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De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken 
stelt zich ten doel werkzaam te zijn in het belang van patiënten 
met reumatische aandoeningen in de meest ruime zin. 
 
De Vereniging ontplooit daartoe tal van activiteiten zoals 
beschreven in dit Contactblad. Deze zijn vooral gericht op het 
versterken bij onze leden van 
 
  *  de onderlinge contacten 
 
  *  de mondigheid 
 
  *  de zelfwerkzaamheid 
 
  * de vereniging behartigt  collectieve   
  belangen van de leden, ook  externe  
 
Leden van de Vereniging kunnen zijn patiënten met een reuma-
tische aandoening en ouders van kinderen met een reumatische 
aandoening. 
 
De Vereniging is aangesloten bij het Reumafonds. 
 
 

 
HET INFORMATIE- EN KLACHTENOPVANG 

 

GEZONDHEIDSZORG (IKG)  
 

Heeft u nog vragen of hulp nodig bij een klacht? De afdeling 
Informatie en Klachtopvang Gezondheidszorg kan u helpen. Zij  
biedt u informatie over de gezondheidszorg. Daarnaast adviseert en 
ondersteunt zij u kosteloos bij het indienen van uw klacht. Bel met 
0900 - 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)  voor vragen over second 
opinion, klachten over lange wachttijden, verstoorde relatie met 
huisarts, specialist, apotheek, thuiszorg, gemaakte fouten, bejegening 
enz.). U kunt ook het klachtenformulier invullen op Internet: 
http://www.zorgbelang-zuidholland.nl/ 

 



    RPV Den Haag e.o. 35 jaar!        Contactblad  2e kwartaal 2014- 1     

Kopij voor het Contactblad 2 
3e kwartaal 2014 gaarne uiterlijk 

7 juli 2014 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 2014 
  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: 
     Mevr. N. Bogte-Steenbeek (Nathalie)          e-mail: ednaatb@casema.nl 
    Baarssingel 10, 2492 MG Den Haag                                             070-3871001 

 
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@ziggo.nl 
     Allard Piersonlaan 242, 2522 MX Den Haag   070-3902381 of  06-18524509 
         

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: 
€ 22,00 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 
Contactgroep Voorburg-Leidschendam: Marian Fase, 070-4444449 
50 plus groep: Mies van Marrewijk, 0174-421989  
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  
Avondbijeenkomsten Marijke Pleune 0174-245507 
Vervoer Taxibus: Ria Streef, 070-3666810 
Beheer Website: Carsten v.d. Hoeven, 06-49922476  
 E-mail: Carsten@kabelfoon.net 
Voor meer informatie zie elders in het blad! 
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HALLO BESTE LEZERS, 

Het nieuwe jaar is goed gestart met het 
optreden van het koor de Smarties, bij de 
opening van ons Verenigingsjaar en tevens het 
35-jarig jubileum. Het was gezellig druk en 
volgens mij heeft iedereen genoten. 

Terugloop ledenaantallen 
Al een tijdje maak ik me zorgen  over de 
terugloop van het aantal leden.  Zou het zijn 
omdat  reuma niet meer  negatief op iemands leven drukt, dan zou ik 
dat toe juichen  Allemaal willen we immers “Reuma de wereld uit” 
zoals de slogan van het  Reumafonds ons leert.  Helaas vrees ik dat 
leden zich terugtrekken omdat ze de contributie/ eigen bijdragen voor 
de oefentherapie niet meer kunnen betalen vanwege de recessie en 
doordat veel zorgverzekeraars het niet meer willen vergoeden. 

De subsidies van het Reumafonds, die we jaarlijks ontvangen om de 
vereniging draaiend te kunnen houden, zijn gekoppeld aan het aantal 
leden die de vereniging heeft. Deze zijn  door de teruggang in de 
ledenaantallen voor 2014 teruggeschroefd waardoor we minder te 
besteden hebben We zijn het afgelopen jaar geëindigd met een negatief 
saldo. Dus wat gaat het worden voor de toekomst?  
Ik wilde dit toch wel graag met u delen.  
 
Als u ook wilt dat de vereniging actief  moet blijven, blijf ons dan 
steunen met uw lidmaatschap en help ons  aan nieuwe leden! Dit alles 
is naar voren gekomen tijdens de Algemene ledenvergadering.  
 

