen in kunt koelen
 
 En verder
 
- sommige medicijnen kunnen een wisselwerking geven met
de zon. Lees daarvoor de bijsluiter en overleg met de arts
hoe deze bijwerking tegen te gaan
- informeer of u vaccinaties nodig hebt voor de reis. Maak
ruim van tevoren een afspraak bij de GGD of andere reis
vaccinatiecentra. Vertel dat u een reumatische aandoe
ning heeft en welke medicijnen u gebruikt
- veel mensen met een reumatische aandoening krijgen
meer klachten bij kou of een hoge luchtvochtigheid. Kijk
dus naar het weer van de reisbestemming
- op vakantie doet u vaak andere dingen dan thuis. Maar
de hoeveelheid energie is hetzelfde. Denk dus bij een ste
dentrip bijvoorbeeld aan een hotel in of dichtbij het cen
trum, bushalte of metrostation. Dan kunt u eventueel zonder
veel lopen terug naar het hotel om uit te rusten. Let erop of
u met de lift naar uw kamer of appartement kunt, of vraag
anders om een accommodatie op de begane grond. Dat
spaart energie!
- ook al zit u in trein of vliegtuig, reizen kost energie. Het is
dus logisch dat u na een reisdag extra vermoeid bent
- sluit een goede reisverzekering met zorgkosten af. Meestal
kan dat bij de zorgverzekeraar. Dan bent u goed en niet
dubbel verzekerd.
 
Bron: ReumaNederland
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Eenzaamheid
Door reumaklachten ontstaat soms eenzaamheid. Bijvoorbeeld doordat je te moe bent of te veel pijn hebt voor gezellige
afspraken met vrienden. Of omdat je niet gemakkelijk van a naar b komt omdat je minder mobiel bent. Ook zal je als
eerste uitjes schrappen als je minder te besteden hebt. Met reuma kan je vaak niet meer hetzelfde doen als voor dat je
reuma kreeg. En als je minder of niet meer werkt, zie je ook minder collega’s. En een niet te onderschatten fenomeen is
het feit dat je last kunt hebben van onbegrip in je omgeving waardoor je steeds minder zin hebt om initiatief te nemen.

Alleen zijn of je eenzaam voelen
 

Als je alleen bent, heb je (een tijdje) weinig
contact met andere mensen. Dat hoeft niet ver
velend te voelen. Maar voel je je eenzaam, dan
doet dat pijn: je voelt je verdrietig, bang of leeg.

Het kan zelfs lichamelijke klachten geven of
somberheid teweeg brengen.

Als je je eenzaam voelt wil je graag een per
soonlijker band met anderen of meer gezellig

heid en sociaal contact dan je nu hebt.

Wat kun je eraan doen?
 
Als je je eenzaam voelt is het slim om er zelf iets aan te doen. Een ander kan het niet aan je zien, dus je doet er goed
aan om zelf naar oplossingen te zoeken.
Wat je nodig hebt om je niet eenzaam te voelen, is heel persoonlijk. Ga er voor zitten en bedenk: wat zou je willen? Wil
je een diepgaande vriendschap (erbij)? Of wil je af en toe met een groepje mensen iets doen? Wil je vaker de deur uit
zijn, of is iemand op de koffie krijgen ook oké? Houd je van contact via internet of wil je ‘real life’? Of ben je op zoek naar
een partner?
 
Zoek bij jouw behoefte een manier om een eerste stapje op die weg te zetten. Leg de lat niet te hoog. Het kan al helpen
als je lid wordt van een club (schaken, bridgen, klaverjassen e.d.), een beweeggroep, of ga een keer in het buurthuis
eten. Ook kun je eens naar de maandelijkse Hobbyclub of de Verenigingsavond van de RPVZV komen. Voor alles wat je
voor de eerste keer doet, moet je – letterlijk - over die drempel heen stappen, maar die overwinning op jezelf is vaak de
moeite waard!
Soms komt van het een het ander: als je nieuwe mensen leert kennen, komen daar weer nieuwe activiteiten van. Je kunt
iemand die je leert kennen bijvoorbeeld uitnodigen op de koffie of samen eens op stap gaan. Als je weinig geld hebt,
kun je – binnen je reumagrenzen – gaan wandelen of samen om de beurt bij elkaar eten. Met enige creativiteit is veel
mogelijk.
 
Belangrijk is wel om keuzes te maken als je andere mensen leert kennen. Je hoeft echt niet iedereen aardig te vinden.
Je merkt het snel aan jezelf als jij je prettig voelt in iemands gezelschap. En als je je een dag minder goed voelt, gebruik
dan telefoon, internet of/en je smartphone om wél contact met mensen te houden.
 
Kijk voor informatie bij de Reumabeweegwijzer of op Eenzaam.nl. Zoek ook eens op sites waar vrijwilligers worden gezocht
en er is ook een datingsite: www.datensingle.nl/met-een-beperking.
 
Bron: ReumaNederland
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Offensief voor Artrose
 
Begin maart startte het ‘Artrose Offensief’ van ReumaNederland in samenwerking met huisartsen, reumatologen, ortho
peden, plastisch chirurgen, revalidatieartsen en verschillende disciplines in de wetenschap. Het offensief werd aange
kondigd tijdens een afscheidssymposium van Lodewijk Ridderbos als directeur van ReumaNederland. Met dit offensief
streeft ReumaNederland naar een gerichte behandeling die artrose voorkomt, remt en vermindert in 2030. En dat vóórdat
pijn en functiebeperkingen een belemmering vormen voor dagelijks vanzelfsprekende activiteiten.
 
