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Wat ’n zomer was ‘t....
Strenge regels en voorschriften in verband met corona,
desondanks volle stranden, files richting de kust, en
dichterbij overvolle terrasjes. Hitterecords die werden
gebroken, ook dat. Wennen aan mondkapjes, niezen in
de ellenboog, gedwongen afstand houden. Het zal ons
altijd bijblijven. Heeft dat rottige Covid-19 virus dan alleen
maar ellende gebracht?
In eerste instantie zeker, maar op den duur geeft ‘het
nieuwe normaal’ ook nieuwe denkwijzen. We worden
bijvoorbeeld met de neus weer eens op de feiten gedrukt.
Dat een goede gezondheid kostbaar bezit is, dat onderling
contact en aandacht (zelfs op afstand) je dag mooier kan
maken.
Nu in het najaar de temperaturen zakken, komt er
energie vrij om vooruit te kijken, plannen te maken. We
staan in de startblokken, maar dienen ons natuurlijk allereerst te houden aan de voorschriften, in ons aller belang.
Beste mensen, blijf positief! Ook de donkerste wolken
trekken voorbij.
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Bijna zou ik zeggen het is gelukkig al september, het
werkende deel van Nederland is weer aan de slag, de
scholen zijn ook begonnen, de zomervakantie is voorbij.
Normaal gesproken vind ik deze vakantieperiode een
gezellige tijd, massa’s Nederlanders zijn dan naar het
buitenland of zoeken hun vertier elders in het land.
In mijn omgeving is het dan rustig en daar kan ik echt
van genieten.
Dit jaar is het echter anders. Het grote beest, Covid-19
ofwel Corona genaamd, heeft de wereld op zijn kop gezet,
waardoor veel mensen thuis bleven, maar het werd helaas
veel drukker op straat.
De anderhalve meter regeling werd met voeten getreden
en met het aantal besmettingen nam de bezorgdheid weer
toe.
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De redactie

Kunt u niet aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering van 23 sep? Of komt u juist wel en wilt u meedoen
aan de tombola? Laat het in beide gevallen weten via
secretariaat@rpv-roermond.nl of App/SMS naar
0644058215 onder vermelding van uw lidnummer

TIP

Ook uw partner kan lid worden van onze vereniging.
De kosten van €18,00 (bij incasso) per jaar zijn vaak
minder dan het verschil dat uw partner betaalt als introducee, bij uitstapjes en de eindejaarslunch. Toch
iets om over na te denken!