Pensioen 
Tijdens de Algemene ledenvergadering  heb ik bekend gemaakt dat ik 
echt volgend jaar de voorzittershamer door wil geven aan een volgend 
enthousiast persoon. Ik stop echt  met mijn functie,  want in januari 
word ik 65 en ben ik 17 jaar  actief bestuurslid geweest.  
Het is tijd voor een frisse wind! 

Jubileum 
Na de voorgaande negatieve berichtgeving nu een plezieriger 
onderwerp: het 35-jarig jubileum van de Vereniging! De uitnodiging 
heeft u inmiddels ontvangen  en ik hoop dat u zich allen heeft  
aangemeld voor onze jubileumviering  op 2 juni a.s. in Madurodam.   
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U heeft  die dag, naast het Symposium  “Leven in Den Haag e.o. met 
reuma”.  dan de kans om ook een uniek park van Den Haag te be-
zoeken. Dus 2 vliegen in één klap! Op blz. 14  staat het uitgebreide 
programma. 
 

Interviews 
Ik hoop dat u ook geniet van alle extra achtergrond verhalen  van de 
actieve contactgroepen/clubs in de jubileum uitgaven van het con-
tactblad. De firma Nolin heeft ons elk kwartaal een katern meer 
geschonken i.v.m. het jubileumjaar. Hiervoor zijn wij hen heel dank-
baar, want anders zou het ten koste gaan van andere interessante in-
formatie.  

Andere interessante artikelen in dit blad zijn: 

♦ Vanaf blz. 15 kunt u lezen over het reilen en zeilen binnen de diverse 
activiteitengroepen! Interessante artikelen over actuele resultaten van 
onderzoeken die het Reumafonds financiert en faciliteert vindt u  op 
blz. 27, 28 en 32 

♦ Héél belangrijk is de oproep voor nieuwe bestuursleden op blz. 29. 
Daar vraag ik extra aandacht voor!! 

 
Graag tot ziens  op 2 juni a.s. op het Jubileumsymposium! 

 
Hartelijke groeten 

Ria Rodenrijs,  
interim voorzitter 

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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VAN DE PENNINGMEESTER 

 

Contributie 2014 

Tegelijkertijd met het contactblad van 1ste kwartaal heeft een deel van 
de leden  de acceptgiro van de vereniging binnen gekregen. De con-
tributie voor dit jaar is € 22,=. 50% van deze leden heeft inmiddels via 
de acceptgiro betaald. Indien u dus bij de 50% hoort die nog niet be-
taald 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 contributie is wat uitgelopen. De contributie zou 
begin maart geïncasseerd worden, dit is door de omschakeling naar het 
IBAN nummer niet gelukt. Het programma wat wij gebruiken is er nog 
steeds niet klaar voor. De contributie zal zo snel mogelijk geïncasseerd 
worden als het programma is aangepast. 

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 accepteren. 
In dat geval kunt u bij mij een betalingsbewijs opvragen om het  con-
tributiebedrag  terug te kunnen vorderen. U moet wel zelf het bewijs 
aanvragen, ik stuur ze niet automatisch toe. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL: 
 

• Het bestuur is in de afgelopen maanden druk bezig geweest met  
het organiseren van de activiteiten rond het jubileumjaar zoals de  
viering van het 35-jarig bestaan van de vereniging met o.a. een  
symposium op 2 juni. 

•  De nieuwjaarsbijeenkomst met het optreden van “de Smarties” 
was erg gezellig en goed bezocht.  

• De penningmeester is druk bezig met het innen van de jaarlijkse  
contributie. Wegens een fout in het computerprogramma i.v.m. de 
aanpassing naar IBAN nummers gebeurt dat wat later dan normaal. 
 

• De A.L.V. is geweest. Nathalie Bogte is nu vice-voorzitter.  Anja van 
den Bergh heeft haar termijn verlengd, evenals Marijke Pleune. 
Na afloop was er nog een gezellige bingo met plantjes die beschikbaar 
werden gesteld door Dhr Leo Marrewijk. 

•  Op 17 mei organiseert het Reumafonds een besturendag. Enkele van 
onze bestuursleden zullen hieraan deelnemen. 

• De redactiecommissie is druk bezig met het bezoeken en interviewen 
van de groepen en clubs om meer achtergrondinformatie te kunnen 
geven  in de jubileumuitgaven van het contactblad. 

