
    Contactblad  2e kwartaal 2015 - 1     

32e JAARGANG   mei 2015 

 

INHOUD ................................................................................ PAGINA 

Bestuursleden ...................................................................................... 2 

Contactpersonen ................................................................................. 3 

Woordje van de voorzitter ................................................................. 4 

Van de penningmeester ...................................................................... 6 

Van de bestuurstafel ........................................................................... 8 

Avondbijeenkomsten .......................................................................... 9 

Dagtocht ............................................................................................. 10 

Inloopochtend voor reumapatiënten ............................................... 12 

Ria Rodenrijs..................................................................................... 13 

Voorstellen nieuwe penningmeester ................................................ 14 

Voorstellen nieuw redactielid .......................................................... 15 

Overzicht groepsactiviteiten ............................................................ 16 

Denkend aan Ria ............................................................................... 18 

Gedicht voor Elma ............................................................................ 19 

Rubriek Ledenbestand ..................................................................... 20 

Ex-penningmeester  .......................................................................... 21 

Cees op bezoek bij… ......................................................................... 22 

De zorgt verandert ............................................................................ 23 

Gebruikt u veel medicijnen .............................................................. 24 

Artritis psoriatica systematisch uitgezocht..................................... 26 

Paracetamol mogelijk minder veilig dan gedacht .......................... 28  

Reumapatiënten maak je geen zorgen ............................................ 29 

Prestigieuze EU subsidie Bechterew-onderzoek ............................ 30 

Medische keuring eenvoudiger en goedkoper ................................ 32 

Kopij voor het Contactblad 3e kwartaal 2015 gaarne uiterlijk 

6 juli 2015 zenden naar het redactieadres:  

Dhr. L. H.  Noordermeer (Leo), Allard Piersonlaan 242,  

2522 MX Den Haag, tel. 070-3902381  

e-mail: redactierpv@ziggo.nl 



    Contactblad  2e kwartaal 2015 - 2     

VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 

Opgericht 1979 2 – mei 2015 

Contactblad verschijnt in  februari, mei, augustus, november 
 

Verenigingsgebouw RPV Den Haag e.o. 

Aaltje Noordewierstraat 276, 2551 SL Den Haag tel. 070-3234922 
 

VOORZITTER:  
Mevr. M.A.E. Fase (Marian) e-mail: voorzitter@rpvdenhaag.nl 

Libelsingel 26, 2492 RB Den Haag tel. 070-4444449 
 

VICE-VOORZITTER: 

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

Baarssingel 10, 2492 MG Den Haag  tel: 070-3871001 
 

PENNINGMEESTER: 
Dhr. R. Brabander e-mail: ledenadministratie@rpvdenhaag.nl 

Ambachtsweg 24, 2292 EX Wateringen  penningmeester@rpvdenhaag.nl 

 tel. 0174-296209 

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 tel: 0174-245507 
      

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

Allard Piersonlaan 242, 2522 MX Den Haag  tel: 070-3902381 
                    

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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ERELEDEN: 

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 

Mevr. E.M. v.d. Hoeven (Elma) tel: 0174-417794 

 

CONTRIBUTIE/GIROREKENING: 

€ 23,00 per jaar, te voldoen vóór 1 april.  

Hiertoe ontvangt u in januari een acceptgiro.   IBAN nr. NL66INGB0003890569 

CONTACTPERSONEN GROEPEN/CLUBS 
 

Coördinator hydrotherapie: Ria Rodenrijs, 070-3293263 

Hydrotherapie Revalidatiecentr. maandag: Ria Rodenrijs, 070-3293263 

Hydrotherapie Revalidatiecentr. 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 

50 plus groep: Mies van Marrewijk, 0174-421989 

 Ria  Rodenrijs,070-3293263 

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 Revalidatiecentrum: Johanna Scholten, 070-3595430 

Voorlichting: Ria Rodenrijs, 070-3293263 

Inloopochtenden voor reumapatiënten: Anita Guldemond, 06-51600688 

 Kees Aaldijk, 070-3801340 

Donderdagmiddaggroep:  Ria Streef, 070-3666810 

Vervoer Taxibus: Ria Streef, 070-3666810 

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

 E-mail: webmaster.rpv.denhaag@gmail.com 

 

Voor meer informatie zie elders in het blad! 

mailto:webmaster.rpv.denhaag@gmail.com


    Contactblad  2e kwartaal 2015 - 4     

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Na de zeer geslaagde en druk bezoch-

te algemene ledenvergadering in maart 

ben ik nu uw nieuwe voorzitter. In de 

vergadering heb ik me natuurlijk voor-

gesteld, maar voor degenen die niet 

aanwezig waren, kan ik hier vertellen 

wie ik ben. Ik ben Marian Fase, 68 jaar 

oud. Ik heb heel lang geleden al in het 

bestuur gezeten als secretaris en later 

als vice-voorzitter. Ik heb jarenlang het 

contactblad verzorgd. En nu kom ik 

een tijdje terug omdat onze Vereniging niet zonder voorzitter 

mag en kan. Het zou voor de andere bestuurleden een veel te 

zware belasting worden om ook nog de taken van de voorzitter 

over te nemen. 

Ria Rodenrijs heeft na 17 jaar de voorzittershamer over-

gedragen. Ze kan het nu eindelijk wat rustiger aan doen en zich 

meer bezig gaan houden met onder andere, haar kleinkinderen. 

Het is natuurlijk fantastisch dat zij zich zo lang ingezet heeft voor 

de Reumapatiëntenvereniging. Dat doen weinig mensen haar 

na. Vandaar dat het heel mooi is dat zij een lintje heeft gekregen 

op de jaarvergadering, opgespeld door de loco-burgemeester  

van Den Haag, mevrouw Ingrid van Engelshoven.  Zij is nu lid in 

de orde van Oranje Nassau. Het was een totale verrassing voor 

Ria en het is haar van harte gegund.  Ria blijft trouwens wel 

adviseur van de Vereniging. 

Het gebeurt niet vaak dat 2 mensen van het Dagelijks Bestuur 

tegelijk vertrekken en (gelukkig) vervangen worden door 2 

nieuwe bestuursleden. Ook Elma, onze voortreffelijke penning-

meester, vertrok na 12 jaar. Zij heeft niet alleen onze centjes in 
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de gaten gehouden, maar zij trok veel organisatorische dingen 

naar zich toe. Zij was in het bestuur een soort duizendpoot. Als 

waardering hiervoor is zij erelid geworden van de Vereniging. 

Maar een actief iemand als Elma kan ook niet achter de gera-

niums gaan zitten. Ze gaat deelnemen aan de cliëntenraad van 

het Sophia Revalidatiecentrum. Ze neemt dat over van Ria 

Rodenrijs. 