September 2020

De afgelopen maanden hebben ook het bestuur veel
zorgen en hoofdbrekens gekost. Wij werden geconfronteerd met sluiting van de zwembaden en geplande activiteiten moesten worden stopgezet.
Dat ging niet zonder slag of stoot. De directie van de
baden in Haelen en Heythuysen hield halsstarrig vast aan
haar standpunt dat wij de volledige vergoeding aan hen
verschuldigd bleven. Er was geen enkele vorm van
overleg mogelijk. Om in de toekomst niet nog een keer
in deze situatie terecht te komen, heeft het bestuur besloten om geen nieuw contract met hen af te sluiten.
Op een heel ander niveau lag onze relatie met 'De Roerdomp'. Hier was sprake van goed overleg en begrip voor
wederzijdse problemen en dat heeft er toe geleid dat het
aantal groepen hydrotherapie met twee kon worden uitgebreid.
Op maandagavond 24 augustus vond, tot vreugde van
veel leden, de herstart plaats van de hydrotherapie. Deze
herstart vond het bestuur verantwoord omdat enerzijds
de anderhalve meter afstand gehandhaafd kan worden
en dit anderzijds het welzijn van de deelnemers ten goede
komt. Dit in tegenstelling tot de uitstapjes en de eindejaarslunch waarvan wij het voorlopig nog niet verantwoord vinden om die door te laten gaan, omdat met name
daar de handhaving van de Covid-19 regels zeer moeilijk
is.
Vanwege wettelijke verplichtingen gaat de Algemene
Ledenvergadering wel door, maar nu ’s-middags en met
ruime afstand van elkaar.
Hopelijk brengt het komend jaar uitkomst en kunnen wij
dan weer als vanouds aan de slag.
Het Bestuur.
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Van iets meer dan 10% van de leden hebben we de toegezonden enquête ingevuld teruggekregen. Degenen die aan
onze oproep gehoor hebben gegeven, zijn allen boven de 50 jaar en tussen 1 en 20 jaar lid van onze vereniging.
Bijna iedereen blijkt in contact te zijn gekomen met onze vereniging via de poli van de reumatologie of via mondelinge informatie, een enkeling heeft naar aanleiding van berichten in de media (radio, tv, internet) contact met ons
opgenomen.
Verreweg de meesten werden lid vanwege de wens of het medisch advies om aan hydrotherapie deel te nemen, een
enkeling gaf de wens tot lotgenotencontact en/of uitbreiding van kennis over reuma en aanverwante klachten op als
reden van het lidmaatschap. Van deze groep leden doen de meesten 1x per week mee aan hydrotherapie.
De meesten gaven aan tevreden te zijn over wat het lidmaatschap biedt.
Zo’n 50% van degenen die reageerden, heeft vaker aan één of meer andere activiteiten binnen onze vereniging
deelgenomen. Waar dit ((tot nu toe) niet gelukt was, werd ‘wel willen maar niet kunnen’ als reden aangegeven.
Hiervan waren in de meeste gevallen lichamelijke problemen, andere persoonlijke omstandigheden en/of vervoersproblemen meestal de oorzaak.
De meeste leden gaven aan tevreden te zijn over de manier waarop zij door het bestuur van een en ander op de
hoogte worden gehouden.
Over de kwaliteit van ons verenigingsblad ‘De Leuning’ is men tevreden. Opmerking van het bestuur: de tegenwoordige kleurrijke versie in A4 formaat lijkt een stuk duurder dan de vorige zwart wit druk in A5 formaat, maar sinds de
drukker niet meer gratis voor ons werkt, ging de prijs met sprongen omhoog. Voor datzelfde bedrag hebben we nu
een veel mooier blad, met enkele advertenties, gericht op u als doelgroep, en voor ons noodzakelijk om de kosten
van het drukwerk en de verspreiding enigszins te verlagen.
Wat het verstrekken van informatie over reuma en aanverwante klachten betreft:
Zelf willen wij, zoals een enkeling als wens uitte, ook graag meer aan reuma gerelateerde informatie aan onze leden
verstrekken. Helaas zijn wij voor juiste berichtgeving afhankelijk van ReumaNederland en van de poli reumatologie
van het (Laurentius) ziekenhuis. Bij de reumatologie zijn personele problemen vaak de oorzaak dat wij weinig
nieuwe informatie kunnen vragen en zij geen ruimte hebben om ons informatie aan te leveren.
Ook werd informatie gevraagd omtrent regelingen zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) maar de
uitwerking hiervan is afhankelijk van gemeentelijk beleid, wat per gemeente kan verschillen. En dit kan dus zowel
gunstig als ongunstig uitpakken, als burgers van verschillende gemeenten bijvoorbeeld vergoedingen met elkaar
vergelijken. Informeer dus altijd bij uw eigen gemeente, niet geschoten is altijd mis!
De nieuwsbrief ‘Het Roer Om’ kan bijna unaniem rekenen op volle tevredenheid en dat maakt ons weer blij en tevreden.
Tot slot willen wij u er nogmaals op wijzen dat de RPV Roermond e.o. een besloten Facebook pagina heeft waarop
wij reuma nieuws delen, foto’s van activiteiten plaatsen en u attent maken op onder andere activiteiten. Zoek op
Facebook op Reumapatiëntenvereniging Roermond en meld u aan. Voorwaarde is wel dat men lid is van onze vereniging, omdat wij hiermee uw privacy beschermen (onder andere in geval van het plaatsen van foto’s van activiteiten).
Tot slot: Heeft u nog ideeën? Aarzel niet en laat het ons weten.
Vergeet niet dat wij er voor u zijn!
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In Nederland is er nog te weinig aandacht voor leefstijlprogramma’s voor chronisch zieken, terwijl internationaal
steeds meer duidelijk wordt dat het aanpassen van de
levensstijl een positief effect kan hebben op de ziektelast
van allerlei aandoeningen. ReumaNederland is ervan
overtuigd dat een gezonde leefstijl ook helpt voor mensen
met reuma en werkt daarom samen met Voeding Leeft
aan een leefstijlbehandeling voor de meer dan 2 miljoen
mensen in Nederland met een reumatische aandoening.
ErasmusMC is betrokken bij het wetenschappelijke kader
van de leefstijlbehandeling.
Vier pijlers centraal in leefstijlprogramma reuma
De laatste (internationale)wetenschappelijke inzichten en
recente studies over voeding, leefstijl en verschillende
vormen van reuma worden in het leefstijlprogramma
meegenomen. Het voedingspatroon heeft als basis het
Mediterrane dieet.
Het leefstijlprogramma dat naast voeding bestaat uit de
pijlers beweging, ontspanning en slaap moet in 2021
starten. De komende maanden wordt het
programma
samen met ervaringsdeskundigen, onderzoekers en
zorgverleners ontwikkeld. Deelnemers krijgen door het
programma handvatten aangereikt krijgen om een nieuwe, gezonde leefstijl te implementeren die een positief
effect heeft op bijvoorbeeld de vermoeidheid die veel
mensen met reuma ervaren.
Verankering in zorgverzekering essentieel
Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen ReumaNederland: “Leefstijlprogramma’s moeten een serieuze plek
krijgen binnen de zorgverzekering. Het is van groot belang
dat er ook bij politiek en zorgverzekeraars veel meer
aandacht komt voor wat levensstijl kan betekenen voor
de verbetering van het dagelijks leven van mensen met
reuma. Veel mensen met reuma geven aan dat als ze
goed in hun vel zitten, ze minder last hebben van de
aandoening en beter kunnen meedoen in het dagelijks
leven. Ons ultieme doel is dan ook om dit leefstijlprogramma vergoed te krijgen voor alle mensen met reuma.”
Martijn van Beek, directeur Voeding Leeft: “Deze samenwerking is bijzonder en uniek. We gaan ervoor om als
eerste een bewezen effectieve leefstijlbehandeling voor
mensen met reuma in het basispakket te krijgen. Om de
kwaliteit van leven voor mensen met reuma te vergroten
met een leefstijlbehandeling naast of misschien wel in
plaats van medicatie. Oftewel betere zorg, tegen lagere
zorgkosten; dat is onze missie.”
Het programma wordt mede gefinancierd door de Noaber
Foundation.
Over Voeding Leeft
Voeding Leeft is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen en exploiteren van leefstijlprogramma’s samen met wetenschappers, artsen en