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 onder-
tekend. Heeft u dit nog niet gedaan, doe het dan alsnog!  Het scheelt 
mij een boel werk en de betaling kan zo niet vergeten worden.  

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 
Elma van der Hoeven 

Penningmeester 
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Familieleden en/of begeleiders zijn altijd van harte welkom. 

 
 

20 mei: DE VERSCHILLENDE GEZICHTEN VAN PSORIASIS   
          door Dr. N. Riyazi (reumatoloog) en Dr. M. Houtappel 
 (dermatoloog) , beide zijn verbonden aan het Haga Ziekenhuis. 

Psoriasis is vooral bekend als huidziekte, maar deze aandoening kan 
vele gezichten hebben. Naast afwijkingen aan de huid en nagels die 
sociaal stigmatiserend kunnen zijn, krijgt een klein deel (maximaal 1 
op de 10) ook last van ontstekingen aan de pezen en gewrichten, die 
invaliderend kunnen zijn.Voor de juiste diagnose en behandeling  
hiervan heeft de samenwerking tussen de huidarts en reumatoloog  
een duidelijke meerwaarde.  
 

 17 juni: Florence Expertise bij professionele thuisverzorging: 
           Informatie en advies voor mensen met reuma voor hulpmiddelen,  
 zorgadvies en verpleging  in uw eigen woonomgeving. 
 
 In juli en augustus zijn er geen avondbijeenkomsten in verband met 
 de zomervakantie! 
  
 16 september: Dr. A.R. Koch, plastisch chirurg  van het hand en  
 polscentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis te Den-Haag 
 komt ons deze avond meer vertellen over zijn vakgebied en de    
 behandelmogelijkheden voor reumapatiënten. 

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.   

Vervoer Taxibus: Vrijdag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de 
dinsdagavond, bellen met Ria Streef, tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 
12.00 uur. 

Op onze website:www.rpvdenhaag.nl staat de meest actuele informa-
tie over de avondbijeenkomsten. Het komt namelijk wel eens voor, 
dat een presentatie op het laatste moment gewijzigd wordt. 
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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 indivi-
dueel contact. Wij, Kees en Anita , 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 2014 zijn op: 
 
14 mei, 11 juni en 10 september 
 

       In juli en augustus zijn er geen inloopochtenden in verband met  
       de zomervakantie! 

 
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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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   
 

CONTACTGROEP VOORBURG-LEIDSCHENDAM : 
“OMDAT WE LOTGENOTEN ZIJN WORDT ER  VAAK GESPROKEN 
OVER HET OMGAAN MET REUMA EN ONZE ERVARINGEN  
HIERMEE.  HET CLUBJE HEEFT EEN CREATIEF EN EEN SOCIAAL 
KARAKTER. “ 
Oranjehoek , Oranje Nassaustraat  1, Voorburg  

 

           2e en 4e maandag v.d. maand van 13.30 tot 15.30  
Contactpersoon: Marian Fase, tel: 070-4444449   

Lees verder op pagina 11 
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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  
Contactpersoon: Mies van Marrewijk, tel.: 0174-421989 

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 
 

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. 

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  
 



    RPV Den Haag e.o. 35 jaar!        Contactblad  2e kwartaal 2014- 12     

PROGRAMMA/WETENSWAARDIGHEDEN: 

  

In alle activiteitengroepen/hobbyclubs  
is plaats voor nieuwe 
enthousiaste deelnemers.  
 

Geef je op bij de contactpersonen! 
     Iedereen is welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sneller hulp voor treinreizigers bij in- en uitstappen 
 
Treinreizigers die hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen, kunnen 
deze assistentie vanaf 1 januari 2015 een uur van tevoren telefonisch 
aanvragen bij de Nederlandse Spoorwegen (NS).  
Nu moeten zij dit nog drie uur voor vertrek van de trein melden.  
Staatssecretaris Mansveld belooft dit. 
 
Voor meer informatie:  
http://www.verkeersnet.nl/11254/sneller-hulp-voor-treinreizigers-
bij-en-uitstappen/  
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Mevr. R.M.   Boon- van Rutten 
Mevr. C.  Karin Cantineau-Kock 
Mevr. T.  Truus Lont 
Mevr. M.T.C.   Naastepad 
Dhr. P.   Radloff 
Dhr. J.   Straatman 

 
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. 

