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 (Els Nadari)
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De Koerier
De voortgang
Beste leden van RPVZV,

Na de ALV brengt het bestuur nu de mogelijkheden voor groepsoefentherapie in kaart. We geven geen persoonlijke 
oplossingen, WEL informeren we u in het najaar waar u na 31 december in de regio terecht kunt. 
Het zal dus aan u zijn om daarin zelf actie te ondernemen en te kijken waar en bij wie u vanaf 1 januari 2023 
groepsoefentherapie/beweegactiviteiten kunt en wilt volgen. 
Claudia Merkies werkt hierin met ons mee, zij kent het ReumaNetwerk en de deelnemers als geen ander!

Aan de slag

We zijn aan de slag gegaan met de fysiopraktijken PMI Rembrandt, Fisiq Vision en Neder-Veluwe in Veenendaal. Met 
deze drie heeft RPVZV afspraken over abonnementen voor verschillende groepsoefentherapieën. RPVZV heeft dat in 
andere plaatsen niet, dus daar zal het aanbod door het opheffen van RPVZV niet veranderen. 
De eerste bijeenkomst met de fysio’s en Gerda Rutten (Sportservice) - Sportief Wandelen  was op 6 juli (zie kader). 
Onderzocht wordt of en hoe de therapieën verder kunnen, maar ze zullen wel op een andere manier worden 
opgezet. En ook wijzigt het kostenplaatje, omdat er in 2023 geen subsidie meer zal zijn vanuit ReumaNederland 
via RPVZV.

Verder keken we naar ReumaNederland en de ontwikkelingen op landelijk niveau. Belangrijke stappen zijn de 
samenwerking met NL Actief en de Sportfondsen. Ook zijn we begonnen met de inventarisatie van de mogelijkheden 
voor sociaal contact in onze regio. 

Voorlichting hierover

Alle leden van RPVZV die groepsoefentherapie ‘nat’, ‘droog’ of Sportief Wandelen volgen, krijgen updates (mail of brief). 
Voor de groepsoefentherapie ‘droog’ en ‘nat’ organiseert RPVZV eind oktober informatieavonden. Ook blijft iedereen 
via De Koerier op de hoogte. En we gaan alle regionale informatie op een rijtje zetten. In een soort ‘naslagwerk’, dat 
eind november in uw brievenbus ligt, vindt u namen, telefoonnummers en internetadressen per stad of dorp. 
Deze info gaat ook naar de afdeling Reumatologie (ZGV), de fysio’s en Sportservice.

Heeft u tips en/of vragen: neem contact op met een bestuurslid. Voor emailadres of telefoonnummer, zie bladzijde 2.

Met vriendelijke groet,
Bert den Ouden

Het gesprek op 6 juli

PMI Rembrandt en Fysiq Vision spraken de intentie uit om door te gaan met beweegactiviteiten. Hierbij betrekken zij 
ook Neder-Veluwe. Er zijn verschillende mogelijkheden, alternatieven en ideeën besproken en er is over kosten en prijs 
gesproken. De drie gaan met elkaar in overleg om het aanbod concreter te maken en zoveel als mogelijk op elkaar af 
te stemmen. Mensen zullen zichzelf voor deze nieuwe beweegactiviteiten aan moeten melden, maar de fysio’s gaan 
dat wel ‘bewaken’.

De eerste voorstellen komen in september. Eind oktober volgen voorlichtingsavonden voor zowel deelnemers aan 
‘nat’ als ‘droog’, waar fysiotherapeuten en ook Sportservice de beweegactiviteiten gaan toelichten. In het ‘naslagwerk’ 
(november), zal die informatie ook staan.
Het Sportief Wandelen gaat in 2023 op de oude voet verder, alleen betalen de deelnemers nu rechtstreeks aan de 
leiding (Gerda Rutten).

Het was een geslaagde bijeenkomst, die goede hoop geeft voor de toekomst.
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Van de redactie
 

... 't gaat vinnig, geniet et!
 
 
We hopen dat iedereen een prachtige zomer heeft.
Misschien gaat u nog op vakantie of bent u al geweest ...
Heerlijk, dat onbezorgde van mooi weer, buiten zitten en
iets minder last van reumastijfheid te hebben. Laura van
den Brink (verpleegkundig reumaconsulent) schreef er
vorig jaar al over: hoewel de ervaring per patiënt
verschillend kan zijn, blijkt uit onderzoek dat 75% van de
patiënten invloed merkt van het weer.
 
Het bestuur is druk bezig om alternatieven te vinden voor
de groepsoefentherapieën droog en nat. U kunt erover
lezen op bladzijde 3, waar Bert den Ouden (voorzitter)
schrijft over de huidige stand van zaken.
Na de zomer hebben we nog een aantal gezellige
Verenigingsavonden gepland, we beginnen in september
met de Gouweouwe muziek bingo. En ook de Hobbyclub
zit nog steeds vol met ideeën!
 
We hoorden van Zuid-Afrikaanse mensen: “Die tijd gaat
vinnig, dus geniet et!”. Daar sluiten we ons als redactie bij
aan: De tijd gaat snel, dus geniet er van!
 
Herma Jurg
 

Samenwerking
van ZGV met de
Maartenskliniek 
 
 
Vanaf 1 september 2022 gaan Ziekenhuis Gelderse
Vallei en de Sint Maartenskliniek samenwerken op
het gebied van de reumazorg.
 
Iedere patiënt kreeg daarover een brief van het ZGV,
ondertekent door de eigen reumatoloog.
Patiënten blijven gewoon onder behandeling van
hun reumatoloog in het ziekenhuis in Ede.
Ook de onderzoeken blijven daar.
 
Met deze samenwerking hoopt de - toch kleine -
vakgroep Reumatologie in de toekomst reumazorg
van hoge kwaliteit te kunnen blijven aanbieden.
 

