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Alle data uiteraard onder voorbehoud van de Corona
maatregelen.
23 september Algemene Ledenvergadering
30 oktober Najaarsuitstapje

13 december Eindejaarslunch
Een andere vorm van de Roer
Beste mensen, wat hebben we een roerige tijd achter ons
liggen. Gelukkig lijkt het ergste leed geleden en is er al meer
mogelijk wat betreft onderling contact, nu het Corona virus
redelijk onder controle lijkt.
De hydrotherapie moet helaas nog wachten tot 1 september
en als de positieve ontwikkelingen doorgaan, kunnen we dan
ook weer écht beginnen.
Op pagina 3 vindt u een overzicht van de tijden en groepen
in de Roerdomp. U kunt zich nog aanmelden bij Rini Mestrom, haar gegevens staan er bij.
Op diezelfde pagina geeft de penningmeester iets meer duidelijkheid over sommige zaken.
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Om de gewrichten alvast een beetje op te warmen hebben
we enkele tips voor u op een rijtje gezet. We starten daarmee op de volgende pagina.
Op 23 september is onze Algemene Leden Vergadering gepland. In de middag, op veler verzoek! U ontvangt binnenkort de uitnodiging.
Ook vragen we uw aandacht voor de oproep van ReumaNederland om aan hen door te geven waar u behoefte
aan heeft en op welke onderwerpen zij zich de komende
jaren moeten gaan richten. Zeer belangrijk, de informatie
staat op pagina 4.
Tot slot wensen wij u een fijne zomer en hopen dat we in
september weer van start te kunnen met onze activiteiten.
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

SOEPEL JE BED UIT
Tips voor soepele gewrichten
Tip 1: Doe er een schepje bovenop
Gewrichten worden minder soepel met de jaren. Het bindweefsel wordt minder elastisch, de hoeveelheid kraakbeen
neemt af en een belangrijke vloeistof in het gewricht, het
synovia, wordt minder stroperig. Tijdens de slaap staat bovendien de bloedsomloop op een lager pitje en dat doet
vooral het bindweefsel en het synovia geen goed. Dit alles
kan leiden tot ochtendstijfheid.
Ochtendstijfheid
Net even wat extra bewegen, dat is de beste manier om
stijve gewrichten te voorkomen. Niet slechts de ‘norm voor
gezond bewegen’ van de Nederlandse overheid halen (een
half uur matig intensieve beweging per dag), maar daar een
schepje bovenop. Dat houdt het kraakbeen soepel en het
synovia stroperig, waardoor ze hun werk goed kunnen
doen. Belangrijk: het gaat niet alleen om het verbeteren van
het uithoudingsvermogen, maar zéker ook om het kweken
van sterkere spieren. Deze zijn namelijk cruciaal voor een
soepel werkend gewricht. Overigens kunnen stijve gewrichten door voldoende sport en sterke spieren weer opnieuw
soepel worden. Kortom: sporten helpt om stijfheid te voorkomen én te verhelpen!

Tip 2: Oefen alvast in bed
Goed idee tegen ochtendstijfheid: het lijf, en daarmee de
gewrichten, rustig in actie te laten komen in bed door wat
oefeningen te doen. Gewoon, lekker gestrekt op de rug.
Trek één been op en strek het weer. Dat is goed voor heupen kniegewricht. Bij het strekken kun je het been de matras
laten raken, maar je kunt het been ook net boven het matras houden om de buikspieren te trainen. Herhaal deze
oefening tien keer links, tien keer rechts.
Trek de knie op en trek hem zo ver mogelijk naar je toe.
Houd de knie vast in de knieholte of met je handen om de
knie heen, wat voor jou het comfortabelst is. Doe dit vijf
keer links, vijf keer rechts. Goed voor het heupgewricht.
Trek beide knieën op en beweeg ze samen eerst naar links,
dan naar rechts. Herhaal dit vijf keer. Goed voor het heupgewricht en om de rug wat losser te maken.
Rek één been uit en maar het andere als het ware een beetje korter, door ze uit en in te trekken. Tien keer links en
rechts afwisselen. Dit langer en korter maken van de benen
doe je vanuit de heup, die daardoor soepel wordt. Ook prima voor de rug!
Ga rechtop zitten en buig een paar keer zo diep mogelijk
voorover, en naar links en rechts. Goed voor uw heup en
rug.
Deze oefeningen zijn vooral goed voor de gewrichten die

Oefening baart kunst!
Een oud gezegde maar daarom ijzersterk!

zwaar worden belast, zoals de knieën en de heupen. Daarnaast zijn er natuurlijk gewrichten die veel minder worden
belast, zoals de ellebogen, nek, schouders, polsen en vingers. Zijn die stijf, warm die dan ook alvast op in bed door ze
wat licht werk te laten doen.

Tip 3: Beweeg tijdens het slapen
Word je ’s ochtends in precies dezelfde houding wakker als
waarin u ging slapen? Dat is niet best, tenminste, niet voor
de gewrichten. Die worden er extra stijf van. Probeer ’s
nachts te bewegen, dus: als je half wakker wordt, draai je
dan om, strek de benen of trek ze juist in, houd de armen in
een andere positie. Vermijd de buikligging, want die belast
de onderrug te veel.

Tip 4: Houd de voeten warm
Een slapend lichaam zet de interne kachel in een lager
standje. Niet fijn voor de gewrichten, die erdoor afkoelen en
dus stijf zijn bij het wakker worden. Een (flanellen) pyjama
helpt beter om het lijf warm te houden dan bijvoorbeeld
een extra deken. Een pyjama zit immers dicht op de huid en
houdt daardoor de warmte vast, terwijl er tussen lijf en deken altijd ruimte is, wat afkoelen makkelijker maakt. En
trouwens, raakt jouw dekbed vaak los aan de onderkant?
Pas op: je voeten koelen af en die kou trekt op naar de rest
van het lichaam. Lukt het niet het dekbed in bedwang te
houden, trek dan ’s nachts sokken aan.