Mevr. C. van der Cockie  Pijl 

Mevr. S.E.E.  Selma Geerlings 
Mevr. I.M.  Ingrid Hack-van 't Oosten 

Mevr. L.  Latifa Harmane-Aberqi 

Mevr. J.  Jos Muller- Rietveld 

Mevr. S.   Rambhaorse 

Mevr. C.A.  Claudia Rodriguez 

Mevr. A.  van der  Sluijs 

Mevr. R.H.M.   Smeets 

Dhr. A. de Adriaan Vin 

Mevr. M.  Martine Zieck- Noordam 
     

Helaas ging van ons heen 
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Jubileumviering 
35 jaar RPV Den Haag e.o.   
op maandag 2 juni 2014.  

Lokatie: Madurodam 
George Maduroplein 1, 2584 RZ Den Haag 

Dagvoorzitter: zanger/presentator Harold Verwoert 

Programma: 

9.30   uur: Ontvangst met koffie 
 

10.00 uur: Opening en inleiding over Madurodam. 
 

Daarna  is er gelegenheid om een bezoek te brengen aan  
het park. 
 

12.00 uur: Lunch met muzikale omlijsting. 
 

14.00 uur: Symposium over “Leven met reuma in  
 Den Haag en omstreken” met: 

♦ dr. H.K. Ronday   
(reumatoloog en medisch adviseur RPV);  

♦ drs. Sija de Jong  
(Manager patiëntenbelangen Reumafonds);  

♦ drs Edwin Graafland  
(Algemeen directeur Voorall)  

♦ en een wethouder van de gemeente Den Haag. 
 

16.00 uur: feestelijke afsluiting. 
 

De kosten voor deze dag zijn € 15,=. Voor één introducee zijn de kosten  
€ 20,=, dit is inclusief toegang tot Madurodam.  
 

U kunt zich aanmelden door het bedrag over te maken op  
IBAN nummer NL66INGB0003890569  
t.n.v. Ver. Van Reumapatiënten Den Haag e.o. te ‘s Gravenzande 
De betaling moet uiterlijk vóór 23 mei binnen zijn, dit i.v.m. het  
vastleggen van de zaal. Vol is Vol  
 

Vervoer 
Voor het vervoer met de Taxibus kunt u zich opgeven bij Ria Streef:  
tel.nr. 070-3666810 op de vaste bel dagen (maandag en vrijdag tussen 
10.00 en 12.00 uur.  
Uw opgave voor de Taxibus dient uiterlijk 23 mei binnen te zijn. 
 

Komt u met eigen vervoer dan dient u zelf voor een uitrijkaart van  
Madurodam zorgen (bij de kassa te koop) 
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In gesprek met: de R.P.V. Kaartclub. 
In  september 2012 kwam de jongste contactgroep 
van de R.P.V. van de grond. De kaartclub is op-
gericht op initiatief van Leo Noordermeer voor 
mensen die graag een kaartje willen leggen m.n.  
jokeren en klaverjassen. 

Inmiddels bestaat de groep uit  10 zeer enthousiaste 
leden. De kaarters hebben het erg gezellig met elkaar;  
de tijd vliegt op zo’n kaartmiddag.  
  

Ook bij deze activiteitenclub kun je merken dat de groep uit chronisch 
zieken bestaat, zodat we soms helaas met te weinig mensen  
zijn om een goed competitie te kunnen draaien.   
De grote droom van Leo is  dan ook om  in de toekomst meer  
(niet te) fanatieke kaarters te mogen ontvangen in het verenigings-
gebouw - op de 2e en 4e donderdagmiddag van de maand - zodat er 
een competitie opgezet kan worden. Dat zou de spanning van het spel 
zeker ten goede komen! 
 

 De club is eigenlijk nog te jong om 
herinneringen uit het verleden op te 
kunnen halen, maar dat ze bestaat toont 
aan dat de reumapatiëntenvereniging 
graag met  de veranderende  behoeften 
van de leden mee gaat. 
 

Als er nog mensen zijn die na  het lezen 
van dit artikel  enthousiast geworden zijn en de kaartclub wil komen 
versterken, dan zijn ze natuurlijk van harte welkom op de reeds geno-
emde dagen  van 13.30 tot 16.00 uur! 

Aan het enthousiasme van  Leo zal het niet liggen! Hij hoopt nog heel 
lang met u een kaartje te mogen leggen! 