Datum Activiteit   Plaats

1 september Hobbyclub het versieren van bloempotten met touw     De Graanhoek

7 september Groep 35-50 afscheid en lekker eten    

13 september *Verenigingsavond Gouweouden muziek bingo   De Graanhoek

22 september Koffie drinken   De Blaauwe Kamer

6 oktober Hobbyclub een vetbollen hangpot beschilderen   De Graanhoek

11 oktober *Verenigingsavond high tea   De Graanhoek

27 oktober Koffie drinken   De Blaauwe Kamer

3 november Hobbyclub kerstkrans maken   De Graanhoek

8 november *Verenigingsavond spelletjesavond   De Graanhoek

24 november Koffie drinken   De Graanhoek

* Aanmelden is verplicht voor de Verenigingsavond. Dat doet u bij: Mevrouw E. Nadari, Gersteveld 17, 3902 EL
Veenendaal, telefoon 06 15384961. U kunt zich ook aanmelden per e-mail: alg.bl1.rpvzv@live.nl

Activiteitenagenda
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De 10 meest voorkomende frustraties
Reuma brengt verschillende lichamelijke en mentale
klachten met zich mee. Dit kan grote frustraties tot gevolg
hebben. Je wil voorkomen dat die frustraties je leven
bepalen. Er over praten met lotgenoten helpt: gedeelde
frustratie is halve frustratie. Hier zijn de 10 meest
voorkomende:
 
1. Andere mensen
Ook al bedoelen ze het waarschijnlijk alleen maar goed,
opmerkingen van andere mensen kunnen behoorlijk
vervelend zijn. Ongevraagde adviezen, onbeschofte
opmerkingen of constante aansporingen om vooral positief
te blijven: het komt je vast bekend voor. Het is lief dat mensen
mee willen denken, maar soms zit je daar helemaal niet op
te wachten.
 
2. Symptomen uit het niets
Reuma is vaak onvoorspelbaar. Ook als het al een tijdje
goed gaat, kunnen er uit het niets weer klachten opkomen.
Door plotselinge pijn, stijfheid, vermoeidheid of een koortsig
gevoel moet je misschien op het laatste moment je plannen
wijzigen. Die symptomen beïnvloeden dan niet alleen je
dag, maar ook die van je naasten.
 
3. Slapeloosheid
Door reuma kun je je extreem vermoeid voelen. Ondanks
die vermoeidheid, kun je door de pijn soms nog niet slapen.
Dat draagt alleen maar bij aan de vermoeidheid, waardoor
je je de dag erna vaak nog minder goed voelt. Niets is zo
frustrerend als last hebben van slapeloosheid terwijl je heel
erg moe bent.
 
4. ‘Katers’ door de medicatie
Hoewel medicijnen - als het goed is - je beter laten voelen,
lijkt het soms wel alsof ze averechts werken. Meestal duurt
het even voor je de juiste medicatie hebt gevonden. Tot die
tijd kun je er best last van hebben. En als je wel de juiste
medicatie hebt, kun je last hebben van bijwerkingen.
Wakker worden met een gevoel alsof je de hele nacht hebt
gefeest, terwijl je alleen je medicijnen hebt geslikt, is heel
vervelend.
 
5. Bewegen op reumatische snelheid
Als je reuma hebt, gaat het leven soms sneller dan jij. Door
pijn en stijfheid hebben mensen met reuma soms moeite
met bewegen. Bovendien hebben ze waarschijnlijk vaker
pauze nodig dan anderen. En omdat je reuma van buiten
meestal niet ziet, hebben anderen daar misschien weinig
begrip voor. Dat kan erg frustrerend zijn, maar het is
belangrijk om te luisteren naar je eigen lichaam.

                                                                            Foto: Loesje

6. De mentale impact
Wat anderen misschien regelmatig onderschatten, is de
mentale impact die reuma heeft. Mensen met reuma zijn
vaak zelf hun grootste vijand en dat is erg frustrerend. Het
kan lastig zijn je nieuwe leven te accepteren. Probeer
daarom vrede te krijgen met de situatie. Accepteer dat het
is, zoals het is. Ook al is het natuurlijk heel normaal om er af
en toe even flink van te balen.
 
7. De grote verschillen van dag tot dag
Gisteren had je nergens last van en vandaag kun je
helemaal niks. Dat zal veel mensen met reuma bekend
voorkomen. Klachten kunnen per dag enorm wisselen en
dat is heel vervelend. Het is verstandig om na een drukke
dag een paar rustige dagen in te plannen. Zo heeft je
lichaam de tijd om te herstellen en heb je daarna hopelijk
weer wat meer energie.

                                                               Zie verder op blz. 6
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Vervolg van blz. 5

8. Meerdere aandoeningen
Mensen met een chronische ziekte hebben vaak meerdere
aandoeningen. Dit heet 'comorbiditeiten'. Vaak zijn de
symptomen daarvan vergelijkbaar en weet je niet altijd
waar je nou last van hebt. Eén chronische aandoening is
al vervelend, het is nog vervelender als je ook nog meerdere
dingen tegelijk moet verdragen.
 
9. Het kostenplaatje van leven met reuma
Weinig mensen realiseren zich dat een leven met reuma
duurder kan zijn dan zonder. Als je minder kunt werken,
verdien je minder, maar je moet soms meer geld uitgeven:
 hulpmiddelen, medicijnen en behandelingen worden niet
altijd vergoed. En er kunnen onvoorziene kosten zijn, omdat
je soms moet luisteren naar je lichaam en je plannen moet
wijzigen. Dan kan het financieel flink oplopen.
 