De activiteiten van deze 2 (ex)bestuursleden bleven ook bij het 

Reumafonds niet onopgemerkt. Beiden hebben veel samen-

gewerkt met Bert Medema van het Reumafonds en hij was ook 

aanwezig om zijn waardering voor beide dames uit te spreken 

en ze te verrassen met een oorkonde en nog wat cadeautjes. Al 

deze lof en mooie woorden hebben Ria en Elma zeker verdiend. 

Ron Brabander gaat het financiële deel overnemen en de 

andere taken worden onder de overige bestuursleden verdeeld. 

Wij weten zeker dat onze centen  bij Ron ook wederom in goede 

handen zijn. 

En ik probeer Ria Rodenrijs op te volgen. Geen gemakkelijke 

taak, maar ik doe mijn best. Ik ga het niet zo lang doen als Ria, 

omdat ik toch al wat ouder ben. Dus, net als op de jaar-

vergadering, blijf ik oproepen doen voor nieuwe aspirant 

bestuursleden. Volgend jaar valt er weer iemand af, na 12 jaar in 

ons bestuur, die ook weer vervangen moet worden. Denk er 

eens over na….  

In dit contactblad staat het programma van de dagtocht, op 

dinsdag 2 juni. Het belooft een mooie dag te worden. En mooi 

weer hebben we vast ook. 

Ik hoop u allen weer te zien op de avondbijeenkomst van 19 

mei.  

Hartelijke groeten van Marian Fase, voorzitter 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

 

Contributie 2015 

Voor mij de laatste ”van de Penningmeester” 

omdat Ron Brabander deze taak van mij gaat 

overnemen. Ik dank u voor het in mij gestelde 

vertrouwen! 

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 € 23,=. Tot nog toe 50% van het aantal leden 

heeft deze inmiddels via de acceptgiro betaald. Indien u dus bij de 

50% 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 

Het incasseren van de automatische incasso is dit jaar vlekkeloos 

verlopen. Wilt u, indien uw banknummer verandert, dit tijdig doorgeven 

aan de administratie. 
(Vervolg op pagina 7) 

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 ge-

sproken “vrij” zou zijn. Graag willen wij u er op attenderen dat 

ook bestuursleden en contactpersonen, die allen hun krachten 

vrijwillig aan de RPV leveren, reumapatiënten zijn en sociale ver-

plichtingen hebben.   

Dus gaarne niet bellen in de avonduren ná 20.00 uur en in de 

weekends, Spoedgevallen uitgezonderd.  

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 
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Dit jaar zijn de automatische incasso begin maart geïncasseerd, bij 

enkele 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 vaak middels  het meezenden van een kopie  van uw over-

schrijving. Soms echter  weigert men dit betalingsbewijs te accep-

teren. In dat geval kunt u bij mij een betalingsbewijs opvragen om het  

contributiebedrag  terug te kunnen vorderen. U moet wel zelf het 

bewijs aanvragen. Dit wordt niet automatisch toe gezonden. 

 

Hydrotherapie 

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

gevallen. Een groot aantal van u heeft inmiddels hiervoor de machti-

ging ondertekend, ook krijgt een groot gedeelte de rekening via de e-

mail. Heeft u nog niet uw e-mail adres of een machtiging gegeven doe 

het dan  alsnog!  Het scheelt  een boel werk en de betaling kan zo niet 

vergeten worden.  

 

Elma van der Hoeven 

Oud penningmeester 

Redactioneel 
 

De redactiecommissie heeft zich tot doel gesteld om het contact- 

blad te maken met een verantwoorde inhoud. 
 

De redactiecommissie houdt zich, te allen tijde, het recht voor 

 om ingezonden artikelen zonder opgaaf van redenen te weige-

ren, om wijzigingen aan te brengen of om spelling- of grammati-

cale 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 Reuma-

patiëntenvereniging Den Haag e.o. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
 De nieuwjaarsbijeenkomst was erg gezellig. 

 De penningmeester heeft de jaarlijkse contributie geïnd. 

 De A.L.V. is dit jaar druk bezocht mede door het feestelijke afscheid 
van de voorzitter Mevr. Ria Rodenrijs en de penningmeester Mevr. 
Elma van der Hoeven. U leest hierover meer in het blad. Ria 
Rodenrijs kreeg uit handen van locoburgemeester Ingrid van 
Engelshoven een Koninklijke onderscheiding voor haar jarenlange 
vrijwilligerswerk voor onze vereniging en andere organisaties. 
Beiden kregen van Bert Medema namens het Reumafonds een 
certificaat uitgereikt. Elma van der Hoeven is erelid van de RPV Den 
Haag geworden. De nieuwe voorzitter is Mevr. Marian Fase en de 
nieuwe penningmeester Dhr. Ron Brabander. Dhr. Leo Noordermeer 
heeft zijn termijn als bestuurslid met 4 jaar verlengd.  

 Ook werd er afscheid genomen van het hoofd van de 
redactiecommissie Mevr. Johanna Scholten. Er is een vacature voor 
haar functie ontstaan. 

 Dhr. Cees de Graaf werd welkom geheten als 
nieuw redactielid van het contactblad.  

 Het bestuur kijkt met voldoening terug op deze 
bijzondere vergadering. 

 Het bestuur heeft inmiddels haar eerste 
vergadering in de nieuwe bezetting gehad. De 
verschillende bestuurszaken zijn verdeeld. 

 Op 30 mei organiseert het reumafonds een besturendag in 
Amersfoort. Enkele van onze bestuursleden zullen hieraan 
deelnemen. 

 Op 17 februari zijn er 2 bestuursleden naar een bijeenkomst van 
Zorgbelang geweest over doelgroepenvervoer in Pijnacker. 

 Het programma van de dagtocht op 2 juni is vastgesteld. 

 Voor de komende periode zijn de avondbijeenkomsten weer 
georganiseerd, zie pagina 9. 

 Om het vochtprobleem in het verenigingsgebouw te bestrijden zijn 
units, vochtmeters en een hygrometer geplaatst. De waarden 
worden nauwkeurig bijgehouden zodat het duidelijk wordt of dit het 
euvel gaat verhelpen. 
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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.  

Aanvang 19.30 uur.   

19 mei: 
Mevrouw Dr. C.  Jonckheere,  reumatoloog en verbonden aan de DC-

Klinieken (Diagnostische Centrum) Den Haag,  informeert ons over de 

Biologicals en nieuwe ontwikkelingen hiervan. 

 

16 juni:  

Mevrouw Dr. Y. Ruiterman, reumatoloog en verbonden aan het HAGA 

– Ziekenhuis in Den Haag, spreekt over de studie “Reumatoïde  Artritis 

resultaten van de POEET studie, het stoppen van 

TNF - blokkers”. 