Leo  
Noordermeer 

Kaartclub in actie! 

Lokatie: Madurodam 
George Maduroplein 1, 2584 RZ Den Haag 

Dagvoorzitter: zanger/presentator Harold Verwoert 
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 In gesprek met: Contactgroep Fibromyalgie 
Fibromyalgie patiënten vinden elkaar in een groep die al 
sinds 2000 bij elkaar komt. Gerrie van Zeijl was de voor-
gangster van Marie-Therèse Timmer die nu al 14 jaar 
actief is al coördinator.  
Het is geen grote groep maar de mensen die twee keer per 
maand op de maandagmiddag bij elkaar komen in het  
verenigingsgebouw slaan de bijeenkomsten niet graag over.  

Het is ontspannend om creatief bezig te zijn terwijl er alle 
gelegenheid is om met elkaar te praten. Fibromyalgie is een lastige reu-
matische aandoening aan de aanhechtingspunten en het  is heerlijk dat 
je elkaar niets hoeft uit te leggen. Het is de plek om ervaringen te delen 
en om praktische tips uit te wisselen waardoor het leven een stuk 
aangenamer wordt.  

Marie-Therèse is opgegroeid in Frankrijk. Ze woont sinds 35 jaar in 
Nederland. Haar taak als contactpersoon van de groep schenkt haar 
veel voldoening. Het is zeker niet vrijblijvend want ze houdt er bij de 
invulling van haar privé leven altijd rekening mee wanneer de bijeen-
komsten gepland staan.  

Helaas lukt het de vereniging niet meer om de groepen financieel te 
ondersteunen. De deelnemers nemen dan ook zelf materiaal mee zodat 
er toch geknutseld kan worden en er wordt ook gezorgd dat er altijd 
koffie en thee is met iets lekkers erbij. 

Er zijn onderling vriendschappen 
ontstaan en de groep is hecht. Ze 
ervaren het allen als een verrijking 
van hun bestaan en zien er steeds 
weer naar uit om elkaar in ieder 
geval eens in de twee weken op de 
maandagmiddag te zien.  

Marie-Therèse 
Timmer 

Het is ontspannend om creatief bezig 
te zijn 
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 In gesprek met: 
 het dagelijks bestuur  

Zoals bekend is de R.P.V. Den Haag e.o. er 
voor iedereen met een reumatische aan-
doening maar wat betekent dat in de pratijk?                                                       
Het houdt onder meer in dat het bestuur het wel-
zijn van  
reumapatiënten onder de aandacht brengt van beleidsmakers  
van de Gemeente Den Haag; bestuursleden aanwezig zijn bij over-
legvoeringen van de Stichting Voorall en Zorgbelang en in gesprek zijn 
met zorgverzekeraars, de WMO en zorgaanbieders. Bovendien is er veel-
vuldig contact met reumatologen, reumaconsulenten  en relevante medisch 
specialisten uit de diverse ziekenhuizen in de regio.  

Het Reumafonds houdt diverse informatieve besturendagen die door  
bestuursleden worden bezocht om goed op de hoogte te blijven.  

De R.P.V. organiseert voor haar leden avondbijeenkomsten, hydrotherapie, 
een jaarlijkse kerstviering en dagtocht en niet te vergeten de jubileum vier-
ing dit jaar op 2 juni. De vereniging is trots op de vele contactgroepen 
waar leden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten.  
Voor belangstellenden worden  informatie inloopochtenden. 

U wordt zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van belangrijke ontwik-
kelingen via voorlichtingsbijeenkomsten, het contactblad en de site. 

Het bestuur van de vereniging zet zich er hard voor in om al het 
bovenstaande  te realiseren maar vooral het dagelijks bestuur is er vrijwel 

iedere dag mee bezig.  

Ria Rodenrijs is voorzitter sinds 2001! In het contactblad 
van april in 2011 stond een uitgebreid afscheidsinterview met 
haar maar dat bleek te voorbarig. Zij is nog aangebleven als 
ad intererim voorzitter bij gebrek aan opvolging maar haar 
vertrek in 2015 staat vast.  

Ria heeft haar voorzitterschap jaren lang gecombineerd met 
haar baan als casemanager van een psychogeriatrisch team. 
Ria is betrokken bij alle bezigheden van de vereniging, zowel 

intern als extern.  