10. Er mee omgaan
Positiviteit is belangrijk, maar je kunt niet altijd positief zijn.
Soms hoort even balen van de situatie er gewoon bij.
Gelukkig zijn er manieren om met je frustraties om te gaan.
Het belangrijkste en beste wat je kunt doen is erover praten.
Met een psycholoog, met een therapeut, met je
zorgverlener(s), of gewoon met een goede vriend of
familielid. Praten over wat je dwarszit lucht vaak op.
 
Frustratie is een hele normale emotie. Veel mensen voelen
dat. Accepteer het en probeer je er niet door uit het veld
te laten slaan.
 
 
 
Bron: ReumazorgNederland

Hobbyclub juni
 
De hobbymiddag was aangekondigd als een verrassing.
Uiteindelijk werd het een high tea. De hapjes had Els Nadari
samen met Cees gekocht. Niemand had zich aangemeld,
maar ze hadden rekening gehouden met het standaard
groepje. Gelukkig pakte dat goed uit, er waren er twaalf.
De hapjes waren een succes en de sfeer was heel gezellig.

Tramadol
 

Onderzoekers van Arthritis Research Canada
hebben ontdekt dat de kans op ernstige

gezondheidsproblemen aanzienlijk groter is bij
het innemen van Tramadol, dan bij het

innemen van niet-steroïde anti-inflammatoire
geneesmiddelen (NSAIDs) - zoals Ibuprofen.
Tramadol-gebruikers hebben een 20 tot 50

procent groter risico op overlijden, 70 procent
meer kans op bloedstolsels en 40 tot 60 procent

meer kans op heupfracturen.
Eerdere studies toonden de bijwerkingen van

Tramadol aan: misselijkheid, duizeligheid,
verstopping, vermoeidheid, hoofdpijn, braken

en slaperigheid. Een recente studie toonde ook
aan, dat dit medicijn niet beter werkt dan een
pijnstiller als aspirine en ibuprofen bij patiënten

met artrose. “Dit onderzoek - gecombineerd met
bewijs uit eerdere onderzoeken - suggereert dat

de huidige richtlijnen voor het gebruik van
Tramadol zouden moeten worden herzien”, zegt

reumatoloog Antonio Aviña-Zubieta.
Van natuurlijke ontstekingsremmers, zoals

vloeibare groenlipmossel en/of curcumine en/
of zwarte bes-blad zijn tot op heden nog geen

bijwerkingen gerapporteerd.
 

Bron: www.bewegenzonderpijn.com
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Iedereen heeft wel eens last van angst. Angst om een
dierbare te verliezen, al je geld kwijt te raken, voor een
oorlog, een virus, een ziekte, voor spinnen of voor vliegen.
 
Wim Hof (The Iceman) vertelt in een interview: “Het leven is
zo verschrikkelijk mooi. Maar angst kan die schoonheid
versluieren. We zijn allemaal wel ergens bang voor. Angst
is een boodschapper die om aandacht vraagt.”
 
Regelmatig lees ik het blad De Reddingboot van de
Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Ons gezin
steunt ze als goed doel. Immers, je zal maar op het water
of op zee dobberen, je boot of de motor gaat stuk en je
komt in een gevaarlijke situatie terecht. Dan kun je de KNRM
bellen en krijg je een ervaren mens aan de lijn, die luistert,
actie onderneemt en ervoor zorgt dat mensen
(vrijwilligers!!) jou uit het water komen vissen en jou veilig
aan land brengen.
In verslagjes van reddingen langs de hele Nederlandse kust
voert de angst van de geredden vaak de boventoon. Ik
citeer iemand van het Assistentiecentrum van KNRM:
“Hulpvragers zijn vaak in paniek door onkunde of omdat ze
zelf alles al hebben geprobeerd. Dat gevoel probeer ik weg
te nemen. Ik probeer een stuk rust te brengen. Door ze
simpelweg te laten weten dat ik weet waar ze varen, ze
instructies te geven en ze te vertellen dat we onderweg zijn.”
 
Soms ben ik ook bang. Niet dat ik ‘stuurloos ronddobber’,
maar wel dat ik niet weet wat me overkomt, hoe het verder
gaat, wat normaal en wat abnormaal is bij reuma.

Actie
 
Angst vraagt om een oplossing - om actie. Ieder op zijn of
haar eigen manier. Er zijn  trainingen om bijvoorbeeld van
je angst voor spinnen of angst voor het vliegen af te komen.
Bij ‘angst op het water’ kun je 24 uur per dag het
Assistentiecentrum van KNRM bellen. Wim Hof concentreert
zich volledig op zijn ademhaling en praat over zijn angsten.
 
Ik kan me aardig tegen mijn angst wapenen door de
reumatoloog en de verpleegkundig reumaconsulent te
bevragen. Door af en toe een informatiebijeenkomst te
volgen van ReumazorgNederland, live mee te kijken via
Zoom. Ik keek naar een bijeenkomst over Osteoporose, over
Jicht en nog een over Pijn. Er staat een lijst op hun website
welke onderwerpen al aan bod kwamen, die uitzendingen
kan je terugkijken.
 
Nou ben ik redelijk handig met de computer, maar iemand
vertelde me dat zij dat niet was, “nooit geleerd ook.” Zij gaat
- als ze wat wil weten - bellen met iemand waarvan ze denkt
dat hij of zij het wel weet of haar verder kan helpen. Of ze
vraagt iemand naast haar computer te komen zitten om
mee te zoeken.
 
Allerlei manieren om ‘door je angst heen te gaan’.
Mooi toch?
 
Reageren?
hermajurgvanduijsen@gmail.com

De column van Herma
 

Dobberen

Reddingboot klasse Valentijn, locatie Katwijk a/z. KNRM - G.J. Onderwater
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Leden van RPVZV en een aantal bewoners van Tarweveld
en Gersteveld luisterden op 14 juni naar een medewerker
van de politie. Verschillende babbeltrucs en oplichtingspraktijken
kwamen die avond voorbij. Leerzaam!