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

LOTGENOTENCONTACT
Wij verwelkomen de volgende leden:
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- Mevr. Maessen

September 2020

- Mevr. Schoeber

- Mevr. Paulussen
- Mevr. Huisman

- Hr. Opgenoorth
Wij hopen dat u zich snel thuis voelt bij onze vereniging
en dat u mogelijk al van enkele activiteiten hebt genoten.
In memoriam (voor zover ons bekend):
- Mevr. Rietbergen
Wij wensen de familie en dierbaren veel sterkte met dit
verlies.
Heeft u geen e-mail en wilt u onze nieuwsbrief ‘Het Roer
Om’ per post ontvangen, geeft u dit dan door aan Rini
Mestrom, tel. 0475-486496.
Verzoek aan onze leden
Als u weet dat er een lid van onze vereniging ziek is of
een nare periode doormaakt en een kaartje van onze
vereniging welkom zou zijn: laat het ons weten! Annelies
Hermans heeft deze taak op zich genomen. Stuur haar
bij voorkeur een e-mail: annelies.hermans@ziggo.nl, met
naam en adresgegevens van de betreffende persoon.
zodat fouten worden voorkomen. Is mailen niet mogelijk
dan kunt u bellen 0475-501175.
Stel ons op de hoogte, dan kunnen we als vereniging
reageren.

5

Historie van de hydrotherapie

ww
w.

