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Kopij voor het Contactblad 3e kwartaal 2013 gaarne uiterlijk 

8 juli 2013 zenden naar het redactieadres:  

Johanna Scholten, Steenhouwersgaarde 5E, 2542 AA Den Haag,  

tel: 070 35 95 430, e-mail: jokes54@gmail.com 

Secretariaatsadres Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.: 

Anja van den  Bergh-Noordam, Jozef Israelslaan 109,  
 2282 TC Rijswijk (ZH), Tel: 070-8889236. 
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  VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
  Opgericht 1979 2 - mei 2013 

  Contactblad verschijnt in  februari, mei, augustus, november 
 

Verenigingsgebouw RPV Den Haag e.o. 
Aaltje Noordewierstraat 276, 2551 SL Den Haag tel. 070 - 3234922  
 

VOORZITTER a.i.:  
Mevr. M. Rodenrijs (Ria) e-mail: voorzitter@rpvdenhaag.nl  

Melis Stokelaan 2310, 2541 GM  Den Haag tel. 070-3293263 
 

VICE-VOORZITTER/PENNINGMEESTER: 
Mevr. E.M. v.d. Hoeven (Elma),  e-mail: ledenadministratie@rpvdenhaag.nl 

Zandeveltweg 18, 2692 AT ‘s-Gravenzande penningmeester@rpvdenhaag.nl 

 tel. 0174-417794 

SECRETARIS:  
 Mevr. A. van den Bergh-Noordam (Anja)          e-mail: info@rpvdenhaag.nl 

 Jozef Israelslaan 109, 2282 TC Rijswijk tel: 070-8889236 
 

2e PENNINGMEESTER: VACANT 
  

LEDEN: 
Mevr. H. Streef (Ria),    e-mail: riastreef@casema.nl  

Marg. V. Hennebergweg 49B, 2552 BD Den Haag  tel. 070-3666810 
 

Mevr. J.Y. Numann (Joyce)   e-mail: joyce.numann@planet.nl  

Ruychrocklaan 182, 2597 ET Den Haag tel. 070-3244208 
 

Mevr. M.J.B. Pleune (Marijke) r.pleune@planet.nl 

Kruisland 9, 2685 TG Poeldijk 0174-245507 
      

     Dhr. L. H.  Noordermeer (Leo)         e-mail: leo.noordermeer@online.nl 

     Allard Piersonlaan 242, 2522 MX Den Haag   070-3902381 of  06-18524509 
 

        Mevr. N. Bogte-Steenbeek (Nathalie)          e-mail: ednaatb@casema.nl 

    Baarssingel 10, 2492 MG Den Haag                                             070-3871001 
 

OMBUDSWERKER:   
Mevr. J.M.A. Scholten  (Johanna),  e-mail: jokes54@gmail.com 

Steenhouwersgaarde 5E, 2542 AA Den haag  tel. 070-3595430 
 

MEDISCH ADVISEUR: Dr. H.K. Ronday, reumatoloog 
 

ALGEMEEN ADVISEUR:  
Mevr. M. Rodenrijs (Ria) e-mail: voorzitter@rpvdenhaag.nl  

Melis Stokelaan 2310, 2541 GM  Den Haag tel. 070-3293263 
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ERE-LEDEN: 

Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens (Marjolein) tel. 070-3241349 

Mevr. R.H.J. Konings (Lieke) tel. 079-5939913 

Mevr. R. Rodenrijs (Ria) tel. 070-3293263 

 
CONTRIBUTIE/GIROREKENING: 
€ 21,00 per jaar, te voldoen vóór 1 april.  

 Hiertoe ontvangt u in januari een acceptgiro. ING Rekeningnummer: 38.90.569 

 

 

Coördinator hydrotherapie: Ria Rodenrijs, 070-3293263 

Hydrotherapie Revalidatiecent maandag: Ria Rodenrijs, 070-3293263 

Hydrotherapie Revalidatiecentrum vrijdag: Johanna Scholten, 070-3595430 

Hydrotherapie Steenvoorde donderdag: 
Alle groepen : Ria Streef , 070-3666810    

woensdag tussen 17.00 en 19.00/donderdag vanaf 08.00 uur                                              

Hydrotherapie Bronovo dinsdag:  Ria Rodenrijs, 070-3293263 

Bechterew-oefengroep: Truus v.d. Ende, 070-3913034 

Contactgroep Rijswijk: Henriette Godschalk, 070-3941312 

Contactgroep Voorburg-Leidschendam: Vera de Vreede, 070-3865862 

50 plus groep: Lia Thoen, 070-3259391 

Contactgroep Fibromyalgie: Marie Thérèse Timmer, 070-3974508 

Dartclub: Joke Tijsmans, 070-3237319 

Timmerclubje: Lia van der Laan, 070-3871105 

Hobbyclub Maandag: Marga Noordermeer, 070-3902381   

Kaartclub: Leo Noordermeer, 070-3902381 

Ziekenbezoek Bronovo: Marjolein Schröeder, 070-3241349 

Ziekenbezoek Leyenburg:         Thea Riep, 070-3938035 

Ziekenbezoek Westeinde, Rode Kruis: Nelleke Roeleveld, 070-3210327 

Ziekenbezoek Revalidatiectr:  Johanna Scholten, 070-3595430 

Voorlichting: Ria Rodenrijs, 070-3293263 

Inloopochtenden voor reumapatiënten: Anita Guldemond, 06-51600688 

 Kees Aaldijk, 070-3801340 

 Greet Vermeulen, 070-3235478 

Donderdagmiddaggroep:  Ria Streef, 070-3666810  

Vervoer Taxibus: Ria Streef, 070-3666810 

Beheer Website: Carsten v.d.Hoeven, 06-49922476  
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HALLO BESTE LEZERS, 

 

Heeft u het lente gevoel al? Terwijl ik dit schrijf 

wil dat bij mij nog niet erg lukken. Hopelijk, als 

het blad bij u in de bus is gevallen, kunnen we 

genieten van het lentezonnetje, waar we 

allemaal zo naar verlangen. 

Voor het derde jaar op rij moest ik verstek laten 

gaan bij de Algemene Leden Vergadering. Deze 

keer i.v.m. een rugoperatie. Graag had ik dat anders gezien. Zelfs op dit 

moment moet ik het nog een beetje rustig aan doen.  

Volgend jaar hoop ik wel aanwezig te zijn; wellicht om mijn functie over 

te dragen? 

DREAM 

Er zijn 4 bestuursleden naar een voorlichtingsbijeenkomst geweest van 

het Reumafonds, dit ging over een nieuw project, DREAM genaamd.  

Dit project is vooral bedoeld voor nieuwe reumapatiënten en helaas niet 

voor patiënten die al langer bekend zijn met reuma. 

Het is bedoeld voor de beginnende, actieve reumapatiënt die thuis achter 

de computer  verslag doet over zijn/haar welzijn. De behandelende  

reumatoloog, hoeft alleen in te loggen op de computer om te zien hoe  

de patiënt zich voelt en naar aanleiding daarvan te bepalen welk medicijn 

wordt voorgeschreven. Zou dit nu echt een verbetering zijn voor de 

reguliere arts- patient relatie of is dit de zoveelste bezuiniging? 
 