Afwassen, musiceren, klussen in huis of bijvoorbeeld yoga
zijn licht intensieve, lichamelijke activiteiten. Er is dan geen
sprake van verhoogde hartslag of versnelde ademhaling.
 
Wandelen, fietsen, trampoline springen of paardrijden zijn
matig intensieve lichamelijke activiteiten. Die zorgen voor
een verhoogde hartslag en een versnelde ademhaling.
 
De meeste actieve sporten vallen in de categorie zwaar
intensief lichamelijk actief. Denk aan bijvoorbeeld voetbal,
hockey, hardlopen, squash of wielrennen. Iemand gaat
dan zweten en raakt buiten adem.
 
Springen, traplopen, wandelen, hardlopen, dansen en
gewichtheffen (bijvoorbeeld met boodschappen of
boeken) vallen onder de categorie bot- en spierversterkende
activiteiten. Ook wordt het woord ‘krachttraining’ gebruikt:
denk daarbij dus niet meteen aan het heffen van 80 kilo in
de sportschool, er wordt bedoeld: je ‘eigen lichaamskracht
trainen om de botten te verstevigen en de omvang van je
spieren te verbeteren.’ Daarbij speelt ook ‘de duur’ van de
activiteit mee: de activiteit steeds iets langer volhouden en/
of meerdere keren achter elkaar doen.
 
Op één been staan (met houvast onder bereik), voet voor
voet over een lijn lopen of een voorwerp van de grond
oprapen zijn balansoefeningen. Zo verbeter je langzaam
je evenwicht, terwijl je staat of beweegt. Denk ook aan yoga,
ballet, pilates, of turnen.

* Voorkom veel stilzitten.

* Doe minstens 150 minuten per week aan matig
intensieve inspanning, verspreid over verschillende
dagen. Langer,  vaker en/of intensiever bewegen geeft
extra gezondheidsvoordeel. 2 ½ uur per week dus. Ga dus
5 keer per week een ½ uurtje lopen of fietsen.

* Doe minstens tweemaal per week spier- en
botversterkende activiteiten.

* Voor ouderen is het advies om ook balansoefeningen te
doen.

Onder stilzitten valt lezen, TV kijken, computeren, gamen of
studeren. Dit zijn de activiteiten waarbij je niet of nauwelijks
meer energie verbruikt dan in rust.
 
De norm
 
Voor ouderen bestaat er een norm voor ‘bewegen’ onder
het motto: Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

Natuurlijk kunt u dit zelf opbouwen, het van You Tube
afkijken, maar u kunt ook rechtstreeks naar een
fysiotherapiepraktijk of sportschool gaan. Zij helpen u met
de verschillende oefeningen en de opbouw. Vraag wel om
iemand die ‘reumagekwalificeerd’ is, want niet alle
oefeningen zijn door mensen met reuma gemakkelijk te
doen, moeten langzaam opgebouwd worden en dat
vereist kennis van reuma.
 
Bron: Allesoversport.nl

Bewegen
wat is dat?

Verenigingsavond
juni

                                                               Foto: www.freepik.com
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Jicht
 

door dr. M.J. Rood,
reumatoloog ZGV
 
 
Jicht is zo oud als de mensheid. Hippocrates beschreef in
2600 voor Christus al de typische verschijnselen van
ontstekingen van gewrichten zoals het nu nog altijd
voorkomt. Over vooruitgang gesproken …
 
Nou zijn we wel iets vooruit gegaan gelukkig, want
tegenwoordig zijn er wel betere mogelijkheden voor
behandeling dan toen, alhoewel één van de bekendste
middelen ook al heel erg lang wordt gebruikt.
 
Oorzaak
 
De oorzaak van jicht is urinezuur. Urinezuur kan tot een
bepaalde concentratie in bloed opgelost blijven waar het
geen kwaad kan (en waarschijnlijk zelfs wel gunstige
eigenschappen heeft), maar als de concentratie te hoog
wordt dan ontstaan er urinezuur kristallen die neerslaan in
huid en gewrichten. Dit lokt vervolgens een ontstekingsreactie
uit: jicht.
 
Urinezuur is eigenlijk een afvalproduct. Het ontstaat bij de
afbraak van purines, een van de bouwstenen van het DNA.
Purines worden ook met voeding opgenomen.
 
De concentratie van urinezuur in het bloed wordt bepaald
door erfelijke factoren (zoals de mate waarin urinezuur kan
worden uitgescheiden), maar ook door overgewicht,
stofwisselingsklachten (metabool syndroom) met daarbij
ook hoge bloeddruk en diabetes, inname van bepaalde
voedingsbestanddelen en medicatie, zoals plaspillen.
Bij bepaalde erfelijke ziekten wordt er meer urinezuur
gevormd. Bij een chemokuur voor kwaadaardige
bloedziekten kan het urinezuur sterk stijgen. Een slechte
nierfunctie kan er voor zorgen dat het urinezuur minder
goed uit het lichaam kan worden uitgescheiden.
 
Jicht komt alleen voor bij mensen en mensachtige apen.
Wij zijn namelijk helaas het slachtoffer geworden van een
evolutionaire fout. Wij hebben de eigenschap verloren om
het enzym ‘uricase’ te produceren. Uricase kan urinezuur
verder omzetten naar het in bloed en urine goed oplosbare
‘allantoine’ wat vervolgens makkelijk uitgeplast zou kunnen
worden. Er zijn dus geen honden of katten met jicht.

Voeding
 
In de gouden eeuw werd jicht gezien als welvaartsziekte
omdat er een duidelijke associatie is tussen purinerijk - in
die tijd kostbaar - voedsel. Er zijn dan ook schilderijen
bekend waarop de rijke koopman zich met enige trots liet
vereeuwigen met een door jicht ontstoken voet.
 