ed

ito

o .n

l

Toen ik in 2008 als penningmeester bij de R.P.V. begon, speelde de hydrotherapie zich af in ‘de Roerdomp’ en in
‘Hornerheide’.
In het begin hadden we zowel drie groepen in ‘Hornerheide’ als in ‘De Roerdomp’, maar dit groeide snel door naar 9
groepen en zelfs tot 13 groepen in 2019. Bijna 200 deelnemers dus en dit betekende bij Hornerheide een omzet van
ca. € 50.000,- per jaar.
In totaal hebben we in deze periode ongeveer € 400.000,- betaald aan Hornerheide, maar voor onze vereniging was
dit geen enkel probleem, omdat bijna iedereen met plezier deelnam aan de hydrotherapie en ook bereid was om
hiervoor de bijdrage te betalen.
Helaas heeft Proteion in 2019 besloten om het zwembad van Hornerheide te sluiten, waardoor we op zoek moesten
naar andere mogelijkheden.
Wij dachten dat er mogelijkheden waren bij Laco in Leudal en besloten om in principe 4 uur per week te reserveren
in beide zwembaden.
De aanmeldingen vielen echter tegen, mede omdat de watertemperatuur te laag was voor reumapatiënten; voor hen
moet de temperatuur namelijk hoger zijn dan 30 graden. Helaas viel hierover al niet te praten met Laco. Dus begonnen we met 50 á 60 personen. Hiervan vielen al snel mensen af vanwege de te lage temperatuur.
Ons bestuur besloot om het aantal uren terug te brengen tot drie uur per week omdat kosten voor onze vereniging
te hoog opliepen.
Door de Coronacrisis waren wij gedwongen om de hydrotherapie stil te leggen en besloten we om geen bijdrage meer
te vragen van onze leden. Tevens vroegen wij Laco om een regeling, c.q. een korting op de facturering. Dit werd
door Laco echter geweigerd onder het motto: Vraag aan de overheid maar een bijdrage in de kosten en betaal aan
ons het volledige bedrag voor alle niet genoten uren.
We hebben inderdaad aan de overheid gevraagd om een tegemoetkoming in de huurkosten, maar daarop hebben
we nog geen antwoord ontvangen.
Doordat Laco ons het volledige factuurbedrag laat betalen, kunnen zij de genoten voordelen van de sluiting, zoals
energiebesparing, minder schoonmaakkosten en personeelskosten gebruiken voor het verminderen van andere tekorten. Dit vonden wij niet terecht en dus onacceptabel. Dit geld zou aan onze vereniging moeten toekomen.
Door de eisen van volledige betaling, -waaraan wij overigens voldaan hebben-, was onze bankrekening leeg, dus alle
reserves -die wij nodig hadden voor het opstarten van de hydrotherapie bij Laco- waren verdwenen.
Wij hebben derhalve moeten besluiten om voor 2020-2021 géén nieuw contract af te sluiten met Laco, omdat
hiervoor eenvoudigweg de financiële middelen ontbreken.
Het is natuurlijk jammer dat Laco op deze manier de mogelijkheid blokkeert om een jarenlange relatie met een
betrouwbare partner aan te gaan, waarbij wij zeker mogelijkheden zagen om de omvang van het aantal uren uit te
breiden tot een acceptabel aantal, waarbij ook het opschroeven van de watertemperatuur wellicht bespreekbaar zou
zijn geworden. Laco heeft echter op deze manier de deur dichtgegooid voor een lucratief contract met onze vereniging en mist daardoor een omzet van plusminus € 19.500,- tot € 26.000,- per jaar.
Uiteraard gaan we er aan werken om de reserves op een dusdanig peil te brengen dat we in staat zijn om bij andere partners weer een goede relatie op te bouwen, zodat wij onze leden weer een plek kunnen geven om op plezierige manier deel te nemen aan hydrotherapie in extra verwarmd water.
Gelukkig hebben we bij ‘De Roerdomp’ over de Coronaperiode niets hoeven te betalen. ‘De Roerdomp en de gemeente Roermond hebben besloten dat wij weer gebruik kunnen maken van het zwembad per 24 augustus as.
Ook heeft de Roerdomp erg veel moeite gedaan om het aantal lesuren voor ons uit te breiden van drie naar zeven
lesuren per week, waarvoor wij hen erg dankbaar zijn. Indien er mogelijkheden zijn, zullen we zéker proberen om
nóg meer uren te krijgen. Dankzij de watertemperatuur van 32 graden zijn we echt niet bang voor te weinig belangstelling.
De penningmeester
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HYDROTHERAPIE
Onderstaande dagen is er hydrotherapie in de
Roerdomp:

Dinsdag

09.00-09.45 uur Hélène Piepers

Dinsdag

09.45-10.30 uur Inge Cillekens

Dinsdag

11.30-12.15 uur Nelly Ramakers

Donderdag

13.00-13.45 uur Liesbeth van Dijck

Donderdag

13.45-14.30 uur Riny Winands

Donderdag

14.30-15.15 uur Hetty Koolen
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20.15-21.00 uur Colette Nijssen

l

Contactpersoon
Maandag
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Sluitingsdagen:
- week 43 van 19 t/m 22 oktober (herfstvakantie)