Helaas waren er heel weinig vertegenwoordigers van de Reumapatiënten 

Verenigingen.  

ALV  
De Algemene Ledenvergadering was dit jaar voor het eerst op de nieuwe 

locatie aan de Melis Stokelaan. De ruimte is gezellig en zeer geschikt 

voor onze bijeenkomsten. Dat vonden onze bezoekers ook. Na afloop  

van de Algemene ledenvergadering, waarvoor een behoorlijke opkomst 

was, kwam Sija de Jong zich voorstellen. Zij is de coördinator 

belangenbehartiging voor de patiëntenverenigingen bij het Reumafonds.  
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Aan het einde van haar presentatie was er gelegenheid tot het stellen van 

vragen. Helaas was ik er niet bij.  
 

Lees meer in het verslag  op blz. 7 verderop in het blad.  
 

Dhr. Bert Medema, contactpersoon van de buitendienst van het Reu-

mafonds, was ook aanwezig en maakte van de gelegenheid gebruik om 

coördinatoren en collectanten te bedanken.  
 

CG raad 
Na de opheffing van de reumabond zijn wij, net zoals andere  

reumapatiëntenverenigingen zelfstandig lid geworden van de CG raad

( Chronisch zieken en gehandicapten raad Nederland) In de komende tijd 

zal duidelijk worden hoe de structuur zal worden. 

Dagtocht 2013 
Graag wil ik uw aandacht vestigen op het artikel over onze jaarlijkse  
dagtocht op dinsdag 4 juni a.s. Wij trekken dit jaar oostwaarts, richting 

Duitsland. Leest u maar eens op blz.16! Gaat u ook mee? 

Interessante artikelen in ons blad zijn o.a.: 
 

♦ Voorall Nieuws, dat deze keer in het teken staat van  
toegankelijkheid en mobiliteit; 

♦ Samen Beslissen op blz. 22 
 

Ik hoop u te mogen begroeten op de avondbijeenkomst van 21  
mei a.s. bij de voordracht  van Wouter de Kok van het Sport Medisch 

Centrum Westland. 
 

Hopelijk tot ziens bij ons jaarlijkse uitstapje  

op 4 juni! 

 

Veel leesplezier toegewenst! 
 

Hartelijke groeten, 
 

Ria Rodenrijs,  

interim voorzitter 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Contributie 2013  
Tegelijkertijd met het contactblad van 1ste kwartaal heeft een deel van 

de leden  de acceptgiro van de vereniging binnen gekregen. De contri-

butie voor dit jaar is € 21,00. Reeds 75% van dit aantal leden heeft dit 

inmiddels via de acceptgiro betaald. Indien u dus bij de 25% hoort die 

nog niet betaald heeft, wilt u dit dan alsnog  zo snel mogelijk doen, dit 

scheelt mij maar ook u een hoop extra werk. Ook zijn er veel mensen 

geweest die nog het oude contributiebedrag betaald hebben of zelfs 

veel minder, willen die zo vriendelijk zijn om alsnog het restant bij te 

betalen.   
 

Automatische incasso  
Dit jaar zijn de automatische incasso begin maart geïncasseerd, bij en-

kele leden is dit niet goed gelopen, deze mensen hebben een schrijven 

ontvangen om de contributie via een andere weg te betalen.  
 

Restitutie contributie  
Bij een aantal zorgverzekeraars kunt u uw jaarcontributie declareren.  

Dat kan in de meeste gevallen middels het meezenden van een kopie  

van uw overschrijving. Soms echter weigert men dit betalingsbewijs te 

accepteren. In dat geval kunt u bij mij een betalingsbewijs opvragen 

om het contributiebedrag  terug te kunnen vorderen. U moet wel zelf 

het bewijs aanvragen, ik stuur ze niet automatisch toe.  
 

Hydrotherapie  
De eerste nota  van dit jaar voor de hydrotherapie is weer op de mat 

gevallen. Een groot aantal van u heeft hiervoor de machtiging onderte-

kend. Heeft u dit nog niet gedaan, doe het dan alsnog!  Het scheelt mij 

een boel werk en de betaling kan zo niet vergeten worden.  

Bedankt voor uw medewerking!  
 

Elma van der Hoeven  

penningmeester 
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Kennismaking met mevr. Sija de Jong 
van het Reumafonds  
Na de Algemene Ledenvergadering van 19 maart jl.  
konden de leden van de Vereniging kennis maken 
met mevr. Sija de Jong. 

Na een inleidend filmpje over het Reumafonds gaf mevr. Sija de 

Jong een presentatie over het Fonds en haar functie. Zij behartigt  de 

belangen van de patiëntenverenigingen en doet de coördinatie . 

Mevr. de Jong vertelde  dat het geld binnenkomt bij het Reumafonds 

door middel van giften, donaties en legaten. Dit geld wordt gebruikt 

om alle projecten en onderzoeken te kunnen financieren. Een groot 

deel komt uit de jaarlijkse collecte van het Reumafonds. Dhr. Bert 

Medema ( coördinator van de collectanten) was ook aanwezig en 

bedankte de vele collectanten en coördinatoren die ook hier aanwezig 

waren. 

Na afloop was het mogelijk om vragen te stellen. 

Mevr. de Jong werd hartelijk bedankt met een bloemetje. 

 

Anja van den Bergh 

Het is verbazend hoe problemen Het is verbazend hoe problemen Het is verbazend hoe problemen Het is verbazend hoe problemen     

die onoplosbaar lijken,die onoplosbaar lijken,die onoplosbaar lijken,die onoplosbaar lijken,    

oplosbaar worden wanneer iemand echt luistert.oplosbaar worden wanneer iemand echt luistert.oplosbaar worden wanneer iemand echt luistert.oplosbaar worden wanneer iemand echt luistert.        
Carl JungCarl JungCarl JungCarl Jung    
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Familieleden en/of begeleiders zijn altijd van harte welkom. 

AVONDBIJEENKOMSTEN 
Op de 3e dinsdagavond van de maand, met uitzondering van  
juli, augustus en december, in  Wijkcentrum Vrederust, Melis 

Stokelaan 2496W, 2541 GS Den  Haag. 

  

 

21 mei 2013: Sport Medisch Centrum Westland 

S.M.C. Westland is een centrum waar de nieuwste inzichten en on-

twikkelingen op het gebied van fitness en fysiotherapie samenkomen. 

U kunt hier terecht voor een breed pakket aan diensten op medisch en 

sportgebied. Het belang van bewegen is inmiddels door meerdere 

onderzoeken aangetoond.  

Het Sport Medisch Centrum Westland geeft u de mogelijkheid om be-

taalbaar, of in combinatie met zorgvergoeding vanuit fysiotherapie 

toch verantwoord te kunnen sporten/bewegen. Onder professionele 

begeleiding van een bewegingsdeskundige of fysiotherapeut. 

Kom voor meer informatie naar  deze bijeenkomst ! 