Voedingsbestanddelen die zijn geassocieerd met het
ontstaan van jicht en dus vermeden moeten worden zijn
vooral: rood- en orgaanvlees, schaaldieren, alcohol,
fructoserijke dranken zoals vruchtensap en frisdrank.
Er zijn ook voedingsbestanddelen die mogelijk beschermend
kunnen werken zoals kersen en koffie. Voldoende
waterinname helpt ook om de urinezuur concentratie laag
te houden.
 
Het beloop van jicht 
 
De bekendste locatie van ontsteking door jicht is de basis
van de grote teen, maar ook in andere gewrichten kan jicht
voorkomen, zoals de knie, pols of vingers. Het urinezuur kan
zorgen voor typische botaantasting. Jicht kan zich ook in
slijmbeurzen voordoen van bijvoorbeeld de elleboog of
knie. Verder kan urinezuur zich ophopen in de huid in
zogenaamde ‘tophi’, jichtknobbels. Voorkeurslokalisatie
hiervoor is de oorschelp, maar ook op de vingers en tenen
komen tophi frequent voor. Urinezuur kan zich ook ophopen
in de nieren waardoor er nierstenen kunnen ontstaan.
Jicht komt in aanvallen van een paar dagen tot weken en
ontstaat vaak in de nacht. Het komt vaker voor bij mannen,
maar ook vrouwen kunnen jicht krijgen, maar dan eigenlijk
alleen na de menopauze.

Dit porseleinen beeldje - Meissen-Dresden - verbeeldt een
man met zijn gezin. Hij heeft een jichtaanval en wordt
ondersteund door zijn vrouw (Jicht in de kunst, J. Toonstra).

                                                     Zie verder op blz. 10
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Diagnose en behandeling
 
De diagnose jicht is gemakkelijk te stellen door het typische
aanvalsgewijze patroon van de gewrichtsontstekingen en
de locatie van de ontstekingen. Via een punctie in een
ontstoken gewricht of thopi, kan materiaal worden
verkregen. Onder een speciale polarisatiemicroscoop zijn
de kenmerkende urinezuurkristallen goed zichtbaar als
paarse en gele (dubbelbrekende) naaldjes en we kunnen
natuurlijk de verhoogde urinezuurconcentratie in het bloed
vinden.
 
De behandeling van jicht bestaat uit voorlichting over de
oorzaak en de te vermijden voedingsstoffen, leefstijladvies
vooral over lichaamsgewicht en het advies veel water te
drinken. Verder zijn er medicijnen die door ontstekingsremming
een acute aanval van jicht onderdrukken, zoals ‘ibuprofen’,
‘colchicine’ of ‘prednison’.
Als de jicht te vaak voorkomt (ongeveer 3-4 keer per jaar),
er tophi zijn gevormd of botaantasting is ontstaan, kan voor
urinezuur verlagende behandeling worden gekozen
(‘allopurinol’, ‘benzbromaron’ en ‘febuxostat’). De dosis
van de medicatie wordt aangepast naar de hoogte van
urinezuurconcentratie in het bloed.

Jicht in de historie
 

Jicht is historisch een interessant fenomeen. Er
zijn talrijke beroemde personen beschreven die
aan jicht hebben geleden, onder wie Erasmus
en Herman Boerhaave. Onomstotelijk bewijs

van jicht bij een bekende historische persoon
werd in 2006 in het gezaghebbende medische

tijdschrift New England Journal of Medicine
beschreven. Het was algemeen aangenomen
dat Keizer Karel V aan jicht leed. Waarschijnlijk
was jicht zelfs de oorzaak van zijn besluit om in

1556 af te treden. Het bewijs van jicht kwam
doordat onderzoekers de beschikking kregen

over een vingerkootje van de keizer. Dit was bij
een opstand in 1868 door rebellen van het lijk

van de keizer afgesneden en meegenomen als
souvenir. Via via had de koninklijke familie het

vingerkootje weer teruggekregen en het
bewaard in de grafkelder van het Escorial

paleis. Koning Juan Carlos gaf in 2006
toestemming om dit kootje te onderzoeken en
inderdaad konden daarin urinezuurkristallen
worden aangetoond, bijna 450 jaar na het

overlijden van de keizer.

Vervolg van blz. 9

Pannenkoek eten
 
Het was heel gezellig op 5 juli. Er was een goede opkomst,
een goede sfeer en iedereen was blij met de prijzen. Want
er waren naast de bekende Douwe Egberts producten ook
VVV-, diner- en bloemenbonnen en als klap op de vuurpijl
een hotelovernachting voor 2 personen. De opbrengst voor
het Liliane Fonds was € 275, wat RPVZV verdubbelde.
Zodat het Lilianefonds totaal € 550 krijgt!
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Fibromyalgie
 
Maar liefst 2 procent van de Nederlanders tussen de 20 en
60 jaar heeft last van fibromyalgie. Deze reumatische
aandoening treft niet de gewrichten, maar de spieren en
het bindweefsel. Met als gevolg: chronische pijn door het
hele lichaam. Een diagnose is vaak moeilijk te stellen,
omdat fibromyalgie geen zichtbare oorzaak heeft.
De Griekse benaming voor deze aandoening is
samengetrokken uit de woorden ‘Fibro’ dat staat voor
bindweefsel, ‘myo’ dat vertaald kan worden als spier en
‘algie’ dat duidt op pijn. De Nederlandse benaming voor
deze ziekte is ‘wekedelenreuma’ of ‘spierreuma’. Vrouwen
hebben tien keer vaker last van deze aandoening dan
mannen.
 