 

In juli en augustus zijn er geen 

avondbijeenkomsten i.v.m. vakantie 

 

15 september: 
Mw. J. ten Brink, Provinciaal coördinator Zuid Holland Fibromyalgie 

en Samenleving F.E.S. geeft een presentatie over Fibromyalgie. 

Letterlijk betekent Fibromyalgie: pijn in bindweefsel en spieren. Bij 

Fibromyalgie komen verschillende klachten voor zoals: pijn, stijfheid, 

vermoeidheid en soms stemmingswisselingen. De klachten kunnen erg 

op en neer gaan en zijn niet altijd even ernstig. 

Op onze website: www.rpvdenhaag.nl staat de meest actuele informatie over 

de avondbijeenkomsten. Het komt namelijk wel eens voor, dat een presenta-

tie op het laatste moment gewijzigd wordt. 

Vervoer Taxibus: Vrijdag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de 

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

12.00 uur. 

Familieleden en/of begeleiders zijn altijd van harte welkom. 
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DAGTOCHT DINSDAG 2 JUNI 

 

Programma 

 

Tussen 8.15 en 8.45:  

 verzamelen bij het wijkcentrum Vrederust Melis 

Stokelaan 2496 w  Den Haag 

 (tussen de Lozerlaan 

en de Beresteinlaan) 

 Flatnaam Wilgenburg  

09.00:  vertrek naar 

Scherpenzeel voor de 

koffie. 

11.30:  Oranjerondrit langs 

paleis Soestdijk, de Hooge Vuursche en Drakensteyn         

13.15:   Tijd in Veenendaal om uw meegenomen lunch te 

nuttigen of ergens op eigen kosten te eten. 

15.30:  Vertrek naar Leersum voor een prachtige huifkartocht 

in het buitengebied. 

 Hier zijn prachtige 

bossen, plassen en 

heidevelden. We 

komen langs het 

leefgebied van reeën, 

dassen en vele 

watervogels. U kunt in het restaurant blijven als u niet 

mee wilt met de huifkartocht. 

17.00:  Vertrek naar Scherpenzeel waar een voortreffelijk 3 

gangen diner klaarstaat.      

21.00: Rond deze tijd zullen we weer in Den Haag arriveren. 
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Als u mee wilt 

 

Om mee te kunnen met deze dagtocht dient U zich aan te 

melden, door € 35,00  (voor begeleiders en / of partners €40,00) 

over te maken naar IBAN nr. NL66INGB0003890569 van de 

vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o   

Wilt u A.U.B. op de regel "mededelingen"van de overschrijving 

melden of u een dieet heeft en of u in de rolstoel blijft zitten in de 

bus.  

 

Als uw betaling niet voor 18 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!!!    

 

Het opgeven voor de Taxibus kan tot vrijdag 15 mei op 

maandag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 door u op te  

geven op telefoon nummer  

070-3666810. 

 

Mocht het zijn dat u op de dag zelf 

ziek bent wilt u dan zo vriendelijk zijn 

uzelf af te melden op nummer  

06-40304303.                                   

Deel dagelijks drie complimenten uit, 
waarvan één aan jezelf. 

Machteld Stakelbeek 
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Inloopochtend voor  

en door Reumapatiënten 
 

Contactpersonen: 

Kees Aaldijk tel: 070-3801340 

Anita Guldemond  tel: 06-51600688 

 

 

Elke maand is er een inloopochtend voor diegenen die op zoek  

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

lotgenoten 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 indi-

vidueel 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 2015 zijn op: 

13 mei, 10 juni 

Wegens vakantie zijn wij in juli en augustus niet aanwezig 

 

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

voor u klaar! 

 

Kees Aaldijk en Anita Guldemond  

  

Elke 2e woensdagochtend 

van de maand van 11.00 tot 

13.00 uur.  

 

Verenigingsgebouw 

Aaltje Noordewierstraat 276  
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HALLO LIEVE MENSEN, 

 

Wat werd ik verrast bij m’n afscheid als voorzitter 

van de Vereniging tijdens de Algemene Leden-

vergadering.  Ik wist niet wat ik zag toen mijn 

moeder, de kinderen en twee van m’n kleinkinderen 

binnen kwamen lopen. Ook mijn werkcollega’s en 

collega’s van de cliëntenraad van het Sophia Reva-

lidatiecentrum stonden opeens voor mijn neus. 

Nog had ik niets in de gaten totdat ik, na het lezen van een gedicht voor 

Elma van der Hoeven, de penningmeester die ook diezelfde avond 

afscheid nam als bestuurslid, ineens de locoburgemeester zag zitten. 

Toen ging er een klein lichtje branden. Geweldig toen zij vertelde dat ik 

benoemd was tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik ben er heel erg 

trots op en had dit nooit in mijn stoutste dromen kunnen bedenken. 

Ik wil een ieder die hieraan meegewerkt heeft heel erg bedanken en ik 

zal het lintje met ere dragen. 

Verder vond ik het een hele gezellige avond, heel goed verzorgd door 

de medebestuursleden. Nathalie bedankt voor je mooie woorden, Elma 

bedankt voor al je inspanning en het introduceren van de grote verras-

sing. 

Ook wil ik dhr. Bert Medema, die aanwezig was namens het Reuma-

fonds, heel hartelijk bedanken voor zijn woorden, de oorkonde en de 

presentjes die ik mocht ontvangen. Maar ik ga jullie ongetwijfeld elke 

maand zien bij de avondbijeenkomsten. Ik blijf adviseur van de 

Vereniging en ik blijf ook de hydrotherapie coördineren. 

Ik wens de nieuwe voorzitter en penningmeester heel veel werkplezier 

voor de Vereniging, samen met de leden van het bestuur. Ik heb het 

altijd met heel veel plezier gedaan, maar er is een tijd van komen en een 

tijd van gaan. 

Nogmaals dank aan iedereen voor het vertrouwen van de afgelopen 17 

jaar. 

Jullie afgetreden voorzitter Ria Rodenrijs 
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INTRODUCTIE VAN DE NIEUWE PENNINGMEESTER 

 

Mijn naam is Ron Brabander en ik woon in 

Wateringen. In het verleden ben ik wel een 

paar jaar actief geweest voor een 

vereniging waardoor ik op dat vlak enige 

ervaring heb opgedaan. 

Maar de laatste jaren ben ik vooral bezig 

geweest met mijn werk voor GGZ Delfland 

als manager van de financiële administratie 

aldaar. 

Daarnaast heb ik samen met mijn vrouw een administratie-

kantoor aan huis. We zijn sinds eind vorig jaar opa en oma van 

Bob geworden, weer een nieuwe fase in ons leven. 