18 juni 2013: Orthopedische hulpmiddelen en Reuma.  
Reuma treft jong en oud en kan verstrekkende gevolgen hebben voor 

het dagelijks leven. Simpele dingen lukken vaak niet meer zoals het 

strikken van veters  of het werken of spelen op de computer. De ene 

dag gaat dat beter dan de andere, dat maakt reuma moeilijk uit te leg-

gen aan de omgeving. Door de pijn die reuma veroorzaakt kan men een 

verkeerde houding aannemen of verkeerd gaan lopen. 

Om dit te voorkomen en de pijn te verminderen kunnen corriger-

ende  orthopedische  schoenen of andere middelen van Livit worden 

ingezet. 

Orthopedisch adviseur mevrouw van ’t Riet en de schoenmaakster van 

Livit othopedie komen ons hierover informeren. 
                                                                    

                               Lees verder op blz. 7. 

Vervoer Taxibus: Vrijdag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de 

dinsdagavond, bellen met Ria Streef, tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 

12.00 uur. 
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Oproep 

Kent u iemand in uw omgeving die langdurig ziek is en die,  

net als u, lid is van onze Reumavereniging?  

Meld dat dan even bij het bestuur!  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 
Vervolg van blz. 8 

 

In juli en augustus zijn er geen avondbijeenkomsten i.v.m. de 
zomervakantie 
 

17 september 2013:    Dr. R. Goekoop, Reumatoloog verbonden 
aan het Haga Leyenburg Ziekenhuis. 
Anders dan de grote behandelmogelijkheden van R.A blijft artrose een 

groot  probleem in de dagelijkse reumatologische praktijk.  

Het stopzetten van artrose is met medicijnen nog niet mogelijk, maar 

de inzichten in hoe artrose ontstaat worden steeds beter. 

Wellicht dat hier behandelmogelijkheden en levensstijladviezen uit 

zullen voorvloeien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op onze website:www.rpvdenhaag.nl staat de meest actuele infor-

matie over de avondbijeenkomsten. Het komt namelijk wel eens 

voor, dat een presentatie op het laatste moment gewijzigd wordt. 
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Internationaal Bechterew Volleybaltoernooi   
16 maart 2013 
Omdat ik had gereageerd op een advertentie in de Loosduinse Krant heb-

ben wij op 5 maart jl. een hele avond op uitnodiging partijtjes kunnen 

volleyballen, in een echte sporthal met de goede afmetingen. We waren 

erg blij met de kans om te kunnen oefenen in wedstrijdsetting als 

voorbereiding op het komende volleybaltoernooi van Stichting 

Bechterew in Beweging 

 Eén van de volleybalspeelsters daar, Mirjam, was bereid om ons team te 

komen versterken tijdens het toernooi op 16 maart, het 2e lustrum, van 

het Internationale volleybaltoernooi van Stichting Bechterew in 

Beweging. 

Het  toernooi begon met de warming-up van schaatskampioene Annema-

rie Thomas, onze ambassadrice en zelf  Bechterewpatiënt, die iedereen in 

de stemming bracht. 

Wim de Jong was ook dit jaar onze afgevaardigde scheidsrechter met als 

hulpscheids mijn persoontje. 

Omdat ik zelf niet mee speelde (te veel last nog van de breuk in mijn elle-

boog) kon Shariff Bansrai, onze fysiotherapeut en coach, zich helemaal 

op het spel concentreren. 

Twee gewonnen- twee gelijk- en twee verloren wedstrijden wat beter was 

dan andere jaren. 

Het was uiteindelijk een gezellige dag met aan het eind nog een verrass-

ing namelijk. Piet Paulusma van SBS 6 kwam het weerbericht pre-

senteren vanaf de sportlocatie. Piet had nog nooit gehoord van de ziekte 

van Bechterew en liet zich daarom graag inlichten hierover. 

Daarna besprak hij het weer voor de zondag erna; dit is nog te zien op de 

website van Bechterew in Beweging. 

Met dank aan onze deelnemers: Shar-

iff, Ronny, Wim, Sülleyman, Ibra-

him, Efraïm, Cemal, Mirjam, Truus 

en de sponsor van de kleding: bar/

dancing/discotheek The Champ/ 

eetcafe  Open Doors uit Noordwijk. 

Truus van der Ende 
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Van de bestuurstafel 
 

Een indruk van de bestuursbezigheden. 
 

                                                                                              

• De nieuwjaarsbijeenkomst op 8januari jl. was erg geslaagd  en goed 
bezocht. 

• De dagtocht op dinsdag 4 juni naar Kleve in Duitsland is geregeld.  

• De penningmeester heeft de jaarlijkse contributie geïnd. 

• Vier  Bestuursleden zijn op 7 maart naar  een bijeenkomst geweest 
van het Reumafonds in Den Haag. Deze bijeenkomst ging over  
transparantie en doelmatigheid in de reumazorg. 

• Op verzoek van het Reumafonds hebben vier bestuursleden op 16 
maart deelgenomen aan de Dag van de Zorg in het  Brono-
voziekenhuis met een informatiestand. 

• Op 19 maart is de A.L.V gehouden; voor het eerst op de nieuwe 

locatie aan de Melis Stokelaan. Onze interim-voorzitter Ria Ro-
denrijs, was helaas afwezig wegens ziekte. De vergadering werd voor-
gezeten door Elma van der Hoeven, vicevoorzitter. Nathalie Bogte is 
nu officieel benoemd tot bestuurslid. en Joyce Numann heeft haar 
termijn verlengd. 

Na de A.L.V gaf Sija de Jong van het Reumafonds een voordracht. 
Ook Bert Medema, coördinator van de collectanten was aanwezig. 
Ter afsluiting was er nog een gezellige bingo met plantjes die be-
schikbaar werden gesteld door Dhr. L. Marrewijk. 

• Een bestuurslid is aanwezig geweest op de voorlichtingsbijeenkomst 
voor reumapatiëntenverenigingen van de CG raad op 27 maart jl. 

 

Als je niet in beweging bent, 

dan loop je nergens tegenaan.  
Auteur onbekend  
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Inloopochtend voor  
en door Reumapatiënten 
 
Contactpersonen: 

Kees Aaldijk,           tel: 070-3801340 

Anita Guldemond    tel: 06-51600688 

Greet Vermeulen,    tel: 070 3235478 (SLE)    
 

Elke maand is er een inloopochtend voor diegenen die op zoek  

zijn naar een luisterend oor of informatie. Zij kunnen die vinden      bij 

medepatiënten die uit eigen ervaring bekend zijn met soort- 

gelijke vragen of problemen door de ziekte. 
 

Al pratend kunnen bijvoorbeeld ook vragen voor de reumatoloog 

op een rijtje worden gezet of kan voor een bepaald probleem de 

weg worden gezocht naar de juiste hulpverlener of instantie. 

U als leden van onze Vereniging bent van harte welkom voor een indivi-

dueel contact. Wij, Kees, Anita en Greet, zullen u graag  

begroeten. 
 

