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KALENDER
Geen hydrotherapie van 19 december 2020 tot
3 januari 2021 (kerstvakantie) uiteraard onder
voorbehoud van maatregelen van de regering .

2020 loopt ten einde; voor velen was het een jaar van afzien
en telkens weer moed verzamelen om vol te houden en de
regels in acht te nemen, hopend op betere tijden. Zoveel gebeurtenissen die we bijna vanzelfsprekend vonden, moesten
in een andere vorm worden gegoten of, in het ergste geval,
worden losgelaten.
En dan is het december.
We kijken uit naar die periode vol vertrouwde tradities die
ons onderling verbinden. Die zomaar loslaten, is onmogelijk.
Dit is de tijd om naar creatieve oplossingen te zoeken die
toch een beetje houvast kunnen bieden.
Vanuit die gedachte heeft het bestuur van de RPV u verrast
met een presentje dat onlosmakelijk verbonden is met de
feestmaand, met het kerstfeest, als symbool van de traditionele gezelligheid die donkere dagen verlicht.
Houd vol en blijf gezond!

IN DIT NUMMER
Info van ReumaNederland 2
Stappenplan overstappen
zorgverzekering
3
Artrose, serieuze gewrichtsziekte
4

Wij wensen
u fijne
feestdagen
in welke
vorm dan
ook!

BELANGRIJKE INFO

Van Rabo ClubSupport
hebben wij €259,25
mogen ontvangen.

INFORMATIE REUMANEDERLAND

De overheid heeft vanaf 19 november een
versoepeling van deze regels aangekondigd. We keren terug naar de regels die
ingingen op 14 oktober.
Wat zijn de regels rond sporten en
bewegen vanaf 19 november?



Groepslessen zijn weer toegestaan en
de zwembaden zijn weer geopend.
 Je kan meedoen aan een beweegactiviteit, binnen en buiten, bijvoorbeeld Tai
Chi, yoga, wandelen of Nordic walking.
Wel blijft het advies om zoveel mogelijk
individueel te sporten of te bewegen.
 Wil je toch met iemand anders bewegen of sporten? Dit kan weer met 4 volwassen personen, binnen of buiten. Houd
wel altijd onderling 1,5 meter afstand.
Kijk voor de uitleg van alle regels bij onze
informatie hieronder.
Tot slot gelden er een paar beperkingen,
zoals:




Er worden geen wedstrijden gespeeld.
Er zijn geen toeschouwers bij beweegactiviteiten
 Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. Alleen bij de zwembaden
zijn de kleedkamers geopend.

Speciale regels voor zwemmen en bewegen in water:
Je mag met maximaal 30 mensen tegelijk
zwemmen, mits de deelnemers minstens
1,5 meter afstand houden.

Tot slot
We zijn blij dat er weer iets meer ruimte
komt om te kunnen bewegen.
Ondertussen wordt er veel van jullie gevraagd. We wensen jullie hier succes en
sterkte mee.
Alle informatie kunnen jullie nalezen op
onze website:
https://reumanederland.nl/reuma/actuele
-coronaregels-voor-bewegen-ingroepsverband/
(Bron ReumaNederland november 2020)

ReumaNederland start in januari 2021 met een nieuw leefstijlprogramma.
Meer weten over het programma en de voorwaarden om mee te doen? Kijk
op www.reumanederland.nl/leefmetreuma
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STAPPENPLAN OVERSTAPPEN
ZORGVERZEKERING

1. Bepaal welke zorg je nodig hebt
Om erachter te komen welke zorgverzekering het beste bij je past, is het belangrijk om eerst een goed beeld te
krijgen van je behoefte aan zorg in 2021:






Welke reumazorg verwacht je nodig te hebben?
Wie zijn je vertrouwde behandelaars?
Wil je aanvullende behandelingen volgen, zoals een kuurbehandeling?
Wat is het bedrag dat je kunt besteden aan je zorgverzekering?

2. Neem je huidige zorgverzekering onder de loep
In november krijg je van je zorgverzekeraar de polisvoorwaarden voor 2021. Sluit je verzekering nog aan bij de
zorg die je in 2021 nodig hebt? Neem je huidige zorgverzekering onder de loep. Let ook op:





De nieuwe premie. Past die in jouw budget?
De aanvullende verzekering. Zijn de vergoedingen veranderd?
Het type polis. Is het een naturapolis of een restitutiepolis?
De lijst met zorgverleners. Kun je nog steeds terecht bij je vertrouwde behandelaars?
3. Vergelijk zorgverzekeringen met elkaar
Gebruik een vergelijkingssite voor zorgverzekeringen om zorgpolissen met elkaar te vergelijken. Vink aan wat
voor jou belangrijk is in de zorgverzekering. In de resultaten van de vergelijkingssite zie je welke zorgpolissen in
2021 het beste bij je passen. Is dat de polis die je huidige zorgverzekeraar aanbiedt of een andere polis?
4. Beslis of je wilt overstappen
Wissel je niet van zorgverzekering? Dan ben je nu klaar. Je nieuwe polis gaat automatisch op 1 januari 2021 in.
Stap je wel over? Ga dan verder met stap 5.
5. De overstap regelen
Wil je overstappen? De volgende tips kunnen je helpen:






Wees op tijd. Uiterlijk 31 december 2020 moet je je huidige zorgverzekering opzeggen. Je hebt dan tot 31
januari 2021 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.
Let op medische selectie bij de aanvullende verzekering. Zeg je oude zorgverzekering pas op als

je bent geaccepteerd bij je nieuwe zorgverzekeraar.