Als penningmeester van de vereniging ben ik verantwoordelijk 

voor de financiële afwikkeling van alle zaken waarmee de 

vereniging zich bezighoudt en zal ik ook de ledenadministratie 

bijhouden. 

De kosten moeten worden betaald en de inkomsten van de 

vereniging zoals subsidieaanvragen (en verantwoording daar-

over) en bijdragen van de leden zoals contributie, bijdrage 

hydrotherapie moeten jaarlijks in evenwicht worden gehouden 

op basis van een begroting en de feitelijke realisatie en bijsturing 

daarvan. 

Dit is wel een uitdaging voor het gehele bestuur omdat we jaar-

lijks het aantal leden langzaam zien afnemen. 

Mocht iemand wat willen vragen of willen voorstellen ten 

behoeve van de vereniging of haar leden, bel of mail mij dan 

even 06-24903305, penningmeester@rpvdenhaag.nl  

mailto:penningmeester@rpvdenhaag.nl
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EVEN VOORSTELLEN 

 

Mijn naam is Cees de Graaf. Na jarenlang “slapend” lid van 

onze vereniging te zijn geweest, ben ik nu “wakker”. Als het 

onderwerp me aanstond, bezocht ik wel zo af en toe de 

maandelijkse info-avond. 

En nu, gepensioneerd en wel, kon ik geen nee zeggen toen 

mij gevraagd werd de redactie te versterken. Ik mag mijn 

eigen column “Cees op bezoek bij” gaan schrijven. Hierin 

wil ik, als buitenstaander, een 

inkijkje geven in het functioneren 

van een activiteitengroep. In dit 

nummer vindt u het eerste artikel 

over “De Kaartclub”. 

Als u zelf iets kwijt wilt in ons 

contactblad aarzel dan niet om te 

schrijven. U hoeft niet bang te zijn 

voor taal- en spellingfouten of 

kromme zinnen. In de redactie zit 

genoeg ervaring om een en ander 

recht te breien! 

En.... als u ervaring, zin, tijd en de handigheid hebt om aan 

de samenstelling en de lay-out van ons blad te werken, neem 

dan vooral contact met ons op. 

 

Mede namens de redactie, 

 

Cees de Graaf  

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! 
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN   

RPV DEN HAAG E.O. 

 

HOBBYGROEP RIJSWIJK:  MET EEN LUISTEREND OOR VOOR 

ELKAAR 

Martin Campslaan 565A , Rijswijk 

 

2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur 

Contactpersoon: Henriëtte Godschalk,  tel. 070-3941312  

 

FIBROMYALGIEGROEP: CREATIEF BEZIG ZIJN MET EEN  

LUISTEREND OOR VOOR ELKAAR 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag  

  

Elke 1e en 3e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur 

Contact persoon: Marie-Thérèse Timmer, tel. 070-3974508 

 

 

HOBBYCLUB MAANDAG: KAARTEN MAKEN, SCHILDEREN  

EN  NOG VEEL MEER 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag  

 

Elke 2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur  

Contactpersoon: Marga Noordermeer, tel. 070-3902381   

 

 

CRAZY DARTS: SAMEN BEWEGEN, SAMEN PRATEN,  

SAMEN LACHEN, SAMEN HUILEN 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 

  

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

Contactpersoon: Joke Tijsmans, tel. 070 3237319  
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN 

RPV DEN HAAG E.O.         vervolg 

 

TIMMERCLUB: PLEZIER MET HOUT 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 

  

Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 

Contactpersoon: Lia van der Laan, tel. 070-3871105 

 

 

50 PLUS GROEP: 50 PLUSSERS HEBBEN HET GEZELLIG  

MET  ELKAAR  

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 

  

Elke 1e woensdagavond vanaf 19.30 uur  

Contactpersonen: Mies van Marrewijk, tel. 0174-421989 

Ria Rodenrijs, tel. 070-3293263 

 

 

RPV KAARTCLUB: GEEN SLAG MISSEN! 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 

   

Elke 2e en 4e donderdagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur 

Contactpersoon: Leo Noordermeer, tel. 070-3902381 of  06-18524509 

 

MIDDAGBIJEENKOMSTEN:  GEZELLIG SAMEN  BEZIG ZIJN! 

Verenigingsgebouw,  Aaltje Noordewierstraat 276 

  

Iedere 1e donderdag van de maand om 13.30 uur  

Contactpersoon Ria Streef, tel. 070-3666810 

Vervoer Taxibus:  

Maandag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de donderdagmiddag, 

bellen met Ria Streef,  

tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 12.00 uur. 
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DENKEND AAN RIA 

 

Denkend aan Ria 

Zie ik vele telefoontjes 

Rinkelend door Haags 

Reumaland gaan. 

Rijen ondenkbaar 

Dankbare leden 

Applaudisserend 

Aan den einder staan. 

Door haar geweldig 

Enthousiasme 

Zie ik eenlingen 

Verspreid en in groepen 

In minder misère beland. 

Hydro, 50plus, kaarters 

Timmeraars en darters 

Alles in één groots verband. 

 

De lucht wordt geklaard 

En pijnlijk leven wordt 

Langzaam in veelkleurige 

Stralen gesmoord. 

En in alle geledingen 

Wordt de stem van Ria 

Met haar eeuwig mededogen 

Als luisterend oor gehoord. 

 

Met dank aan H.Marsman: Herinnering aan Holland 

Geschreven ter gelegenheid van Ria's afscheid als voorzitter 

van de RPV. 

Cees de Graaf 
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Gedicht voor Elma ter gelegenheid van haar afscheid als 

penningmeester van de RPV Den Haag 
 

In maart is het het einde van haar termijn 

en gaat ze er een punt achter zetten. 

Maar hoe zal het zonder Elma zijn, 

als zij niet meer op onze centjes gaat letten?  

O ja, Ron gaat nu onze contributie innen 

en zit de leden vast net als Elma achter de broek 

En hij verstuurt voortaan alle rekeningen 

en let vast goed op ons huishoudboek 

Hij zal ook subsidie aan gaan vragen 

hij zal een baken zijn bij financiële nood. 

Heeft ook een bijdrage in onze jaarverslagen 

en is net als Elma ook een  duizendpoot. 

Maar om Elma echt te evenaren 

dat wordt voor Ron een hele grote klus 

Zij werkte nauwgezet al die 12 jaren 

en de kas klopte altijd als een bus 

Natuurlijk krijgt Ron van ons alle vertrouwen, 

maar Elma blijft een verhaal apart 

We blijven altijd van haar houwen 

Ze heeft een apart plekje in ons hart. 