Ook voor niet-leden in onze Haagse regio met welke vorm van  

reuma ook (RA, Bechterew, SLE, PMR, Artrose), die eens met 

 een medepatiënt willen praten, staat de inloopochtend open. 
 

De inloopochtenden vinden op de 2e Woensdag van elke maand  

plaats in de eigen locatie van de R.P.V.  

U kunt dan tussen 11.00 uur en 13.00 uur binnenlopen in het vereni-

gingsgebouw aan de Aaltje Noordewierstraat nr. 276.  
(vlak bij eindpunt lijn 3). 
 

De volgende inloopochtenden in 2013 zijn op: 
 

  8 mei, 12 juni, 11 september. 
 

Wij, uw medepatiënten, zien u graag komen en zitten met  
 koffie voor u klaar! 
 

Kees Aaldijk, Anita Guldemond en Greet Vermeulen. 
 

    In juli en augustus zijn er geen inloopochtenden i.v.m. de zomervakantie! 

  

Elke 2e woensdagochtend 
van de maand van 11.00 
tot 13.00 uur.  
 

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276  
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Eén op de drie 50-plussers  

gebruikt medicijnen verkeerd 
Uit onderzoek van Plus Magazine blijkt dat een der-
de van de  vijftigers te veel, te weinig of een verkeer-
de combinatie van medicijnen inneemt. Dit verkeerd 
medicijngebruik brengt grote gezondheidsproble-
men met zich mee en zorgt er zelfs voor dat tien pro-
cent van de vijftigplussers weleens in het ziekenhuis 
belandt.  

Als je meerdere medicijnen gebruikt, kun je van tevoren je pillenpakket 

door je apotheker laten controleren. Deze gaat dan na of de combinatie 

aan medicijnen goed samengaat en of er ongewenste interacties tussen 

deze medicijnen kunnen optreden. Een combinatie van medicijnen kan er 

namelijk voor zorgen dat een bijwerking optreedt, terwijl die bijwerking 

niet voorkomt als je maar één van de twee medicijnen zou gebruiken. 

Vooraf controleren is dus belangrijk om gezondheidsproblemen te voor-

komen. Het onderzoek laat zien dat 75 procent van de vijftigplussers deze 

controle doet. 

Richtlijnen verantwoord medicijngebruik  
Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een richtlijn gemaakt die 

stelt dat 65-plussers, die dagelijks vijf of meer medicijnen gebruiken en 

een broze gezondheid hebben, jaarlijks een medicijncheck moeten krij-

gen. Daarbij dienen ouderen en de naasten natuurlijk zelf ook alert te zijn 

op het medicijngebruik. 

Bron: PlusMagazine 

 

De lente wordt eerder herkend De lente wordt eerder herkend De lente wordt eerder herkend De lente wordt eerder herkend     
door de plantendoor de plantendoor de plantendoor de planten    

dan door de mensen.dan door de mensen.dan door de mensen.dan door de mensen.        

Chinees gezegdeChinees gezegdeChinees gezegdeChinees gezegde    



Contactblad  2e kwartaal 2013- 14     

 

Helaas ging van ons heen 

Dhr. K. Karel Hofman 

Mevr. B. Barbara Krabbedam 

Mevr. C.  Nieuwenhuysen 

Mevr. A.J.  Bogers- van Dongen 

Mevr.  W.M.  Toet- Mos 

Mevr. G.P.  Rijntjes - v.d. Beek 

 

RUBRIEK LEDENBESTAND 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

 Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze Vereniging en 

deel zullen nemen aan onze bijeenkomsten. 

Dhr. Angelo A.  Tafuni 

Mevr.  J.M.  van Schendel 

Mevr.  A.M. van der Heiden-Hamel 

Mevr.  D.  Poese 

Mevr.  E.R.M.  Koster 

Mevr. Trisha T.  Bonoo 

Mevr.  S.  de  Hilster 

Dhr. Eloy E.  Degen 
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MIDDAGBIJEENKOMSTEN 

 

   

Iedere 1e donderdag van de maand om  

13.30 uur in ons Verenigingsgebouw: 

 

Aaltje Noordewierstraat 276 

 

Met o.a. voordrachten over diverse  

onderwerpen, muziek, videofilms, knutselen, 

bloemschikken, noem maar op! 

 

U U BENTBENT  VANVAN  HARTEHARTE  WELKOMWELKOM! 

 
 

Vervoer Taxibus: Maandag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de 

donderdagmiddag, bellen met Ria Streef, tel. 070-3666810, tussen 

10.00 en 12.00 uur. 

 

MIDDAGBIJEENKOMSTEN 
Iedere 1e donderdagmiddag van de maand om 13.30 uur in ons 

verenigingsgebouw Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag. 



Contactblad  2e kwartaal 2013- 16     

 

DAGTOCHT 2013 
 

De dagtocht wordt gehouden op dinsdag 4 juni 2013.  

 
Het programma ziet er als volgt uit: 

Tussen 8.15 en 8.45 uur verzamelen bij het Wijkcentrum Vrederust, 

Melis Stokelaan 2496 W (einde Melis Stoke-

laan) Flatnaam Wilgenburg te Den Haag. 

Het wijkcentrum zal vanaf 8.00 uur open zijn, waar u eventueel 
een kopje koffie kunt kopen. 

9.00 uur Vertrek naar Weistaar.  

Op de kaasboerderij staat de  

koffie klaar en daar krijgen we 

een film te zien. Ook is er een 

museum en een winkeltje.  

Om 12.00 uur  stappen we weer in de bus, waar we onze  

meegebrachte lunch kunnen opeten. We gaan onder 

begeleiding van een gids de Ooijpolder ontdekken. 

 

In Kleve (Duitsland) hebben we tijd voor onszelf.  

Om 16.30 uur  gaan we varen naar Millingen.  

 
Daar wacht ons een diner.  

Na afloop van het diner  gaan we weer op weg naar 

huis.  

Rond 22.15 uur verwachten we weer terug te zijn op  het verzamelpunt 

aan de Melis Stokelaan. 

 VERGEET NIET UW LUNCH MEE TE NEMEN!         

Neem uw ID-kaart of paspoort mee. Dit is verplicht!  
Het rijbewijs geldt  alleen in Nederland als legitimatie. 
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Als u mee wilt 
Om mee te kunnen met deze dagtocht dient u zich in te schrijven  

Dat kunt u doen door € 30,00 (voor begeleiders en/of partner € 35,00)  

over te maken naar gironummer 38.90.569 van de Vereniging van Reu-

mapatiënten Den Haag e.o. te ’s-Gravenzande. 

 

Gaarne op de regel “Mededelingen” van de overschrijving vermelding 

van eventueel diëten. 
  

Rolstoel 
Als u met een duw rolstoel mee wilt dan dient u zelf te zorgen voor 
een begeleider, de kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om te vermelden of u in de rolstoel blijft 

zitten in de bus, bij de mededelingen zodat er rekening mee gehouden 

kan worden. 

 

 

Het opgeven voor de Taxibus kan tot vrijdag 19 mei, op maandag en 

vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur op nummer 070-3666810. 