Biedt de nieuwe zorgverzekeraar een overstapservice? Dan hoef je niet zelf je oude zorgverzekering op te
zeggen.
Bekijk of je kunt aansluiten bij een collectieve zorgverzekering. Vaak krijg je dan korting.
Laat alles schriftelijk bevestigen.

(Bron ReumaNederland november 2020)
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ARTROSE SERIEUZE GEWRICHTZIEKTE

(bron ReumaNederland(

‘Dat artrose slijtage is, daar moeten we vanaf. Artrose is een serieuze gewrichtsziekte

met grote gevolgen voor heel veel mensen.’ Dit zegt reumatoloog en artroseprofessor
Margreet Kloppenburg van het LUMC. Als behandelaar van mensen met artrose ziet Margreet Kloppenburg wat artrose betekent. ‘Pijn, veel pijn en stijfheid waardoor je niet goed
beweegt. Artrose zorgt ervoor dat dagelijkse dingen heel moeilijk worden.’
Margreet Kloppenburg mag zich met recht artroseprofessor noemen. Zij behandelt niet alleen mensen, maar doet ook veel onderzoek naar artrose. Dat er niets aan artrose te doen is, klopt niet volgens haar. ‘Medicijnen die artrose genezen zijn er niet, maar wel behandelingen die de klachten verminderen en ervoor zorgen dat je kan blijven leven en werken.

Negatieve spiraal.
Margreet Kloppenburg benadrukt dat artrose meer is dan kraakbeen dat slechter wordt. ‘Onze gewrichten, denk aan een knie, een enkel of een schouder, zijn veel meer dan een paar botten met
een laagje kraakbeen erop. Bij artrose wordt je hele gewricht ziek. Het bot onder het kraakbeen
verandert, er kunnen uitsteeksels gaan groeien. Er is een slijmvlieslaagje dat kan gaan ontsteken
waardoor je gewricht dik en warm aanvoelt. En doordat bewegen moeilijk en pijnlijk wordt, gaan
mensen vaak ook echt minder bewegen. Dan kom je echt snel in een negatieve spiraal terecht,
waarbij je spierkracht snel afneemt en je klachten alleen maar erger worden.’
Een grotere kans
Waarom iemand artrose krijgt, is lang niet altijd duidelijk. ‘Dat is bij artrose net zoals bij veel andere vormen van reuma’, zegt reumatoloog Kloppenburg. ‘Uit onderzoek blijkt vooral dat er omstandigheden zijn waardoor je een grotere kans op artrose hebt. Eén is ouder worden. Naarmate we ouder worden, wordt de kans op artrose gewoon groter. Overbelasting door werk of sport is een risicofactor. Of een trauma, waardoor je een gewricht beschadigt. En wat we zeker niet moeten vergeten,
is overgewicht. Hoe je het ook wendt of keert, te veel kilo’s kunnen ervoor zorgen dat je meer kans
hebt op artrose.
’Ontstekingen spelen een rol.
Volgens Margreet Kloppenburg wordt steeds duidelijker dat ontstekingen een rol spelen bij het ontstaan van artrose. ‘Het lichaam wil schade repareren. Denk aan een wondje dat heelt. Bij het repareren komen er ontstekingsstoffen vrij. Alleen lukt repareren niet zo goed in een gewricht. Kraakbeen dat alleen al met het ouder worden iets in kwaliteit achteruitgaat, wordt niet gerepareerd.
Maar de ontstekingsstoffen zijn er wel en ze tasten het gewricht verder aan. Wij wetenschappers
denken dat artrose zo kan ontstaan en erger worden.
’Er zijn behandelingen
Wat je vaak hoort over artrose is dat er niets aan te doen is. Daar is Margreet Kloppenburg het hartgrondig mee oneens. ‘Er zijn wel degelijk behandelingen. Nee, er is geen medicijn dat artrose remt.
Maar er zijn medicijnen tegen de pijn en echte behandelingen die helpen bij de klachten van artrose.
Denk aan fysiotherapie, en dan met name het versterken van je spieren en pezen. Ergotherapie
voor de handen. Er zijn braces die je gewrichten ondersteunen. En als het nodig is, zijn er operaties
om een gewricht vast te zetten of te vervangen door een kunstgewricht.
’Grote volksziekte als we niks doen
In Nederland worden nu al 1,5 miljoen mensen getroffen door artrose. ‘En dat worden er alleen
maar meer. Als we niets doen, wordt artrose echt een volksziekte’, zegt Margreet. ‘Ik zie gelukkig
heel veel gebeuren in onderzoek: we begrijpen steeds meer over het ontstaan van artrose en bijvoorbeeld over pijn. Er worden veel bestaande medicijnen onderzocht en nieuwe medicijnen, speciaal voor artrose. Daar zullen nieuwe behandelingen uitkomen. Tot die tijd denk ik dat we mensen
met artrose zo goed mogelijk moeten helpen bij wat er nu aan te doen is. Begeleiding bij bewegen,
gezond gewicht. Want iedereen aan een kunstgewricht? Nee, dat is niet de oplossing voor artrose.’
Deze Nieuwsbrief is samengesteld
door de redactiecommissie van de
Reumapatiëntenvereniging
Roermond e.o.
Reacties kunt u mailen naar
secretariaat@rpv-roermond.nl
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