We gaan Elma zeker missen,  

ze is zo’n vertrouwd gezicht. 

Wat ze deed is nooit meer uit te wissen 

dit is dus een lofgedicht. 

Elma, dank je wel, je mag wel weten 

dat je heel belangrijk was, wat deed je veel 

We zullen je inbreng en enthousiasme nooit vergeten 

het Erelidmaatschap is nu jouw deel. 

We zijn trots op jou, dat zul je snappen 

Je bent een fijn mens, een vrouw met pit 

Laten we daarom voor haar klappen 

Elma ons gloednieuwe Erelid  

 

Elma, bedankt voor alles! 

17 maart 2015, Ria Rodenrijs, interim voorzitter  
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RUBRIEK LEDENBESTAND 

 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

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

en deel zullen nemen aan onze bijeenkomsten. 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

Nieuwe leden 

Mevr.  C.J. Ahuis 

Mevr.  H.I. Danse (Hannie) 

Mevr.  S. Doebar 

Mevr. P.J. Doyle (Petra) 

Mevr. C.H. Krenten (Chiquita) 

Mevr. R. Nankoe 

Mevr. C. Schröder (Carolien) 

Hr. J.L. van  Tiel (Jan) 

Mevr. A. Toet (Anemiek) 

Hr. R. Varadi 

Overleden 

Mevr. J.J. van Dorp-Walraven 

Mevr. A.J. Grundeken 

Mevr. H.B. Habermehi–

Langeveld 

Hr. E. Heidenreich 

Mevr. J.C. Huykman-Visser 

Mevr. D. Koster-de Vries 

Mevr. N. Lavies-Bornman 

Mevr. C.A.M. Nieuwenhuizen- 

Jansens 

Mevr. W.J. Rikkers 

Hr. J. Schaap 

Mevr. C. Scheepmaker 
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LIEVE MENSEN EN BESTUUR, 

Als nieuw erelid wil ik toch nog even stilstaan bij het afscheid 

van mij (uw penningmeester) en de voorzitter. 

Het was voor mij (en de medebestuursleden) een enerverende 

avond, immers alles moest  goed lopen om bij de voorzitter niet 

al te veel argwaan te wekken en dat is gelukt! 

Ook ik was aftredend als penningmeester, na het behandelen 

van het financiële verslag en het 

decharge van de vergadering zat mijn 

taak erop als penningmeester. De 

voorzitter had voor mij een mooi gedicht 

gemaakt met veel lovende woorden en 

als laatste werd ik benoemd tot erelid. 

Nou dat is voor mij een hele eer! Ook na 

deze benoeming werd er nog uitgepakt door Bert Medema van 

het Reumafonds, ook hij had een toespraak en enkele cadeaus. 

Daarna kwam de voorzitter aan de beurt, eerst al verrast door de 

aanwezigheid van familie en collega’s en daarna werd haar werk 

uit naam van de Koning door de loco burgemeester bekroond 

met een lintje. 

Inmiddels heeft uw nieuwe penningmeester alle financiële 

boeken bij mij vandaan gehaald en zal hij voor de komende 

jaren de boekhouding gaan doen. Ik wens hem hierbij veel 

succes!  

Ik dank voor het in mij gestelde vertrouwen en we komen elkaar 

vast nog wel eens tegen bij een avondbijeenkomst, kerstviering 

of dagtocht. 

Groeten jullie ex penningmeester  Elma 
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Cees op bezoek bij 

 

“DE KAARTCLUB” 

 

Wat heeft kaarten nou met reuma te maken?  

Niets toch? Waarom dan een reumakaartclub?  

Gewoon voor de gezelligheid of toch iets meer? 

Het werd me duidelijk bij binnenkomst.  

Rond 13.30uur druppelen de mensen binnen.  

Aan de grote tafel in de Aaltje Noordewierstraat (koffie, 

thee, koekje) komen wat reumaverhalen los en worden tips 

gegeven. Niet te lang, niet te zielig. Want vrolijk en 

luidruchtig zijn ze wel, die kaarters.  

Dan..... de grote vraag. Wie speelt wat! Sommigen komen 

om te klaverjassen, sommigen komen om canasta te spelen 

en sommigen zijn van alle markten thuis.  Deze keer geen 

jokeraars, maar een klaverjas- en canastagroepje. Geen 

messen op tafel.  “Praatje Pot” mag.  

Beginners krijgen tactische tips. Stijve handen schuffelen 

geen kaarten. Minder stijve handen nemen een extra 

schuffelbeurtje. De aller-slechtste handen houden geen 

kaarten vast en krijgen een opzetplankje. Aldus worden alle 

handicaps overwonnen.  

De tijd vliegt en rond 15.30uur worden de portemonnees 

getrokken. 1 euro 50 afrekenen voor de koffie of thee en een 

eventueel presentje bij een speciale 

gelegenheid. 

Ook zin om te kaarten? Als je niet al te fanatiek 

bent, lijkt me dit een aanrader. Elders in dit 

Contactblad vindt u alle informatie. 
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De zorg verandert. Wat betekent dat voor u? 

 

Hebben de veranderingen in de zorg 

invloed op uw situatie? U kunt dat nu zelf 

bijhouden met de landelijke 

kwaliteitsmeter Mijnkwaliteitvanleven.nl. 

Als u zich aanmeldt krijgt u twee keer per 

jaar een uitnodiging om een online 

vragenlijst in te vullen. Hierna krijgt u een 

rapportage. Dit is een persoonlijk overzicht 

van hoe het met u gaat, wat voor u 

belangrijk is en wat u daar voor nodig 

heeft. 

De rapportage is belangrijke informatie voor 

als u in gesprek gaat met uw naasten, uw gemeenten of uw 

zorgverlener. 

Gegevens anoniem 

Mijnkwaliteitvanleven.nl analyseert alle ingevulde vragenlijsten 

anoniem. De resultaten laten zien hoe het met mensen gaat per 

gemeente, en in heel Nederland. Wat gaat goed? Wat kan beter? Dit is 

belangrijk voor beleidsmakers die werken in de zorg en bij gemeenten. 

Ze zien hoe de veranderingen in de zorg uitpakken in het dagelijks 

leven van mensen en kunnen bijsturen waar dat nodig is. 

 

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF 

en het Nationaal Ouderenfonds. Meld u aan 

via www.mijnkwaliteitvanleven.nl 

 

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 secre-

tariaat staan vóór in het contactblad!   

Alvast bedankt!! 

http://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/
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Gebruikt u veel medicijnen? Neem uw medicijngebruik 

eens onder de loep 

Veel mensen met een handicap of chro-

nische ziekte gebruiken verschillende 

medicijnen tegelijk. U misschien ook. 