 

Mocht het zo zijn dat u op de dag zelf ziek bent wilt u dan zo 
vriendelijk zijn uzelf af te melden op nummer 06-40304303 of  
06-44444869 

Als uw betaling niet vóór of op 19 mei bij de penningmeester  

binnen is, kunt u helaas niet met de dagtocht mee. 

Op dat moment wordt het aantal personen aan de  

busonderneming doorgegeven.  

Contant betalen in de bus is niet mogelijk!!! 
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN  
RPV DEN HAAG E.O. 

GROEPSACTIVITEIT WAAR WANNEER 

HOBBYGROEP RIJSWIJK  
Contactpersoon: 
Henriëtte Godschalk 

 tel: 070-3941312 

 

Martin Campslaan 565A  
te Rijswijk 
  
  

2e en 4e maandagmid-
dag van de maand van 
13.30 tot 15.30 uur.  

CRAZY DARTS  
Contactpersonen: 
Kees Aaldijk, tel. 070 3801340 

Joke Tijsmans, tel. 070 3237319  
 

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276, Den Haag 
  

2e en 4e  dinsdagavond 
van de maand, vanaf 
19.30 uur 
  

FIBROMYALGIEGROEP 
Contact persoon :  

Marie-Thérèse Timmer 
Tel. 070-3974508 

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276, Den Haag 
  
  

Elke 1e en 3e maan-
dagmiddag van de 
maand van 13.30 tot 
15.30 uur 

HOBBYCLUB MAANDAG 
Contactpersoon: 

Marga Noordermeer:  
Tel: 070-3902381 
  

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276, Den Haag  

Elke 2e en 4e maan-
dagmiddag van de 
maand van 13.30 tot 
16.00 uur 

50 PLUSGROEP  
Contact persoon:  

Lia Thoen, 
tel: 070-3259391 
 

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276, Den Haag 
  

Elke 1e woensdag-
avond vanaf 19.30 
uur 

TIMMERCLUB 
Contactpersoon: 

 Lia van der Laan,  

Tel: 070-3871105 

 

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276, Den Haag 
  

Elke  
 woensdagmiddag 
van 13.30 tot  
16.00 uur 

RPV KAARTCLUB 
Contactpersoon: 
Leo Noordermeer 

 tel: 070-3902381 

 

Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276, Den Haag 
  
 

Elke 2e en 4e  
donderdagmiddag 
van de maand van 
13.30 tot 16.00 uur 
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PROGRAMMA/WETENSWAARDIGHEDEN: 

  

In alle groepen/clubs  

is plaats voor nieuwe 

enthousiaste deelnemers.  
 

Geef je op bij de contactpersonen! 

     Iedereen is welkom! 

 

Rapport 'Transparantie en doelmatigheid in de  
reumazorg'   Nieuwspoort, Den Haag. 7 maart 2013 
 

Het Reumafonds organiseerde een bijeenkomst met als thema : 

'Transparantie en doelmatigheid in de reumazorg'   
Deze middag ging over het optimaliseren en transparant maken van de reu-

mazorg, waardoor er geld en tijd kan worden bespaard.  
 

Lodewijk Ridderbos, directeur van het Reumafonds, heette alle aanwezigen 

welkom.  
 

Er werd een uitgebreid rapport over 'Transparantie en doelmatigheid in de 

reumazorg'  overhandigd aan VVD tweede kamerlid Michiel van Veen 

Het rapport gaat voornamelijk over het nieuwe DREAM project, waarbij reu-

mapatiënten en reumatologen de zorg en de medicatie en de algehele toestand 

bij kunnen houden in een speciaal ontwikkeld computerprogramma. Patiën-

ten kunnen dit gewoon thuis doen. Later zou dit bij de reumatoloog tijd be-

sparen omdat deze de voortgang ook kan zien. 

Er waren een aantal professoren en een ervaringsdeskundige die vertelden 

over hun ervaringen met het project.  

Hierna werden enkele stellingen geponeerd waarop men kon reageren door 

middel het opsteken van een rode of een groen kaart.  
 

Helaas werd er nauwelijks aandacht besteed aan de ouderen die vaak  geen 

computer hebben en die daardoor dus niet kunnen deelnemen aan dit project.  
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Voorall nieuws 

 
Lancering: hoe toegankelijk is Den Haag? 
Op 2 april jl. lanceerde Voorall, in opdracht van de gemeente Den 
Haag de nieuwe website: 

www.ongehinderd.nl/denhaag 
Op deze website staat hoe toegankelijk Haagse locaties zijn, zodat ie-

dereen mee kan doen in Den Haag. 

 
ResultatenTestteams 
Afgelopen periode zijn tientallen testteams op stap gegaan om Haagse 

locaties te testen. De resultaten hiervan staan op de website. Via deze 

website kunnen mensen met een beperking gemakkelijk de dichtstbi-

jzijnde gehandicaptenplek vinden.  

Bijvoorbeeld hoe toegankelijk een bepaald restaurant of winkel is. Van 

allerlei Haagse locaties en voorzieningen is terug te vinden hoe toegan-

kelijk ze zijn voor onder andere rolstoelgebruikers of voor mensen die 

niet (goed) kunnen zien of horen. Bovendien zorgen bezoekers van de 

site ook zelf voor toevoegingen en extra informatie. 
 

Haaglanden komt met eigen OV app 

Haaglanden komt met eigen OV app. In Haaglanden zijn inmiddels 

1.000 panelen met actuele reisinformatie geplaatst bij de halten. Dit 

loopt op tot 1.300 in 2015.  

De info is nu ook te zien via een speciaal voor 

Haaglanden  

ontwikkelde ov-app.  

De app ‘Haaglanden OV’ is gratis te downloaden 

op de smartphone (Android). De app geeft naast 

actuele reis- informatie per halte ook informatie 

of de halte toegankelijk is voor mensen met een 

beperking. 
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Verhuisd? 

Geef het even door s.v.p.! 

Een telefoontje, e-mail of kaartje naar het secretariaat is een kleine moeite 

en scheelt ons een hoop werk! De gegevens van het secretariaat staan 

vóór in het contactblad!  Alvast bedankt!! 

 

Bushaltes Den Haag Centraal toegankelijk 

Sinds kort zijn ook de bushaltes op Den Haag Centraal toegankelijk 

gemaakt. Via een kleine helling aan de achterkant van het perron kun-

nen busreizigers met een rolstoel of rollator de halte oprijden. 

 

Scootmobiel trainingen 

Wanneer u zelf een scootmobiel aanschaft, er 

één aanschaft via een PGB of als u een scootmo-

biel van de gemeente ontvangt krijgt u alleen een 

standaard uitleg, waarna u nog een rondje mag 

rijden. De ervaring leert dat deze methode niet 

voldoende is. Er gebeuren ongelukken, omdat 

veel scootmobielgebruikers niet goed weten om 

te gaan met de scootmobiel.  
 
 

 

M-ATC-H Xploration is een jong en dynamisch bedrijf dat zich ge-

specialiseerd heeft in een Scootmobiel Training, Scootmobiel begelei-

ding (persoonlijk en in groepen), en nog veel meer outdoor adventu-

res.  