 

De panelleden ondertekenen symbolisch het ‘Artrose Offensief’ met hun handafdruk in gips. Van links naar rechts: Guido
van Woerkom (voorzitter KNGF, overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten), prof. dr. Ali Mobasheri (Os
teoarthritis Research Society International - OARSI),
Margreet Kloppenburg (Nationaal Coördinator Artrose), Sjoerd Bulstra (orthopeed en voorzitter NOV – Nederlandse Or
thopaedische Vereniging),
Marjan Bijzet (ervaringsdeskundige en bestuurslid Poly-artrose Lotgenotenvereniging) en Annelies van Ravestijn (erva
ringsdeskundige).

Geen 'ouderdomskwaal'
 
Op dit ogenblik hebben in Nederland ongeveer 1,5 miljoen mensen artrose. In 2040 zal dat aantal gestegen zijn naar
ongeveer 2,3 miljoen. Door de groeiende levensverwachting, de vergrijzing maar ook het - toch wel angstige - feit dat
wereldwijd artrose steeds jongere mensen treft, is de verwachting dat in 2040 artrose op de 3e plaats zal staan in de
ziektelast top-tien. Over de hele wereld hebben nu al 130 miljoen mensen last van artrose. In de aantallen zijn geen
mensen meegeteld die er niet mee naar een arts zijn geweest.
 
Artrose is niet levensbedreigend, maar heeft wel een grote impact op het dagelijks leven. Er is schade aan het kraakbeen
in knie, heup, hand, nek of enkel en de botten schuiven daardoor tegen elkaar. 
Er zijn op dit moment geen medicijnen, er is wel pijnbestrijding en er zijn adviezen voor een actieve en gezonde levensstijl.
Gewrichten hebben immers meer te lijden bij een (te) hoog lichaamsgewicht van de patiënt. Ook zijn er hulpmiddelen
als braces, sommige mensen krijgen een injectie in het gewricht, bij weinigen kan het gewricht worden vervangen via
een operatie.
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Wie is wie?
Voorzitter Dhr. J. Dam 0318 540691

  E-mail: voorzitter.rpvzv@live.nl  

Secretaris Mevr. J. van Brummelen 0318 506607

  Tarweveld 87, 3902 GC Veenendaal  

  E-mail: secretaris.rpvzv@live.nl  

Penningmeester Dhr. C.J. Slok 0318 513062

  E-mail: penningmeester.rpvzv@live.nl  

Alg. bestuurslid Mevr. M.J.E. Nadari 0318 553519

  E-mail: alg.bl1.rpvzv@live.nl  

CONTACTPERSONEN    

Verjaardagspost Mevr. J. Maassen 0318 522714

Verenigingsactiviteiten Mevr. M.J.E. Nadari 0318 553519

  E-mail: alg.bl1.rpvzv@live.nl  

Coördinator bewegen Mevr. C.A.D. Merkies 0318 613976

  E-mail: bewegen.rpvzv@outlook.com  

Ledenadministratie E-mail: ledenadm.rpvzv@live.nl  

REUMATOLOGEN Dhr. dr. J.N. Stolk  

  Dhr. dr. M.J. Rood  

  Mevr. dr. E.A.J. Dutmer  

VERPLEEGKUNDIG REUMACONSULENT Mevr. L. van den Brink  

  Mevr. R. Hek  

Samen beslissen
 
Het ‘Reumaoffensief’ wil op de korte termijn dat bestaande
behandelingen hun weg vinden naar de patiënt. 
Dat er in de spreekkamer een gelijkwaardig gesprek ont
staat tussen patiënt en arts over artrose en de aanpak
ervan. Ook minister Bruins van Medische Zorg gaf aan dat
de informatiebehoefte van patiënten groot is en dat de zorg
voor en de kennis over artrose zeker beter kan. ‘Ik vind het
enorm belangrijk dat patiënt en zorgverlener samen beslis
sen over de aanpak, ook als het om chronische aandoe
ningen gaat. Het is zelfs een recht van patiënten, dat sinds
1 januari ook zwart op wit in de nieuwe Wet op de Genees
kundige Behandelovereenkomst staat. De minister  gaat
mensen hierover dit jaar samen met de Patiëntenfederatie
actief informeren. Fysiotherapeuten kunnen meer werken
aan de balans in het bewegen, orthopeden kunnen meer
vroegtijdige behandeling en begeleiding starten.
Op de lange termijn moet er door sub-typering een duide
lijker diagnose komen. En het zou heel mooi zijn als medi
cijnen de schade aan het kraakbeen kunnen voorkomen,
remmen of misschien zelfs herstellen. Voor dit ambitieuze
plan gaat ReumaNederland actief op zoek naar onder
zoeksonderwerpen en maakt daarvoor gelden vrij.  

 ‘Hoort erbij’.
‘Doe je niks aan.’

Vraag als patiënt in de spreekkamer door naar
de behandelmogelijkheden die er wél zijn. Op

consultkaart.nl staat een keuzehulp voor artrose
van de Patiëntenfederatie. Die is ook verspreid
onder medisch specialisten. Ook is er een keu
zehulp voor artrose van heup en knie. De minis
ter roept artrosepatiënten op om die consult
kaart en die keuzehulpen te lezen en hun arts

hierover actief te bevragen.
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ReumaNederland brengt iedereen in beweging met één doel: 

een betere kwaliteit van leven met reuma. Samen gaan we voor 

betrouwbare informatie, onderzoek naar betere behandelingen  

en aandacht voor de belangen van mensen met reuma. 

Samen naar  

een beter leven 

met reuma

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief RondReuma (8 x per jaar). Praat mee op  en  

reumanederland.nl
• betrouwbare medische informatie
•  informatie die je helpt in het  

dagelijks leven
• nieuws en activiteiten 
• ervaringen uitwisselen

Indien onbestelbaar:  

Tarweveld 87

3902 GC Veenendaal

www.editoo.nl