Zonder dat u of uw arts dat weet, kan 

dat extra klachten geven. Bijvoorbeeld 

omdat de medicijnen niet bij elkaar pas-

sen of elkaar tegenwerken. Wilt u we-

ten of dat voor u ook geldt? Neem dan uw medicijngebruik eens on-

der de loep.  Dat kunt u doen samen met uw huisarts of apotheek. 

Zo’n zogenaamde ‘medicatiebeoordeling’ wordt vaak vergoed door 

de verzekeraar.  

Hoe pakt u dat aan? Zeg tegen uw huisarts of apotheek dat u een keer 

goed wilt kijken naar uw medicijngebruik. De ‘medicatiebeoordeling’ begint 

met een gesprek met uw huisarts of apotheek. Eén van hen kijkt samen 

met u welke medicijnen u allemaal slikt. Ook vraagt de apotheker of huis-

arts of u klachten, problemen, vragen of wensen heeft.  

Na dat gesprek bespreken de huisarts en de apotheker met elkaar uw me-

dicijngebruik. De apotheker kijkt vooral hoe verschillende medicijnen op 

elkaar inwerken. De huisarts let meer op welk effect de medicijnen hebben 

op uw gezondheid. Uiteindelijk bepalen de huisarts en apotheker samen of 

uw medicijngebruik aangepast kan (of moet) worden. In een tweede ge-

sprek krijgt u hierover een advies.  

Minder moe   

Dat zo’n medicatiebeoordeling nuttig kan zijn, blijkt uit het verhaal van 

Matthias Friedenberg (75). Hij slikte voor meerdere aandoeningen maar 

liefst elf verschillende medicijnen. Zijn huisarts verwees hem voor een 

medicatiebeoordeling naar de apotheker.  

 

Friedenberg: ’Iemand  van de apotheek kwam bij mij thuis. Ik vertelde dat 

ik gezond oud wilde worden, maar dat ik het gevoel had dat het gebruik 

van zoveel medicijnen daar niet aan bijdroeg. Uiteindelijk hebben we sa-

men met mijn huisarts besloten te stoppen met vier pillen. Ik voel me nu 

minder moe en heb een betere conditie. Voorheen viel ik regelmatig over-

dag in slaap. Dat komt eigenlijk niet meer voor.’ 
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Dosering aanpassen 

De ervaring van Matthias Friedenberg is geen uitzondering. Apotheker 

Jacqueline Hugtenburg uit Amstelveen doet samen met huisartsen al gerui-

me tijd medicatiebeoordelingen. Zij komt eigenlijk altijd dingen tegen die 

vaak eenvoudig opgelost kunnen worden.   

Hugtenburg: ‘Meestal komen er bij een medicatiebeoordeling zo’n drie tot 

vijf problemen aan het licht. Voor de meeste daarvan is een oplossing te 

vinden, bijvoorbeeld door de dosering aan te passen of door een ander 

middel te kiezen.’ 

  

Onhandig klein 

Huisarts Petra Elders benadrukt dat de patiënt zelf een belangrijke rol in de 

medicatiebeoordeling heeft. ‘De patiënt vertelt ons hoe zijn medicijnen be-

vallen en welke problemen hij tegenkomt. Uit onderzoek weten we dat pa-

tiënten een derde van de problemen zelf aangeven. Dat zijn vaak dingen 

die wij als huisarts of apotheker niet bedenken. Bijvoorbeeld een pilletje 

dat onhandig klein is om te slikken. Of een slikmoment dat niet goed past 

bij de dagindeling.’  

Vijf keer nuttig 

Wanneer is een medicatiebeoordeling zeker 

nuttig?  

 Als u veel (meer dan vijf) verschillende medi-

cijnen slikt. 

 Als u klachten heeft die te maken kunnen hebben met uw medicijn-

gebruik, zoals misselijkheid, vermoeidheid of duizeligheid.  

 Als u moeite heeft om uw medicijnen uit elkaar te houden of op de 

juiste tijd in te nemen. 

 Als u naast uw medicijnen ook nog middelen van de drogist of homeo-

pathische medicijnen gebruikt. Deze kunnen de werking van uw medi-

cijnen beïnvloeden. 

 Als u moeite heeft met het innemen van uw medicijnen. 

Op http://zorgzine.npcf.nl/medicijnen/ kunt u testen of een medicatie-

beoordeling nuttig is voor u. U vindt in dit online magazine ook filmpjes en 

tips voor een goed gesprek over uw medicijnen. Meer tips vindt u op speci-

ale kaarten op www.mijnzorgveilig.nl.  

Bron:  Ieder (in).nl 

http://zorgzine.npcf.nl/medicijnen/
http://www.mijnzorgveilig.nl


    Contactblad  2e kwartaal 2015 - 26     

Artritis psoriatica systematisch uitgezocht 

Ongeveer 1 op de 5 mensen met de huidziekte psoriasis krijgt artritis 

psoriatica, een vorm van reuma waarvan de gevolgen soms minstens zo erg 

zijn als van reumatoïde artritis. Het is niet duidelijk waarom een deel van 

de psoriasispatiënten ook gewrichts- en peesontstekingen krijgt. 

Onderzoeker en reumatoloog in opleiding Emmerik Leijten doet er alles 

aan om dit te weten te komen en om behandeling in de toekomst te 

verbeteren. 

Leijten werkt in het team van prof. dr. Timothy Radstake in 

UMC Utrecht. Radstake staat internationaal bekend om zijn 

unieke systeembiologische onderzoeksmethode. Leijten: 'In 

die onderzoeksmethode kijken we naar alle cellen van het 

immuunsysteem en gebruiken de nieuwste 

laboratoriumtechnieken om hun functie beter te begrijpen. 

Zo hopen we een veel completer beeld te krijgen van wat er 

in het immuunsysteem gebeurt.' 

 

Immuunsysteem van 600 patiënten in kaart brengen 
Om te weten te komen waardoor psoriasis bij sommige 

patiënten doorslaat naar artritis psoriatica gaat Leijten 

komende jaren gegevens van 300 mensen met artritis 

psoriatica én van 300 mensen met psoriasis vastleggen. 'Het 

is heel belangrijk om de immuunsystemen van beide groepen 

in kaart te brengen', aldus de onderzoeker. 'Je kunt je 

voorstellen dat het veel uitmaakt als we straks weten waar we op moeten letten 

bij mensen met psoriasis. Als bepaalde biologische 'markers' of signaalstoffen 

de kans op gewrichtsklachten verhogen, kan de huidarts deze groep mensen in 

de toekomst bijvoorbeeld gericht voor controle naar de reumatoloog sturen, het 

liefst voordat er schade is opgetreden.' 