 

Klik voor meer informatie over Match Xploratie op de volgende 

link: http://tinyurl.com/c6frve6 

 

 Voor u geselecteerd uit diverse Voorall Nieuwsflitsen 
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.’ 

 

 SAMEN BESLISSEN  

Een knieoperatie of niet meer voetballen? Doorbehandelen of stop-

pen? Bepaalt de dokter dat of beslist u dat samen?  Ervaringen en 

tips over samen beslissen met uw dokter voor u gelezen in Zorgzine 

van de  NPCF (Nederlandse Patiënten en  Consumenten  Federatie). 
 

Drie ingrediënten 
Beslissen over een medische behandeling is niet gemakkelijk. De 
ene behandeling is niet altijd beter dan de andere. De gevolgen en 
risico’s kunnen groot zijn. De dokter is de deskundige, maar u weet 
wat bij u past en wat belangrijk is in uw leven. Steeds meer mensen 
beslissen daarom samen met hun dokter over hun behandeling. 
Drie ingrediënten voor een goede beslissing.  
 
De vakkennis van uw dokter 
Uw dokter kan u veel vertellen over uw ziekte en over de 

verschillende behandelingen die mogelijk zijn. Hij kan u 

informeren over de voor- en nadelen van behandelingen en 

over de risico’s en resultaten. 

Uw dokter kan ook uitleggen wat er gebeurt als u voorlopig niets wilt 

doen. Daarnaast kan hij u adviseren over een goede specialist of een 

geschikt ziekenhuis. 

Aanvullende informatie  
Op internet, bij andere patiënten en patiëntenorganisaties kunt u aan-

vullende informatie vinden over verschillende behandelingen. Wat zijn 

bijvoorbeeld de ervaringen van anderen met 

een operatie? Wat zijn nieuwe ontwikkelin-

gen? Voor steeds meer aandoeningen 

zijn keuzehulpen. U ziet dan welke behande-

lingen er voor een bepaalde ziekte zijn. Per 

behandeling krijgt u informatie over voor- en 

nadelen en resultaten. Er zijn ok keuzehulpen 

voor het kiezen van een ziekenhuis. 

Lees verder op pagina 23 
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Kennis over uw leven 

U weet zelf het beste hoe uw leven eruit ziet, wat belangrijk voor u is 

en waar u bang voor bent. Zo wilt u misschien blijven sporten of rei-

zen, blijven werken of geen pijn lijden. Vaak is tijd nodig om dat voor 

uzelf helder te krijgen. Vertel uw dokter over uw situatie, uw wensen 

en zorgen. Door hierover te praten met uw dokter, kunt u samen kiezen 

voor een behandeling die bij u past. U heeft altijd recht op inspraak 
bij uw behandeling. Het laatste woord is aan u. 

                                    

 

HARDE feiten 

• 70% van de patiënten wil actief betrokken worden bij de behandeling. 

Dat leidt tot meer tevredenheid, een betere kwaliteit van leven en een 

betere arts-patiënt relatie. Ook maken patiënten meestal een welover-

wogen en verstandige keuze.  

• Goede informatie is de basis voor samen beslissen.  

• Specialisten moeten samen met de patiënt de behandeling uitstippelen. 

Dit is een van de punten uit de visie ‘De Medisch Specialist 2015’. 

• Patiënten die een keuzehulp gebruiken, komen vaak tot andere keuzes 

dan hun artsen. Ze kiezen vaker voor behoud van kwaliteit van leven. 

Artsen kiezen vaker voor een hogere kans op genezing. 

 

 

Lees verder op pagina 24. 
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 Vervolg van pagina 23 

 

1. Vraag uw dokter naar het ziekteverloop 
Als u hoort dat u ziek bent, gaan er veel vragen door u heen. 

Wat is de oorzaak? Wat kunt u verwachten? U wilt ook weten 

wat een behandeling doet en wat mogelijke bijwerkingen en 

risico’s zijn. En wat gebeurt er als u (voorlopig) niets doet? 

Stel al uw vragen over uw ziekte, de oorzaak, het verloop en 

de behandeling aan uw dokter. Maak hier zo nodig een tweede 

afspraak voor. Vaak komen de vragen pas op als u thuis bent. 

 

2.Vraag naar verschillende behandelingen 
Soms zijn er verschillende behandelingen en ook niet behandelen is een 

keuze. Vraag uw dokter naar verschillende mogelijkheden. Vertel hem 

wat u zelf wilt en voelt. Natuurlijk wilt u graag beter worden, maar 

misschien niet tot elke prijs. U bepaalt zelf wat voor u lijden is en hoe 

ver u daarin wilt gaan. Dat kan ook van uw situatie afhangen. En 

tijdens het ziekteproces kunnen uw wensen veranderen. U bent de eni-

ge die weet wat voor u het zwaarst weegt. Blijf hierover met uw dokter 

in gesprek. 

 

3. Vraag naar voor- en nadelen van behandelingen 
Iedere behandeling heeft voor- en nadelen. Zo kan een operatie uw 

klachten snel verhelpen, maar er zijn ook risico’s. Vraag uw dokter 

naar resultaten van de verschillende behandelingen. Wat kan een be-

handeling  u opleveren? Kunt u na de operatie weer sporten, verhoogt 

de behandeling uw overlevingskans of vermindert het de pijn? 

Vraag per behandeling naar risico’s, gevolgen en bijwerkingen. 
 

4. Verzamel extra informatie 
Zoek informatie over uw ziekte en behandelmogelijkheden op internet. 

Patiëntenorganisaties en organisaties als de Hartstichting en KWF kan-

kerbestrijding hebben goede informatie over verschillende behandelin-

gen. Kijk niet alleen naar de kans op (snelle) genezing, maar ook naar 

risico’s en het effect van een behandeling op de kwaliteit van uw leven. 

Andere patiënten kunnen u vertellen wat de invloed van een behande-

ling op hun leven is. Vraag goed door wat de behandeling voor hen 

betekent.  

                                                                Lees verder op pagina 25 



Contactblad  2e kwartaal 2013- 25     

Redactioneel 
 

De redactiecommissie heeft zich tot doel gesteld om het contact- 
blad te maken met een volwassen en beschaafde inhoud. 
 

De redactiecommissie houdt zich, te allen tijde, het recht voor 
 om ingezonden artikelen zonder opgaaf van redenen te weigeren, om 
wijzigingen aan te brengen of om spelling- of grammaticale fouten te 
corrigeren. 
 

De redactiecommissie is niet verantwoordelijk voor de inhoud  
van de advertenties. Advertenties in het Contactblad houden geen 
aanbeveling van de betreffende artikelen in door de Reumapatiënten-
vereniging Den Haag e.o. 

Vervolg van pagina 24 

 
5.Vraag bedenktijd 
Meestal hoeft u niet direct te worden behandeld en is er ruimte voor en-

kele weken bedenktijd. Bedenk wat u wilt bereiken en wat voor u  

belangrijk is. Nadenken over wat bij u past kan grote waarde hebben voor 

uw kwaliteit van leven. Het helpt u een behandeling te kiezen waar u zich 

goed bij voelt. 