Knutselmiddag
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We gaan weer voorzichtig beginnen op 15 september en
als het goed gaat elke derde dinsdagmiddag van de maand
in wijkcentrum Tegelarijveld in Roermond
Wel op 1,5m afstand en nog niet met iedereen maar we
gaan weer gezellig knutselen.en/of kaarten maken.
Voorlopig zijn er geen projecten, iedereen kan meedoen
met het kaarten maken (wel even aanmelden als dat nog
niet bekend is) of doe iets waar je zelf thuis mee bezig
bent. Zo breng je anderen ook op ideeen. Maar gewoon
bijpraten bij een bakje koffie of thee (kosten €1,10) is
natuurlijk ook heel gezellig. Voor meer informatie kunt u
altijd bellen naar 0644058215
Graag tot ziens, dinsdag 15 september!
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"Wat een heerlijk warm water!"
"Zo'n goede les heb ik nog niet gehad, nou alleen in
Hornerheide dan"
"Ik wist niet dat het hier zo mooi was"
"Wat een geluk dat we weer begonnen zijn met de
hydrotherapie"

Zomaar wat uitspraken van onze leden die voor het eerst
in de Roerdomp hebben gezwommen.
Bent u ook enthousiast geworden? Er zijn nog wat
plaatsen open, vooral op de maandagavond en op
de dinsdagochtend.
Neemt u contact op met Rini Mestrom tel 0475-486496
of per e-mail rinimestrom@gmail.com

September 2020
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Esthella Mode is rolstoeltoegankelijk.
Gratis parkeren direct voor de deur.

Esthella Mode & Schoenen
Grotestraat 6-8; 6067 BR Linne
Tel. 0475-462179

Hulp of advies nodig?

Bezoek onze website

Dat is bij ons geen probleem

www.esthellamode.nl

Wij helpen u graag!

Volg onze acties op Facebook
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Van de penningmeester

ed

***NIEUW***NIEUW***NIEUW***NIEUW***NIEUW***NIEUW***NIEUW***NIEUW***NIEUW***
Kom onze nieuwe wintercollectie bekijken!

Aan het begin van elk nieuw jaar start voor de penningmeester een drukke tijd. Naast de boekhouding die afgesloten
moet worden, de stukken die klaar gemaakt moeten worden voor de Algemene Leden Vergadering, moeten ook de
facturen gemaakt voor het lidmaatschap.
Daarnaast is het mogelijk om op verzoek een overzicht te ontvangen over de bijdrage aan de kosten hydrotherapie
voor de zorgverzekering. Het is onmogelijk om te voldoen aan alle eisen van de verschillende zorgverzekeringen. De
instructeurs van de hydrotherapie zijn speciaal geschoolde professionals maar het zijn geen fysiotherapeuten en zij
hebben dus ook geen BIG registratie. Aan die eventuele eis van de zorgverzekering kunnen wij sowieso niet voldoen.
Mocht u de bijdrage hydrotherapie bij uw aangifte inkomstenbelasting willen opvoeren dan heeft u daar geen overzicht
voor nodig. U kunt dit gewoon opvoeren. Bij evt. controle zijn de bankafschriften voldoende bewijs.
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zo ziet de TGF beta polymeer er uit