 

Patronen ontdekken met behulp van de computer 
Uit het bloed van de patiënten met psoriasis en artritis psoriatica gaat Leijten 

alle belangrijke afweercellen van het immuunsysteem halen. 'In het 

laboratorium bekijken we de functie van de cellen op verschillende niveau.  

We kijken bijvoorbeeld naar de genetische informatie van een cel, naar de 

factoren die weer invloed hebben op de genen, en naar de uiteindelijke 

'producten' van een cel zoals ontstekingseiwitten.' 

 

'Als samenwerkende huidartsen en reumatologen in UMC Utrecht doen we 

natuurlijk ook ons dagelijks werk', vervolgt Leijten. 'We behandelen patiënten 

en we verzamelen die gegevens. De grote hoeveelheid gegevens van het 

Emmerik Leijten  

Timothy Radstake  
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laboratorium en de kliniek worden uiteindelijk door de computer geanalyseerd 

om te achterhalen welke patronen in het immuunsysteem samenhangen met de 

klachten van patiënten. Zo hopen we dus ook te ontdekken waarom psoriasis bij 

sommige mensen uitmondt in artritis psoriatica.' 

 

Agressievere vormen van artritis psoriatica sneller opsporen 

Leijten ziet als reumatoloog in opleiding regelmatig patiënten met 

vergevorderde gewrichtsklachten door artritis psoriatica. 'Dan heb ik het over 

vergroeiingen en afbraak van gewrichten die soms niet onderdoen voor ernstige 

reumatoïde artritis, met alle gevolgen van dien. Er is in de praktijk nog te weinig 

inzicht in hoe de ziekte zich ontwikkelt. Ik hoop dan ook uit de gegevens uit de 

groep van 300 mensen met artritis psoriatica voorspellers te vinden waarmee we 

de agressievere vormen van artritis psoriatica in de toekomst sneller kunnen 

opsporen.' 

 

Voorspellers kunnen ook helpen bij behandelingen 
Leijten vervolgt: 'Als we die voorspellers kennen, dus als we weten welke cellen 

een rol spelen bij het ontstaan van de gewrichtsklachten, hebben we hopelijk 

ook nieuwe mogelijkheden voor het behandelen van artritis psoriatica. 

Voorspellers kunnen daarnaast helpen uit te vinden welke bestaande 

geneesmiddelen het beste zullen werken. Daar is vaak ook nog te weinig kennis 

over. Artritis psoriatica mag dan lijken op reumatoïde artritis, het beloop is toch 

vaak anders. Artsen weten niet precies welk medicijn op welk moment het beste 

ingezet kan worden voor de individuele patiënt. Als we dat beter weten, kan de 

behandeling ook verbeteren.' 

 

Geen deelnemers voor onderzoeken gevraagd 
De in totaal 600 deelnemers aan het onderzoek van Emmerik Leijten zijn 

reguliere patiënten van het UMC Utrecht en eventueel van samenwerkende 

ziekenhuizen. 'Patiënten kunnen zich dus niet bij ons aanmelden', benadrukt 

Leijten. 'We gaan deze patiënten 5 jaar lang volgen. Ik hoop dat we binnen 10 

jaar een veel duidelijker beeld hebben van hoe artritis psoriatica ontstaat en hoe 

we de ziekte beter kunnen behandelen.' 

Bron: www. Reumafonds.nl 

Als wij elkaar meer prezen, 
zouden er minder psychiaters wezen. 

Paul van den Bergh  
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Paracetamol mogelijk minder veilig dan gedacht 

Het jarenlang nemen van paracetamol 

in een hoge dosering heeft misschien 

meer nadelige gevolgen voor de 

gezondheid dan tot nu toe gedacht. Die 

conclusie trekken Britse weten-

schappers. Toch is het onderzoek geen 

reden om te stoppen met het nemen 

van paracetamol. De onderzoekers 

raden artsen aan te bekijken of de 

pijnstilling door paracetamol opweegt tegen mogelijke 

gezondheidsrisico's. Ook zijn er manieren om gezondheidsrisico's te 

beperken. 

Paracetamol is wereldwijd de meest gebruikte pijnstiller en wordt bijvoor-

beeld geadviseerd bij mensen met pijn door artrose. Paracetamol is in 

Nederland vrij verkrijgbaar. 

Verschillende risico's in verschillende patiëntengroepen 

De onderzoekers hebben gegevens uit 8 bestaande patiëntengroepen 

(cohorten) verzameld en geanalyseerd. Daaruit blijkt dat het langdurig 

gebruiken van paracetamol mogelijk zorgt voor een grotere kans op hart- en 

vaatziekten, maag- of darmproblemen, en nierproblemen. Ook stijgt mogelijk 

de sterftekans van patiënten. De gezondheidsrisico's kwamen niet in alle 

patiëntgroepen voor. Ook is het volgens de onderzoekers mogelijk dat 

patiënten al verhoogde gezondheidsrisico's hadden, waardoor juist zij 

paracetamol voorgeschreven kregen. De risico's kunnen hierdoor te hoog 

worden ingeschat. 

Geen reden om te stoppen met paracetamol 

Volgens drs. Ingrid Lether, manager Onderzoek 

en Innovatie van het Reumafonds, is er dan ook 

geen reden om te stoppen met het nemen van 

paracetamol. 'Wel vinden de onderzoekers dat 
(Vervolg op pagina 29) 
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artsen zich ervan bewust moeten zijn dat langdurig paracetamolgebruik in 

hoge dosering mogelijk gezondheidsrisico's met zich meebrengt.' 

'Zoals voor alle geneesmiddelen geldt het advies: artsen moeten het zo kort 

mogelijk voorschrijven in de laagste mogelijke dosering. Ook kunnen artsen 

maatregelen nemen die de risico's verlagen, zoals het voorschrijven van 

maagbeschermers. Bovendien geven de onderzoekers aan dat er meer onder-

zoek nodig is om de risico's van paracetamol nauwkeurig te bepalen.' 

Vragen over paracetamolgebruik? 

Heeft u vragen over het gebruik van paracetamol en uw gezondheid? Overleg 

dan met uw arts. Uw arts kan u advies geven over het gebruik van de pijn-

stiller. Het Reumafonds geeft uitgebreide voorlichting over het gebruik van 

medicijnen bij reuma. Ook kunt u contact opnemen met de Reumalijn, van 

maandag t/m vrijdag van 10.00 - 14.00 uur te bereiken via telefoon 0900 20 

30 300 (3 cent p.m.) of via e-mail info@reumalijn.nl. 

  

Het Britse onderzoek is verschenen in het tijdschrift Annals of the Rheumatic 

Diseases. 