Gesprekken met uw partner, vrienden en familieleden kunnen u helpen 

om helder te krijgen wat u zelf wilt. U kunt ook een tweede mening 

(second opinion) vragen bij een andere arts. 

 
6. Kies samen met uw dokter een behandeling 
U heeft genoeg informatie en weet wat u wilt bereiken en wat u niet wilt. 

Bespreek dan uw doelen met uw dokter en ga samen na welke behande-

ling daarbij past. Vertel welke behandeling u aanspreekt en waarom. Of 

waar u nog over twijfelt. Natuurlijk mag u ook een duidelijk advies van 

uw dokter vragen en dat volgen. Het is maar 

net waar u zich prettig bij voelt. Zo komt u 

samen met uw dokter tot de juiste behande-

ling voor u! 
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Nieuwe gentherapie kan artrose helpen voorkomen 

Een bepaald gen dat direct wordt toegediend in gewrichten - dit 
heet gentherapie - lijkt artrose te kunnen voorkomen. Ook lijkt het 
gen ervoor te kunnen zorgen dat al aanwezige kraakbeenschade 
niet uitmondt in artrose. Dit stellen wetenschappers uit Houston in 
Texas (VS) in het wetenschapsblad Science Transla-
tional Medicine. 
Artrose is een vorm van reuma waarbij het kraakbeen 

in kwaliteit achteruitgaat en dunner en zachter wordt. 

Het gen dat de wetenschappers hebben is gerelateerd 

aan de stof lubricine. Lubricine dient als smeermiddel 

werkt voor gewrichten. 

Kinderen met artrose  
Van de stof lubricine is bekend dat hij minder aanwezig is bij kinderen 

met een bepaalde soort genafwijking. Zij krijgen daardoor ar-

troseachtige aandoeningen aan hun vingers. De onderzoekers hebben 

nu succesvol getest dat toediening van het gen dat lubricine aanmaakt, 

kan zorgen voor bescherming tegen artrose. 

Verpakt gen  
Het gen wordt verpakt in een onschadelijk virus en ingespoten 

in gewrichten. Het gen zorgt vervolgens voor de aanmaak van lubri-

cine. Hierdoor kan het gewricht worden beschermd tegen de vorming 

van artrose. De gentherapie lijkt ook aan te slaan wanneer er al schade 

aan het kraakbeen is, bijvoorbeeld door een ongeluk. Ook dan wordt 

volgens de wetenschappers de ontwikkeling van artrose tegengegaan. 

Nog een lange weg  
Voordat de gentherapie bij mensen kan worden toegepast, is er nog  

een lange weg te gaan. De onderzoekers gaan de therapie nu eerst 

testen op de gewrichten van paarden. Die hebben eigenschappen  

dievergelijkbaar zijn met gewrichten van mensen. Pas in een later  

stadium kan er gewerkt worden aan een therapie die geschikt is voor 

mensen. 

Wilt u meer weten over artrose? Kijk dan op de voorlichtingspagina 

van het Reumafonds 

Bronnen: Science Translational Medicine 13 maart 2013, 

NRC Handelsblad 16 maart 2013 
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Nieuwe test toont aan of biological werkt 

Een nieuwe test, gebaseerd op de activiteit van 

genen, kan aantonen of iemand met reumatoïde 

artritis (RA) goed reageert op het reumamed-

icijn rituximab. Het onderzoeksteam van prof. 

dr. Cor Verweij van het VU medisch centrum 

in Amsterdam heeft de test ontwikkeld. Met 

steun van het Reumafonds moet de test binnen 

2 jaar beschikbaar komen voor ziekenhuizen. 

Bij reumatoïde artritis (RA) valt het immuunsysteen het eigen lichaam 

aan. Dit gebeurt voornamelijk in de gewrichten, waardoor schade on-

tstaat. Uit onderzoek is gebleken dat RA niet één aandoening is, er zijn 

verschillen tussen patiënten. Niet bij elke patiënt zijn bijvoorbeeld 

dezelfde gewrichten ontstoken, de mate van ontsteking kan verschillen 

en ook de werking van medicijnen kan per patiënt anders uitpakken. 

In de genen  

'We weten dat deze verschillen in de werking van de genen zitten',  

vertelt professor Cor Verweij. Verweij is hoogleraar Moleculaire  

Biologie en doet aan het VUmc onderzoek naar RA. 'Met de modernste  

technieken kunnen we laten zien welke genen actief zijn. En we kunnen 

ook meten hoe actief ze zijn. Dat komt doordat genen signaalstoffen 

afgeven. Die zetten het lichaam aan het werk, bijvoorbeeld om bepaalde 

afweercellen aan te maken. Door de hoeveelheid signaalstoffen van 

veel verschillende patiënten met elkaar te vergelijken, zijn we erachter 

gekomen welke vorm van RA goed reageert op de biological rituximab. 

Dat is de basis voor onze test.' 

Verschillende medicijnen 
Omdat RA niet één aandoening is, kan het zijn dat patiënten in de loop  

van de tijd verschillende medicijnen krijgen voorgeschreven.   

       Lees verder op pagina 28 
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Vervolg van pagina 27 

Meestal wordt de behandeling begonnen met een klassieke reuma-

remmer zoals methotrexaat, soms in combinatie met andere 

medicijnen. Als de behandeling niet voldoende aanslaat, kan de reu-

matoloog overstappen op een biological. Biologicals zijn moderne 

reumamedicijnen die een specifiek onderdeel van het ontspoorde af-

weersysteem aanpakken. TNFalfaremmers worden meestal als eerste 

biological gekozen.  

Zeker weten  

Soms blijkt dat ook TNF-alfaremmers niet goed aanslaan. 'Je kunt  

je voorstellen dat de patiënt dan graag zeker wil weten of het vol-

gende medicijn wél zal aanslaan', zegt Verweij. 'Precies daarvoor is 

onze test  bedoeld. Vaak is een behandeling met de biological rituxi-

mab de eerstvolgende stap als TNF-alfaremmers niet blijken te 

werken.  

Rituximab remt een bepaald type afweercellen in het immuunsys-

teem, de zogeheten B-cellen. De onderzoeksresultaten laten zien dat 

wij in bijna 90% van de gevallen kunnen aantonen of rituximab 

werkt of niet.' 

Op de markt  

De test voor rituximab is nog niet zo ver dat hij al door ziekenhuizen  

gebruikt worden, maar hij blijkt al wel zeer betrouwbaar. 'Er is geen  

andere test voor reumamedicijnen die zo goed scoort en daarom wil 

ik ook zo graag dat deze test op de markt komt. Met steun van onder  

andere het Reumafonds gaan we de test zo ver ontwikkelen dat 

ziekenhuizen hem kunnen gaan gebruiken. Het zou fantastisch zijn 

als mensen het Reumafonds hierbij ondersteunen. Ik doe er alles aan 

om te zorgen dat dit in 2015 lukt. 