Prof. Peter van der Kraan: ‘Wij willen een behandeling vinden die artrose kan
stoppen’
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Er is een stofje dat ons kraakbeen gezond houdt. Het heet TGF-bèta. Telkens als we bewegen komt er een beetje
van vrij en dat is gunstig. Maar TGF-bèta heeft ook een slechte kant. Als ons kraakbeen toch wat achteruitgaat,
maakt het de schade juist erger en kan artrose ontstaan. Professor Peter van der Kraan van Radboudumc werkt
daarom aan een behandeling die de slechte kant van TGF-bèta bestrijdt en artrose remt.
Professor Peter van der Kraan is expert op het gebied van TGF-bèta. Hij en zijn onderzoeksgroep aan Radboudumc
krijgen van de internationale organisatie voor artroseonderzoek (OARSI) een prestigieuze prijs voor het ontdekken
van de goede en slechte signalen van TGF-bèta, het belang van bewegen en de rol van TGF-bèta bij het ontstaan
van artrose.
Professor van der Kraan, wat is kraakbeen eigenlijk?
‘Kraakbeen is een heel mooi glad laagje dat op de botten in onze gewrichten ligt. Dus bijvoorbeeld in de knie, de
enkel of in de schouders. Gezond kraakbeen zorgt ervoor dat gewrichten moeiteloos kunnen bewegen. Maar, als
kraakbeen stukgaat, zoals bij artrose, wordt bewegen een stuk moeilijker en pijnlijker.’
Wat is TGF-bèta en waarom is dat zo belangrijk voor kraakbeen?
‘TGF-bèta is een signaalstofje. Ons lichaam bestaat uit cellen en om gezond te blijven moeten die cellen hun werk
goed doen. We weten uit onderzoek dat de signalen van TGF-bèta belangrijk zijn voor gezond kraakbeen.’
Hoe houdt TGF-bèta kraakbeen dan gezond?
‘TGF-bèta zegt tegen onze kraakbeencellen: blijf precies zo werken zoals jullie nu werken. Als ze dat doen, dan blijft
het kraakbeen mooi glad. Wij zelf hebben hier invloed op. Het goede signaaltje van TGF-bèta ontstaat als we bewegen. Dat hebben we ontdekt in ons onderzoek. Bij beweging komt er wat druk op het kraakbeen in onze gewrichten.
TGF-bèta komt dan vrij en geeft dat goede signaaltje af. Zo werkt TGF-bèta beschermend.’
Dus u heeft bewezen dat bewegen goed voor kraakbeen is?
‘Ja, gezond bewegen houdt kraakbeen gezond dankzij TGF-bèta. Gezond bewegen betekent dat je je gewrichten niet
te zwaar belast. Toch kan kraakbeen in de loop van de tijd wat slechter worden. Gewoon doordat we wat ouder
worden of door een ongeluk of door te zware belasting door sport of zwaar werk.’
Dan heeft TGF-bèta een andere kant?
‘Dat klopt inderdaad. Als ons kraakbeen achteruitgaat, begint TGF-bèta een slechte rol te spelen.’
Wat gebeurt er dan?
‘Als kraakbeen steeds een beetje achteruitgaat, komt er meer TGF-bèta in het gewricht terecht en het gaat andere
signaaltjes geven. Slechte signaaltjes waardoor kraakbeencellen minder goed gaan werken. Het kraakbeen wordt
een beetje bros en minder glad. TGF-bèta kan er ook voor zorgen dat de botten in je gewricht veranderen. Er kunnen
botuitsteeksels gaan groeien, waardoor je meer pijn krijgt en steeds minder goed beweegt. TGF-bèta is dan een
echte oorzaak van artrose.’
Met uw onderzoek wilt u hier iets aan te doen?
‘Ja, wij willen een behandeling voor artrose vinden door de slechte signaaltjes van TGF-bèta te stoppen. Dankzij ons
onderzoek weten we al heel goed wat er gebeurt. Toch zal het nog wel even duren voordat we de juiste manier
hebben gevonden om de slechte kant van TGF-bèta af te remmen. Maar met steun van ReumaNederland hopen we
de sleutel te vinden voor een nieuwe behandeling die artrose kan voorkomen of remmen.’
Professor Peter van der Kraan is expert op het gebied van TGF-bèta. Hij en zijn onderzoeksgroep aan Radboudumc
krijgen van de internationale organisatie voor artroseonderzoek (OARSI) een prijs voor het ontdekken van de goede
en slechte signalen van TGF-bèta, het belang van bewegen en de rol van TGF-bèta bij het ontstaan van artrose.
29 juni 2020 bron: website ReumaNederland www.reumanederland.nl

September 2020

9

o .n

l

fit & fysio

Handtherapie

ito

Uw handen zijn een uniek
onderdeel van uw lichaam

Beweging bepaalt de
kwaliteit van uw leven

Fysiotherapie

Tel: 0475 468494
www.fit-fysio.nl
Broeklaan 6
5953 Reuver

Bredeweg 239
6043 GA Roermond

Bandertlaan 3D
6101 LZ Echt

ed

Nieuwe Markt 1
6067 CG Linne

Reumamedicatie wordt te vaak verpakt in een pilstrip (blisterverpakking) die voor
mensen met reuma niet goed te openen is.

ww
w.