Tip 5: Zorg voor een koele, droge
kamer
Vocht is funest voor de gewrichten. Heb je een vochtig huis
of een vochtige slaapkamer en last van ochtendstijfheid,
dan heeft dat waarschijnlijk veel met vocht te maken en is
het noodzakelijk daar iets aan te (laten) doen. Kou is ook
niet goed, maar dat is géén reden om met het raam dicht te
slapen: een afgesloten slaapkamer leidt tot meer vocht en
tot een minder goede slaap.

Tip 6: Begin met een warme douche
Meteen een flink warme douche na het slapen helpt het
lichaam warm worden. Maak daarna de gewrichten met
simpele draaibewegingen los. Buig een aantal keren door de
knieën (zover als comfortabel is), zwier je armen van voor
naar achter en laat ze ronddraaien, draai de polsen en enkels rond, schudt de schouderbladen los. De nek draaien
kun je beter alleen half doen en wel voorover: het nekgewricht is er niet voor gemaakt achterover heen en weer te
bewegen. Dat voelt doorgaans erg onprettig.
Bron: Gezondsheidsnet met dank aan Piet Douma,
Geriatriefysiotherapeut in Hilversum
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Hydrotherapie seizoen 2020/2021
Dit seizoen gaan we hopelijk in september van start
geheel vanuit de Roerdomp. De locaties van Laco zijn
helaas komen te vervallen. De leden die daar zwommen zijn inmiddels geïnformeerd en hebben, voor
zover gewenst en ook mogelijk, een plekje gevonden
in de Roerdomp.
Nu is de beurt aan de overige leden om te kijken of
zij misschien nog gebruik willen maken van één van
de groepen in de Roerdomp. We hebben de volgende
dagen en tijden:
Maandagavond 20.15 tot 21.00 uur
Dinsdagochtend 09.00 tot 09.45 uur , 9.45 tot 10.30 uur en 11.30 tot 12.15 uur
Donderdagmiddag 13.00 tot 13.45 uur, 13.45 tot 14.30 uur en 14.30 tot 15.15 uur.
Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator hydrotherapie
Rini Mestrom via telefoon 0475-486496 of per e-mail rinimestrom@gmail.com

Van de penningmeester
Kenmerken op de adressticker van ‘De Leuning’
Zoals u heeft gezien is de adressticker op “De Leuning” voorzien van een nummer en enkele letters. De betekenis van deze codering is als volgt:





De cijfers staan voor het lidmaatschap nummer. Het is de
bedoeling dat u het lidmaatschap nummer vermeldt wanneer u correspondeert met het bestuur en/of secretariaat
van de vereniging.
De letters INC geven aan dat u een machtiging heeft afgegeven om de contributie en/of de bijdrage hydrotherapie automatisch te incasseren.
De letters FACT betekenen dat u een factuur ontvangt,
wanneer de contributie niet vóór 31 januari van het nieuwe
verenigingsjaar is overgemaakt. Voor de hydrotherapie
worden geen facturen verstrekt.

Als we starten met de hydrotherapie zal de bijdrage, middels incasso
rond 1 oktober, voor de rest van het jaar in een keer geïnd worden.

Onder de snelle inzenders van de enquête zijn een paar prijzen verloot .
De dames Aelmans, Opgenoorth en Schreurs ontvangen een cadeau bon,
die aangeboden is door Estella mode!
Maar u kunt, als u dat wilt, uw enquête nog inleveren tot 1 augustus 2020.
De definitieve uitkomst publiceren we in ‘De Leuning’ van september
2020
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Op welke onderwerpen moet ReumaNederland zich de komende 20 jaar richten om het leven met een reumatische aandoening te verbeteren? Om deze vraag te beantwoorden gaat ReumaNederland het gesprek aan met
mensen met reumatische aandoeningen en hun naasten, onder leiding van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Graag willen we in een reeks online dialoogbijeenkomsten in gesprek gaan met mensen met reumatische aandoeningen en naasten over (onvervulde) behoeften. Tegen welke zaken loopt u in het dagelijks leven aan? Wat
zijn uw wensen en dromen voor de toekomst met betrekking tot het leven met een reumatische aandoening?
Welke behoeften hebben naasten? Welke rol kan ReumaNederland daarin spelen?
Heeft u reumatische aandoening of iemand in uw directe omgeving en wilt u u stem tijdens een van de dialoogsessies laten horen? De volgende online bijeenkomsten zullen plaatsvinden:
• Ontstekingsreuma: 8 juli, 15:00-17.00 uur
• Artrose: 9 juli, 15:00-17.00
• Fibromyalgie: 10 juli, 15:00-17:00
• Zeldzame(re) vormen: 15 juli, 15:00-17:00
• Een gemixte groep: 17 juli, 15:00-17:00
• Iemand in uw directe omgeving heeft een reumatische aandoening: 14 juli, 9:00 – 11:00
Zou u graag willen deelnemen? Vul dan een van onderstaande formulieren in:
Sessies voor mensen met reumatische aandoening: https://forms.gle/PyZPusbqT1SmW9C66
Sessie voor naasten: https://forms.gle/CiELP4g13DDxTj1D7
Heeft u nog aanvullende vragen? Stuur ons een email: j.a.nabuurs@vu.nl

Dit is uw kans om van u te laten horen! Grijp die met
beide handen aan!

Wist u dat we ook een Facebook pagina hebben?
U kunt u aanmelden via Reumapatiëntenvereniging Roermond e.o. op Facebook.
Deze groep is alleen toegankelijk voor leden van onze vereniging
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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