Reumapatiënten, maak je geen zorgen 

 

Krijgt elke reumapatiënt de juiste medicijnen? En de beste 

reumazorg? Of kun je dat eigenlijk helemaal niet weten? 

 

Het Reumafonds maakt zich zorgen. De patiëntenorganisatie vreest dat 

financiële overwegingen de overhand kunnen krijgen boven medische 

afwegingen bij de inzet van dure geneesmiddelen. Ook is de 

organisatie bang dat er meer verschillen ontstaan tussen het ene en het 

andere ziekenhuis. Verschillen waarvan patiënten geen weet hebben. 

De reumatologen verwachten dat het zo’n vaart niet loopt. Zij zien in 

elk geval geen aanleiding voor grote zorgen. 

zie verder op onze website www.rpvdenhaag.nl 

http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/behandeling/medicijnen
http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/behandeling/medicijnen
mailto:info@reumalijn.nl
http://ard.bmj.com/content/early/2015/02/09/annrheumdis-2014-206914.full
http://ard.bmj.com/content/early/2015/02/09/annrheumdis-2014-206914.full
http://www.rpvdenhaag.nl
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Prestigieuze EU-subsidie voor Bechterew-onderzoek 

Prof. dr. Dominique Baeten, hoogleraar reumatologie in het AMC 

in Amsterdam, heeft een Europese subsidie van 2 miljoen euro 

gekregen voor onderzoek naar de oorzaak van spondyloartritis. 

Dit is een groep van reumatische aandoeningen waarvan de ziekte 

van Bechterew de bekendste is. Baeten gaat onderzoeken of 

weefselcellen en niet afweercellen deze vormen van 

ontstekingsreuma veroorzaken. 

Baeten, een vooraanstaand onderzoeker naar spondyloartritis, heeft 

sterke aanwijzingen gevonden dat deze weefselcellen, stromale cellen 

geheten, bij de ziekte van Bechterew in eerste instantie afwijkingen 

laten zien en niet de immuuncellen. Die vinding komt mede voort uit 

onderzoek dat door het Reumafonds is gefinancierd. Baeten kan zijn 

onderzoek nu extra kracht bijzetten dankzij de subsidie van de 

Europese Unie. 

 

Bewijzen dat de stromale cellen de ziekte veroorzaken 

Stromale cellen zijn heel belangrijke cellen omdat ze vorm en steun 

geven aan bijna alle weefsels in het menselijk lichaam. Maar er is 

meer. Professor Baeten: 'We weten dat de stromale cellen in staat zijn 

om de twee essentiële ontstekingsmechanismen bij spondyloartritis aan 

te zwengelen. In dit project gaan we proberen te bewijzen dat stromale 

cellen inderdaad de ziekte van Bechterew veroorzaken, gaan we 
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uitzoeken hoe dat precies werkt en gaan we proberen behandelingen te 

ontwikkelen die specifiek gericht zijn op deze cellen.' 

 

Europese subsidie voor het eerst toegekend aan Nederland 

De subsidie die professor Baeten voor dit onderzoek krijgt, komt van 

de European Research Council (Europese Onderzoeksraad) en heet 

ERC Consolidator Grant. 'Het is de eerste keer dat deze prestigieuze 

subsidie in Nederland wordt toegekend en dan ook nog voor 

reumaonderzoek', aldus de onderzoeker. 'We gaan er niet alleen 

onderzoek mee doen in het laboratorium, maar ook bij patiënten. Onze 

focus ligt op spondyloartritis, en dan in het bijzonder de ziekte van 

Bechterew, maar we verwachten dat ons onderzoek ook belangrijk is 

voor aanverwante auto-immuunziekten zoals de ziekte van Crohn en 

astma.' 

 

Over de ziekte van Bechterew en spondyloartritis 

Bij de ziekte van Bechterew zijn vooral de gewrichten van rug, heupen 

en knieën ontstoken. De wervelkolom wordt stijf en pijnlijk en soms 

ook krom. De ziekte van Bechterew is een vorm van spondyloartritis. 

Het Reumafonds heeft uitgebreide voorlichting over de ziekte 

van Bechterew.  

Lees ook meer over de aandoeningen die onder de 

noemer spondyloartritis vallen. 

Bron: Reumafonds.nl 

 

Je kunt de tijd die je gebruikt om te klagen, 
ook benutten om er iets aan te doen. 

Anthony J. D'Angelo   

http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/vormen-van-reuma/ziekte-van-bechterew
http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/vormen-van-reuma/ziekte-van-bechterew/over-de-ziekte/wat-is/andere-naam-voor
http://www.reumafonds.nl/actueel/nieuwsoverzicht/prestigieuze-eu-subsidie-voor-bechterew-onderzoek
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Medische keuring eenvoudiger en goedkoper 

Mensen met een beperking die een rijbewijs 

aanvragen of willen verlengen, hoeven voor een 

medische keuring niet meer altijd naar een 

onafhankelijke arts. Vanaf 1 april mag ook de 

eigen behandelend arts feitelijke gegevens 

aanleveren aan het CBS. Voorwaarde is wel 

dat de eigen specialist mee wil werken.  

Op dit moment kunnen alleen mensen met nierschade of een hartkastje (ICD) 

gegevens van de eigen behandelend specialist insturen voor de beoordeling 

door het CBR. Deze versoepeling gaat dus ook gelden voor mensen met 

aandoeningen zoals dementie, slaapproblemen, neurologische en visuele 

aandoeningen en spierziekten. 

Het is overigens (nog) niet goed duidelijk welke aandoeningen nu wel en niet 

in aanmerking komen voor de versoepeling, of dat dat aan de willekeur van 

de behandelend arts wordt overgelaten. Wel is duidelijk dat het  niet voor alle 

aandoeningen geldt.  

Wel staat vast dat bestuurders van een motor of personenauto die zonder 

blijvende schade zijn hersteld van een beroerte of TIA niet meer voor een 

keuring naar een neuroloog hoeven. Ook voor mensen die ooit een 

epileptische aanval hebben gehad en tenminste vijf jaar aanvalsvrij zijn, 

wordt de keuring makkelijker.  

Voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs zullen zij minder tijd en 

geld kwijt. Zij besparen de kosten van een keuring door een onafhankelijk 

specialist: 78 euro.  

Als het niet om feitelijk gegevens gaat maar om 

een medisch oordeel, dan kan dat niet door de 

behandelend arts gegeven worden. In dat geval 

blijft een keuring door onafhankelijke arts 

verplicht.  

Minister Schultz van Haegen past de Regeling 

Eisen Geschiktheid 2000 dit voorjaar aan. 

Bron:  Ieder (in).nl 

http://www.reumafonds.nl/actueel/nieuwsoverzicht/anders-leren-lopen-om-artrose-te-verminderen