Uit recent onderzoek van ReumaNederland blijkt dat bijna twee derde (64%) van de mensen met reuma door hun
beperkte handfunctie moeite heeft met het openen van de eigen medicijnen. Bij een pilstrip heeft zelfs 71% moeite
met het openen van de verpakking. Dit probleem wordt alleen maar groter nu voor een veelgebruikt reumamedicijn
methotrexaat (MTX) door het Europees Geneesmiddelen Agentschap is bepaald dat die ook niet meer in een potje
geleverd mag worden. ReumaNederland is daarom een samenwerking aangegaan met Universiteit Twente om een
reumavriendelijke pilstrip te ontwikkelen.
Mensen met reuma hebben vaak te maken met verlies van handfunctie waardoor ogenschijnlijk gemakkelijke handelingen, zoals het uitdrukken van een pil, voor hen een probleem is. Het onderzoek laat zien dat dit komt door
onvoldoende kracht in de vingers (69%), omdat het pijn doet (48%) of omdat het materiaal van de pilstrip te hard
of te stug is (48%).
Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen bij ReumaNederland: “Veel mensen met reuma zijn afhankelijk van hun
medicatie om mee te kunnen doen in het dagelijks leven. Je moet dan toch op zijn minst gewoon zelf je medicijnen
open kunnen maken en daarbij niet afhankelijk zijn van een hulpmiddel of van iemand anders. Het niet goed kunnen
openen van medicijnen heeft ook consequenties voor het therapeutisch effect van het medicijn. Deze is het grootst
bij tijdig en juist gebruik. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 10 mensen hun medicijnen niet of niet juist gebruiken
vanwege de moeilijke verpakking. Voor ons genoeg reden om samen met de Universiteit Twente te werken aan een
pilstrip die mensen met reuma wél open kunnen krijgen.”
Roland ten Klooster, Professor packaging design Universiteit Twente: “Op basis van wat mensen met reuma wel
kunnen en hoe ze met verpakkingen omgaan, willen we concepten bedenken, ontwerpen en testen, die ze wel open
kunnen krijgen. Zodat mensen met reuma beter toegang krijgen tot hun eigen medicijn.”
Naast gebruiksvriendelijkheid, is duurzaamheid een randvoorwaarde voor het ontwerp van een nieuwe pilstrip. De
meest gebruikte verpakking voor medicijnen is de blisterverpakking en deze is heel lastig te recyclen. Daarom is
vanuit de geneesmiddelensector de coalitie Duurzame Farmacie (bestaande uit de VIG, Neprofarm, Bogin en KNMP)
aangesloten bij de samenwerking. “Hoewel gebruiksvriendelijkheid het belangrijkste is biedt deze samenwerking een
mooie kans om deze twee problemen gezamenlijk op te pakken”, zegt Brigit van Soest namens de coalitie Duurzame
Farmacie. bron: website ReumaNederland www.reumanederland.nl
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INFORMATIE VOOR (NIEUWE) LEDEN

U dient bij aanmelding voor hydrotherapie een verklaring
te verstrekken van uw behandelend arts (c.q. huisarts)
waaruit blijkt dat er sprake is van een reumatische aandoening.

l

Achternaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M/V
Voornaam/letters: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Geb. Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode/woonplaats: . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reumapatiëntenvereniging Roermond e.o.
Wat kunnen wij voor u betekenen?
(uiteraard onder voorbehoud, zeker nu!)
- 3 x per jaar contactblad ‘De Leuning’.
- Regelmatig een nieuwsbrief.

o .n

AANMELDINGSFORMULIER
REUMAPATIËNTENVERENIGING
ROERMOND E.O.

- Hydrotherapie in warm water o.l.v. een erkende bewegingsinstructeur in zwembad De Roerdomp te Roermond.
- Maandelijkse creatieve knutselmiddag in Tegelarijveld.
- Jaarlijkse feestelijke eindejaarbijeenkomst.
- Uitstapje in de zomer.

- 1 á 2 maal per jaar uitstapje naar een Thermaal bad.
- Goede contacten met poli reumatologie.

Opmerkingen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 Hydrotherapie Roerdomp
0 Creatieve knutselmiddag

Contributie:€ 20,00 per jaar, bij autom. incasso € 18,00
per jaar.
Bij aanmelding na 1 juli: € 10,00, bij aut. inc.
€ 9,00.

Voor info: ledenadministratie: Rini Mestrom
Thaalpad 41, 6102 EH Echt

ed

Door ondertekening van deze aanmelding verklaart u zich
tevens akkoord met het privacyreglement (te vinden op
onze website www.rpvroermond.nl of op te vragen via het
secretariaat 0644058215)
Datum: . . . . .. . . . . . . .

- Lidmaatschap is ook mogelijk voor andere leden van
het gezin.

ito

Indien u informatie wilt over een of meer van onze activiteiten dan kunt u dat hieronder aankruisen. Wij nemen
dan contact met u op.

- Lotgenotencontact met ruim 300 leden.