Symptomen en klachten
 
Fibromyalgie gaat gepaard met chronische pijn en stijfheid
verspreid over het lichaam. De meest gevoelige plekken zijn
in de nek, heupen, schouders en handen. De pijn straalt uit
naar de spieren in het hele lichaam. Mensen kunnen
daarnaast last hebben van spijsverteringsklachten,
huidklachten, eczeem, droge ogen en mond. Daarnaast
gaat fibromyalgie gepaard met een tintelend of branderig
gevoel in de ledematen. De klachten zijn ’s morgens
meestal het hevigst. Ook wordt er bij veel patiënten een
afwijking in het slaappatroon geconstateerd.
Maar het belangrijkste symptoom van deze aandoening
zijn de hevige en uitstralende pijn op bepaalde drukpunten.
Het menselijk lichaam heeft 18 drukpunten (tenderpoints)
aan beide kanten van het lichaam: in de schouder, bekken
en nek, in de ellebogen en knieën.
 
De diagnose fibromyalgie kan door een reumatoloog
worden gesteld als minimaal 11 van de 18 tenderpoints in
het lichaam pijn doen. Omdat de klachten vaag zijn en niet
acuut, kan het langer duren voordat de huisarts u
doorverwijst. En: fibromyalgie is niet zichtbaar in het bloed
of op röntgenfoto’s. Pas als alle andere mogelijk
reumatische aandoeningen zijn uitgesloten, kan de
reumatoloog de diagnose fibromyalgie stellen aan de
hand van een protocol.
 
Oorzaak
 
De precieze oorzaak van fibromyalgie is nog niet
achterhaald. Patiënten hebben meestal een gezond
uiterlijk, een normale bloedspiegel en onderzoek toont
geen afwijkingen in de spieren of het bindweefsel aan. Pas
in 1976 werd fibromyalgie aangemerkt als een op zichzelf
staande aandoening. Dat maakte het mogelijk om een
protocol voor artsen te maken om een diagnose te kunnen
stellen.

Inmiddels wordt er al 40 jaar onderzoek gedaan naar de
oorzaak van de ziekte. Maar die is zo complex dat
wetenschappers de onderzoekprogramma’s breed
opzetten. Die concentreren zich vooral op de verschillen
tussen patiënten die lijden aan fibromyalgie en gezonde
mensen.
 
Wat weet men wél?
 
40 jaar onderzoek naar deze aandoening heeft wel wat
opgeleverd. Patiënten met fibromyalgie zouden niet in een
diepe slaap kunnen raken, waardoor er onvoldoende
groeihormonen worden aangemaakt voor het herstel en
onderhoud van het spier- en bindweefsel. Daardoor zou de
pijn en stijfheid veroorzaakt kunnen worden. Het chronische
slaapgebrek ontstaat volgens onderzoek door afwijkingen
in neurotransmitters zoals endorfine, serotonine en
dopamine. Dit zijn stofjes die in de hersenen worden
aangemaakt en die het lichaam vertellen wat ze moeten
doen. Bij patiënten met fibromyalgie is er sprake van een
abnormale productie van deze neurotransmitters. Dit leidt
niet alleen tot een afwijkend slaappatroon, maar verandert
ook de manier waarop het lichaam de pijn beheerst.
Wetenschappelijk onderzoek toont verder aan dat de
oorzaak van fibromyalgie kan worden teruggevoerd op het
disfunctioneren van het zenuwstelsel. Dus zou het
immuunsysteem geen rol spelen bij deze aandoening zoals
bijvoorbeeld bij spierreuma. De symptomen van beide
ziektes lijken wel erg op elkaar.
Fibromyalgie beschadigt uw lichaam niet. Maar uw
conditie als gevolg van deze ‘onzichtbare’ ziekte kan wel
achteruit gaan.

                                                     Zie verder op blz. 12
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Vervolg van blz. 11

Behandeling
 
Er is nog weinig bekend over de oorzaak en dus is er tot op
heden helaas nog geen behandelingsmethode. Artsen en
de patiënt zelf zullen zich uitsluitend kunnen richten op het
verminderen van de belangrijkste symptomen.
 
Pijnstillers kunnen (soms) helpen. Op dit moment wordt
onderzoek gedaan naar de behandeling van fibromyalgie
met medicinale wiet, een infuus met ketamine en 5-http.
Deze laatste stof verhoogt de aanmaak van serotonine in
de hersenen die de pijn vermindert en de slaap bevordert.
 
Een fysiotherapeut kan met u oefenen om de lichamelijke
conditie en het uithoudingsvermogen te verbeteren.
Daarnaast kunt u onder deskundige begeleiding gaan
zwemmen, fietsen of wandelen om de spieren sterk en
soepel te houden. Verder kan een voedingsdeskundige u
helpen om uw voedingsgewoonten te verbeteren, zodat u
meer energie opdoet om de vermoeidheid te verdrijven. En
wetenschappers vermoeden dat een verstoorde darmfunctie
de klachten bij fibromyalgie kunnen verergeren. Daarom is
het belangrijk om goed op uw voeding te letten.
 
Bron: www.bewegenzonderpijn.com

Basisregels
en tips bij    
Fibromyalgie 
 
Eten
 
Eet drie maaltijden per dag. Als u in de ochtend
nog geen trek heeft, neem dan een stukje fruit of wat
yoghurt en wat later een groter ontbijt.
Drink gedurende dag water. Probeer koffie, thee,
frisdrank en andere dranken zoveel mogelijk te
vermijden.
Eet minimaal twee ons groenten en 2 stuks fruit per
dag.
Beperk blikvoedsel en de inname van suikers.
Eet geen fastfood meer, stop met roken en het
drinken van alcohol.
Onverzadigde vetten zijn goed voor u. Dat is niet het
geval met verzadigde vetten. Ban deze dan ook
zoveel mogelijk uit uw dagelijkse voeding.
 