      Lees verder op pagina 29 
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Mijn leven is van mij. 

Dat mag ik niet vergeten.  
 

Griet op de Beeck, 'Vele hemels boven de zevende' 

Vervolg van pagina 28 

Echt iets betekenen  

Voor professor Verweij is het op de markt brengen 

van deze test een  nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan. 

'Ik ben als fundamenteel onderzoeker nu betrokken 

geraakt bij patiënten, bij mensen met RA. Ik  

realiseer me dat ik echt iets voor mensen met reuma 

kan betekenen en daar ben ik ontzettend enthousiast 

over. Behandelen met een medicijn dat niet werkt, is 

voor niemand goed. Misschien kan de test straks zelfs eerder in de 

behandeling ingezet worden om meteen aan te tonen of iemand goed 

reageert op het remmen van B-cellen. Maar we gaan nu eerst zorgen 

dat hij er komt.' 

De werking van TNF-alfaremmers kan nog niet worden aangetoond 

door een test die net zo werkt als die voor rituximab. Wel kan in het 

bloed worden aangetoond of iemand met RA antistoffen aanmaakt 

tegen TNFalfaremmers. Het medicijn werkt daardoor minder goed of 

helemaal niet, waarna de patiënt een ander medicijn krijgt voor-

geschreven. Meestal is dat rituximab. 

                                                               Bron:www.Reumafonds.nl 
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Onderzoek naar optimale 

behandeling artrose 

Het plaatsen van een kunstgewricht is een 

belangrijke behandeling bij artrose. De pijn 

en beweegklachten zijn dan voorbij. Toch 

blijkt in de praktijk dat niet alleen te laat maar ook te vroeg een 

gewricht vervangen nadelig is voor patiënten. Om te bepalen wat 

de optimale artrosebehandeling door orthopeden is, financiert het 

Reumafonds een groot onderzoeksprogramma. 

Het Reumafonds steekt 1,2 miljoen euro in het onderzoek naar de 

beste artrosebehandeling door orthopedisch artsen.  

Het programma bestaat uit 3 onderdelen en wordt uitgevoerd onder 

leiding van de beroepsvereniging van orthopedisch artsen, de NOV. 

Beste moment  
Het nieuwe onderzoeksprogramma van het Reumafonds en de NOV 

moet allereerst uitwijzen wat het beste moment is een gewricht te 

vervangen bij iemand met artrose. Dan gaat het bijvoorbeeld om een 

nieuwe knie of heup. Het tweede onderzoek kijkt welke alternatieve 

behandelingen er zijn voor chirurgisch ingrijpen en bij welke patiënt 

welke behandeling past. Pijnstilling, oefentherapie en hulpmiddelen 

kunnen ervoor zorgen dat patiënten ondanks de artrose goed kunnen 

functioneren. Ten slotte wordt onderzocht of het gebruik van een 

kniebrace beter uitpakt dan het operatief rechtzetten van een knie bij 

artroseklachten. 

Meer kunstgewrichten  
'In Nederland hebben 1,1 miljoen mensen last van artrose. Jaarlijks 

plaatsen orthopedisch chirurgen ongeveer 50.000 knie- en heup-

gewrichten en dit aantal neemt toe, onder meer door de vergrijzing', 

stelt Lodewijk Ridderbos, directeur van het Reumafonds. 

 Lees verder op pagina 31. 
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Telefooncontacten met de RPV 
 

Het komt regelmatig voor dat onze leden naar bestuurs- 
leden en contactpersonen bellen, daar zijn we ook voor!  
Helaas wordt er ook vaak op tijden gebeld dat men normaal gesp-
roken “vrij” zou zijn. Graag willen wij u er op attenderen dat ook 
bestuursleden en contactpersonen, die allen hun krachten vrijwil-
lig aan de RPV leveren, reumapatiënten zijn en sociale verplich-
tingen hebben.   
Dus gaarne niet bellen in de avonduren ná 20.00 uur en in de 
weekends, Spoedgevallen uitgezonderd.  
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 

 

 

'Tegelijkertijd is de gemiddelde leeftijd waarop een heup of knie wordt 

vervangen door een kunstgewricht aan het dalen. Die ontwikkeling 

baart ons zorgen. Het Reumafonds wil weten of de behandeling van 

artrose effectiever kan, zodat mensen met artrose optimaal geholpen 

kunnen worden. Het belang van de patiënt staat voor ons voorop.' 

Enig redmiddel? 
Vaak wordt een nieuwe heup of knie gezien als het enige redmiddel 

tegen artroseklachten, zoals ernstige pijn en slechte mobiliteit. 'Dat 

onze operaties op dit gebied effectief zijn, staat als een paal boven 

water', zegt prof. dr. Jan Verhaar. Verhaar is voorzitter van de NOV  

en hoogleraar orthopedie aan het Erasmus Medisch Centrum in  

Rotterdam. 'Maar wat is het goede moment om in te grijpen? Hoe 

moeten we handelen bij jonge mensen? Wat is voor de patiënt het 

beste? Daar is nog steeds te weinig wetenschappelijk onderzoek voor 

beschikbaar. Niet in Nederland maar ook niet daar buiten. Daarom is 

het goed om samen met het Reumafonds alternatieven te onderzoeken.' 

Bron: www.Reumafonds.nl 
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Zilveren vogelZilveren vogelZilveren vogelZilveren vogel    
 

Zilveren vogelZilveren vogelZilveren vogelZilveren vogel    
daar hoog in de lucht.daar hoog in de lucht.daar hoog in de lucht.daar hoog in de lucht.    
IJzeren vleugelsIJzeren vleugelsIJzeren vleugelsIJzeren vleugels    

gespreid in je vluchtgespreid in je vluchtgespreid in je vluchtgespreid in je vlucht    
    

Herbergt velen personen,Herbergt velen personen,Herbergt velen personen,Herbergt velen personen,    
zeulen hun bagage metzeulen hun bagage metzeulen hun bagage metzeulen hun bagage met    

zich mee.zich mee.zich mee.zich mee.    
Vliegt statig naar alle landenVliegt statig naar alle landenVliegt statig naar alle landenVliegt statig naar alle landen    

recht over land en zee.recht over land en zee.recht over land en zee.recht over land en zee.    
    

Vanaf hier beneden,Vanaf hier beneden,Vanaf hier beneden,Vanaf hier beneden,    
oog je hoog daarbovenoog je hoog daarbovenoog je hoog daarbovenoog je hoog daarboven    
zo verschrikkelijk klein.zo verschrikkelijk klein.zo verschrikkelijk klein.zo verschrikkelijk klein.    

Toch telkens,Toch telkens,Toch telkens,Toch telkens,    
een verademing zodra je weereen verademing zodra je weereen verademing zodra je weereen verademing zodra je weer    

veilig geland zult zijn.lveilig geland zult zijn.lveilig geland zult zijn.lveilig geland zult zijn.l    
    

Loes Schaap, 1001 gedichten.nlLoes Schaap, 1001 gedichten.nlLoes Schaap, 1001 gedichten.nlLoes Schaap, 1001 gedichten.nl    