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . .

telefoon: 0475-486496

E-mail:

secretariaat@rpv-roermond.nl

Website:

www.rpv-roermond.nl

ww
w.

MACHTIGING
Tevens machtigt voornoemd lid hierbij tot wederopzegging de penningmeester van de RPV Roermond e.o. om
jaarlijks een bedrag af te schrijven van zijn/haar rekening
voor de contributie van de RPV Roermond e.o. en - indien
van toepassing - voor de kwartaalbijdrage aan de hydrotherapie.
IBAN nr. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (bankrekeningnr)

Datum: . . . . .. . . . .

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het ingevulde aanmeldingsformulier s.v.p. (voldoende
gefrankeerd) verzenden naar:
Ledenadministratie Reumapatiëntenvereniging
Roermond e.o.,
Thaalpad 41, 6102 EH Echt.
U kunt u ook aanmelden via de website:
www.rpv-roermond.nl.

September 2020

De betaling aan onze vereniging is uw
bewijs van deelname.
Een activiteit gaat altijd door tenzij u
bericht krijgt dat deze absoluut komt te
vervallen.
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Uw lidnummer staat op het adres etiket van elke
editie van 'De Leuning' Het is belangrijk dat u dit
nummer bij elke activiteit doorgeeft. Dit om te
voorkomen dat de verkeerde namen worden genoteerd. Dank u wel!

l

bestaat uit de reumatologen mw. Dr. E. Heuft en mw. Drs.
L. Pinto en de reumaconsulenten Suzanne van de Laar en
Nicole Deckers.
Het secretariaat wordt bemenst door Anne Versteeg en
Krit Pinxten.
De poli is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30
tot 12.30 en 13.30 tot 16.30 uur op nummer
0475-382197.

BELANGRIJK!!!

o .n

Team poli reumatologie Laurentius zie
kenhuis Roermond

ReumaNederland:
email:info@reumanederland.nl en via de website www.
https://reumanederland.nl/

ito

De praktijk van de reumatologen wordt momenteel ondersteund door enkele reumatologen uit het Zuyderland
Ziekenhuis. Mogelijkerwijs heeft u dus een afspraak met
een van deze reumatologen, in plaats van met mw. Heuft
of mw. Pinto, zoals u gewend bent.
Zij hopen op uw begrip. Tevens verwelkomen zij mw.
Wagter, arts-assistent reumatologie.
zie ook www.lzr.nl/reumatologie

ed

Wij zijn als bestuur nog op zoek naar nieuwe bestuursleden, met name een tweede voorzitter en een tweede
penningmeester. We weten dat velen van u druk zijn met
vrijwilligerswerk voor andere verenigingen, maar misschien vindt u nog wat tijd om onze vereniging te ondersteunen. Wij streven ernaar om voor elke functie 2 personen te hebben zodat de werkzaamheden gedeeld
kunnen worden. Heeft u belangstelling? Neemt u dan
contact op met één van onze bestuursleden.
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EEN LEUKE ERFENIS MET WEINIG ZORGEN
In Ronse (België) ligt Maxime Vanmaercke op zijn sterfbed, wetende dat het einde nabij is. Aan zijn bed zitten
zijn vrouw, zijn dochter, zijn schoonzoon en een verpleegster.
Hij richt zich tot zijn dochter en zegt: “Rita, ik wil dat jij
al de kantoren en de residentiegebouwen in de Zonnestraat neemt!” “Heidi, ik wil dat jij de huizen in de Zandstraat neemt!" “Pascal, jij krijgt de flatgebouwen in ‘t
stadspark!” De verpleegster is helemaal sprakeloos als zij
dit aanhoort.
Als Maxime er dan tussen uit knijpt zegt zij: “Madame
Rita, wat is uw man een hard werkend mens geweest, dat
hij zoveel eigendommen heeft verworven!” Rita antwoordt
verbolgen: “Eigendommen??? Die klootzak had het over
zijn gazetten ronde!!!"
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Wilt u adverteren in dit blad? Neem dan contact
op met het secretariaat, email: secretariaat@rpvroermond.nl.

Als u de Leuning gelezen heeft, gooi
deze dan niet weg maar neem hem
mee naar de spreekkamer van uw huis
arts, tandarts of fysiotherapeut, verzor
gingshuis o.i.d.
Zo kunnen andere mensen ook kennis
maken met onze vereniging.
Dank u wel!
Reuma Patiëntenvereniging Roermond