Slapen
 
Gebruik hooguit een natuurlijk slaapmiddel, 
medicijnen hebben vaak serieuze bijwerkingen.
Valeriaan, passiebloem, hop, kamille en lavendel zijn
kruiden die het slapen bevorderen. Ook het mineraal
magnesium en melatonine bevorderen een goede
nachtrust.
Doe overdag een ‘powernap’ voor extra energie
van maximaal 20 minuten. Niet langer, anders valt u
’s nachts moeilijker in slaap.
Ga op vaste tijden naar bed en sta op vaste tijden
op.
Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. U slaapt
minder goed als u de hele dag en avond stilgezeten
heeft.
Drink voor het slapen gaan ’s avonds geen koffie,
thee, cola of alcohol. 
Ontspan u voor het slapen gaan: lees een boek, kijk
naar een gezellige film of doe ontspannende
oefeningen. Probeer het laatste halfuur voor het
slapengaan niet meer naar beeldschermen te kijken
(tv, computer, telefoon, tablet).
Concentreer u in bed op uw ademhaling. Hierdoor
worden uw gedachten rustiger.

Wachttijd
verkorten
 
Vorig jaar maakten ruim dertigduizend mensen die op een
wachtlijst stonden met succes gebruik van zorgbemiddeling
of zorgadvies door hun zorgverzekeraar. Ruim tachtig
procent van de aanvragen kreeg een snellere behandeling
elders. En dat kosteloos en zonder extra rompslomp.
 
Er is nu een gezamenlijke website van de zorgverzekeraars
waarop alle informatie te vinden is. “Het is jammer dat door
de coronacrisis veel verzekerden moeten wachten op een
behandeling die eerder is uitgesteld, constateert Wout
Adema, directeur Zorg van brancheorganisatie Zorgverzekeraars
Nederland. “Door contact op te nemen met je
zorgverzekeraar is het vaak mogelijk sneller geholpen te
worden. Dat is prettig en kan daarnaast ook
gezondheidswinst opleveren.” Ook minister Kuipers van
Volksgezondheid onderstreepte recent het belang van
zorgbemiddeling.
 
Website: mijnzorgverzekering.nl
Bron: https://reumamagazine.nl
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Blotevoetenseizoen
 
Het is weer zomer! Maar hee, die voeten, die kunnen wel
een opknapbeurt gebruiken:
 
Tip 1: Voetenbad
Je voeten knappen er ontzettend van op. Voeg eventueel
wat keukenzout toe, dit werkt antibacterieel. Of koop er iets
speciaals voor. 15 tot 20 druppels lavendelolie en 15 tot 20
minuten weken geven een zacht resulaat. Spoel je voeten
altijd even na met schoon water. Geen voetenbadjes
nemen met wondjes op je huid. Dit kan infecties of irritatie
veroorzaken.
 
Tip 2: Gebruik een voetencrème
Na al dat gepoedel is het belangrijk om een fijne
voetencrème gebruiken. Blijf je consequent smeren dan
zien je voeten er na een tijdje daadwerkelijk beter uit. Scrub
je voeten even van tevoren om de dode huidcellen te
verwijderen.
 
Tip 3: Nagels lakken
Hallo, sandalen en open hakken! Lak je nagels in een kleur!
 
Tip 4: Weg met die harde huid
Grote kans dat het gebied rond je hielen hard is en er eelt
heeft gevormd. Een puimsteentje - een klein, licht blokje
lavasteen - doet wonderen. Door de harde, droge
huidcellen weg te schrapen, komt er nieuwe, zachtere huid
terug. Je voeten moeten wel goed droog zijn!
Eeltvorming onder je voeten kun je wat verminderen door
je voeten in te smeren met vaseline en dan met sokken aan
naar bed. De vaseline verzacht de harde plekken en
versoepelt de droge huid. ‘s Morgens je voeten wassen met
warm water en zeep en ze voelen weer heerlijk zacht.
 
Bron: © Trendalert
 

                                               Foto: Rune Enstad - Unsplash

Zere voeten? Tips!
 
Als je een lange wandeling maakt, is het niet gek als op het
eind zere voeten hebt. Maar wat als je ook na een zittende
werkdag pijn hebt? Hieronder wat tips van ervaringsdeskundigen:
 
Olga: “De spieren in je voet worden zwaar onderschat.
Lekker veel op blote voeten lopen en een voetenbadje
nemen met magnesium of epsomzout. Voeg je wat
etherische lavendelolie aan je badje toe, dan voel je je ook
nog eens relaxed.”
 
Linda: “Bij doorgezakte voeten zijn steunzolen onmisbaar.
Ga via de huisarts naar een orthopeed of naar een
podoloog.”
 
Annelies: “Probeer eens Xsensible schoenen. Hier zit een
balansblokje in. Ik werk in de zorg en sta er de hele dag op
zonder last. Je kunt eventueel ook je steunzolen in deze
schoenen doen.”
 
Desiree: “Kijk eens naar je voeding. Is dat voedzaam en
energierijk? En beweeg je genoeg? Je voeten hebben het
misschien wel het zwaarst te verduren. Verzorging van
binnenuit is daarom heel belangrijk. Probeer breed en
kritisch naar je leefstijl te kijken en verbeter waar nodig. Veel
klachten waar de dokter geen verklaring of oplossing voor
heeft, lossen dan misschien vanzelf op."
 
Tamara: “Een ‘spijkermat’ of ‘footroller’ kan uitkomst
bieden bij zere of vermoeide voeten. Even tien minuten met
de voeten erop, met of zonder sokken en de doorbloeding
van je voeten is geactiveerd. De vermoeidheid verdwijnt
dan vanzelf.”

                                                      Zie verder op blz. 14
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Vervolg van blz. 13

Inèz: “Je kunt ook met je voeten over een balletje rollen.
Van je hak naar je tenen en weer terug. Dat kan met een
tennisbal, een verend, rubberen balletje of - nog beter en
fijner - een balletje met zachte puntjes (egelballetje). Ga
door tot je de hele onderkant hebt gehad en wissel dan
van voet. Zo zorg je voor een betere doorbloeding en maak
je de voetspieren los. Makkelijk te doen tijdens het tv-kijken
of computeren.”
 
Yvonne: “Verzorg je voeten goed! Ze moeten je de hele dag
dragen, dus wees lief voor ze. Zorg voor een goede
doorbloeding in je voeten door ze iedere dag even te
masseren en je tenen regelmatig te bewegen. Wat ook
helpt is het dragen van wollen of puur katoenen sokjes 
in plaats van pantykousjes.”
 
Bron: gezondnu.nl

Medicijnen en voedingssupplementen kunnen elkaar
beïnvloeden. Voedingssupplementen kunnen de werking
van medicijnen verbeteren. Of er juist voor zorgen dat ze
minder of niet werken. Aan de andere kant kunnen
sommige medicijnen zorgen voor minder opname van
voedingsstoffen in je lichaam, met als gevolg: tekorten.
 
Voorbeelden
 
Gebruik je afweeronderdrukkende medicijnen dan is het
niet aan te raden het supplement Echinacea te gebruiken.
Dit stimuleert namelijk je afweersysteem, waardoor het de
werking van je medicijnen kan verstoren. Ook sint-janskruid
kan de werking van afweer-onderdrukkende medicijnen
verminderen.
Bij prednison neemt je lichaam minder calcium en kalium
op. Je kunt daardoor last krijgen van hartkloppingen,
vermoeidheid, of spierkrampen. Het is dan aan te raden
om extra calcium en vitamine D supplementen te
gebruiken.

Onderlinge beïnvloeding
van medicijnen
en voedingssuplementen

Praktische folder
 
Het is dus belangrijk te weten welk effect medicijnen en
voedingssupplementen op elkaar hebben. Het Instituut
Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Natuur- en
gezondheids- Producten Nederland (NPN) ontwikkelden
hierover een praktische folder.
 
Er worden veel effecten van medicijnen en voedingssupplementen
uitgelegd. Als je de beschreven klachten herkent, neem
dan contact op met je huisarts. Die kan je precies vertellen
wat bij jouw situatie meespeelt. Samen kunnen jullie
bekijken welke voedingssupplementen wel en niet passen
bij je medicijnen.
 
De folder is gratis te downloaden of te bestellen via je
apotheek.
 
www.fesinfo.nl
Bron: ReumaZorgNederland

                                                                   Foto: freepik.com
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                                                        Foto: ‘Project Gezond’

RECEPT
 

Aardappel (maar dan)
anders!
 
Wij eten al geruime tijd vanuit de kookboeken en de menu’s
van ‘Project Gezond’. Enerzijds omdat het super lekkere
gerechten zijn en anderzijds omdat we her en der een
kilootje kwijt willen. Eén van de gerechten die in meerdere
vormen terug komt is de Aardappel (maar dan) anders.
Iedereen kent denk ik wel de potjes met deze titel, maar
volgens dit recept maak je het zelf en vers.
 
Ingrediënten voor 2 personen:
 
300 gram aardappels
2 grote vleestomaten
1 flinke rode ui
 
Schil de aardappels en kook deze ongeveer 10 minuten.
Doe een klein beetje zout in het water. Alternatief is een keer
een beetje kurkuma bij de aardappels doen: smaakt goed
en geeft een leuk kleurtje. Snij de tomaat in dunne plakken.
Snij de rode ui in dunne plakken en ‘druk ze uit’ tot ringetjes.
Snij de gekookte aardappels in schijfjes.
 
Dan voor de saus
 
Ingrediënten (en alternatieven):
20 gram roomboter
20 gram bloem
200 ml melk. Alternatief is 100 ml melk en 100 ml kookroom
75 gram geraspte kaas
10 gram fijne gehakte verse peterselie
200 gram hamblokjes of 200 gram uitgebakken (gerookt)
spek of panchetta
2 theelepels citroensap (vers of uit zo’n flesje)
 
Aan de slag
 
Smelt de roomboter in een steelpannetje. Voeg de bloem
toe en blijf roeren terwijl je de bloem in een paar minuten
gaar bakt. Voeg al roerend de melk toe en breng de saus
weer aan de kook (dat is het moment dat de saus gaat
binden).
Voeg dan 50 gram geraspte kaas, de ham- of spekblokjes,
peterselie, peper, zout en het citroensap toe. Proef de saus:
desnoods nog wat peper, zout en of citroensap toevoegen.
Ik doe er veelal wat chilisaus bij voor een pittig karakter.

En dan:
 
Bedek de bodem van een ovenschaal (even ingevet met
een beetje olijfolie) met aardappelschijfjes. Leg hierop de
schijfjes tomaat en de uienringen. Mocht je aardappels
over hebben, doe je die hier weer bovenop.
Vervolgens giet je de saus over het geheel (verdeel het een
beetje). Als laatste de resterende 25 gram geraspte kaas
erover verdelen. Ik doe altijd een beetje meer kaas, omdat
ik dat wel lekker vind.
Zet het geheel in een voorverwarmde oven (180 graden).
Bak het gerecht in ongeveer 20 minuten af.
Ter versiering kan je er nog een beetje verse peterselie
overheen strooien voor het opdienen.
 
De variant met uitgebakken gerookte spekblokjes vind ik
het lekkerst (misschien niet caloriearm, maar …). Dan doe
ik deze niet door de saus, maar strooi deze over de tomaat-
uienringen, voordat de laatste laag aardappels daar
overheen gaat en daarna de saus.
 
Eet smakelijk!
Bert den Ouden
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