Lees verder op pagina 18 
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Vervolg van  pagina 17 

Ze vertegenwoordigt de R.P.V. Den Haag op vele fronten. Ze zit in de 
Cliëntenraad van Thuiszorg en het Sophia Revalidatie Centrum, zij 
behartigt de belangen van gehandicapten bij de invulling van de 
WMO-aanvragen bij de Gemeente Den Haag. Ria is er verant-
woordelijk voor dat er zo mogelijk een collectieve verzekering kan 
worden afgesloten voor reumapatiënten met zorgverzekeraars. Daar 
heeft ze op dit moment een harde dobber aan omdat er enorm bezui-
nigd wordt in de Zorg. Bovendien is zij bij vrijwel alle in de inleiding 
beschreven besprekingen en informatiedagen aanwezig.  

Ria legt graag contacten en ze vindt het belangrijk om korte lijnen te 
houden met artsen, reumaconsulenten en leden.  

Als voorzitter heeft zij de touwtjes goed in handen, is onverstoorbaar 
vriendelijk en hulpvaardig, ziet niet gauw beren op haar weg, stapt 
overal op af en maakt altijd tijd om iemand informatie te geven en 
verder te helpen. Daar wordt door velen dankbaar gebruik van gema-
akt. De R.P.V. is verwend met haar instelling dat problemen er zijn 
om opgelost te worden. Zij heeft veel kennis van zaken en dat deelt ze 
graag met anderen. Ria heeft zich vele jaren onvoorwaardelijk voor de 
vereniging ingezet. We hopen dat ze binnenkort echt aan zichzelf, 
haar moeder, kinderen en kleinkinderen kan gaan denken zonder de 
dagelijkse druk van haar uitgebreide takenpakket voor de R.P.V.  
 

Anja van den Bergh is secretaris. Negen jaar 
geleden was zij toe aan een nieuwe invulling van 
haar bestaan nadat ze door haar reuma niet meer in 
staat was om haar beroep als lerares op een ba-
sisschool uit te oefenen.  De reumaconsulente 
bracht haar in contact met de R.P.V. waardoor ze 
zich aansloot bij de hydrotherapiegroep in Rijs-
wijk. Lieke Konings, destijds bestuurslid,  wist 
haar al snel te overtuigen om zich actief in te gaan 
zetten voor de vereniging door in het bestuur te 
gaan zitten. Anja nam al snel het secretariaat van 
Gerrie van Zeijl over.  

Lees verder op pagina 19 
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Het bijhouden van de administratie en het archief, het maken van de 
agenda en de notulen van vergaderingen, het schrijven van verslagen 
van bijeenkomsten en de correspondentie met leden en organisaties 
zijn vrijwel dagelijks terugkerende zaken. Bovendien weten (nieuwe) 
leden haar ook telefonisch te vinden om over uiteenlopende zaken te 
praten.  

Anja houdt ervan om contacten te leggen en ze vindt het prettig om 
constructief bezig te zijn en om zo haar steentje bij te dragen in de 
samenleving. 

Samen met ander bestuursleden gaat ze regelmatig naar de voorlicht-
ingsbijeenkomsten, besturendagen en overleggen zoals al eerder 
beschreven.  

Anja is betrokken bij haar werk maar gelukkig heeft ze nog altijd tijd 
voor de hydrotherapie, voor haar gezin en vrienden.   

Ze is een van de pijlers van de vereniging en met haar voorkomende 
en rustige houding is het altijd prettig en gezellig om met Anja samen 
te werken.  
 

Elma van der Hoeven werd in 1997 lid van de  
vereniging. Ze was werkzaam als apothekersassistente 
maar werd helaas in 1980 afgekeurd. Toen de toenmalige 
penningmeester Hans Opstal ziek werd in 2003 heeft zij 
zich met Kees van Zeijl verdiept in financiën. Binnen een 
jaar kreeg zij het zo goed onder de knie dat zij kon in-
springen in de noodsituatie die ontstond toen Hans over-
leed.   

Sinds 11 jaar is zij penningmeester maar ook de spil van de R.P.V. 
Den Haag. 

Ze is niet alleen verantwoordelijk voor de penningen en de financiële 
administratie maar ze voert de ledenadministratie, int de contributies, 
verstuurt de informatiepakketten naar nieuwe leden en vraagt alle 
nodige subsidies aan. De leden die haar bellen hebben vrijwel altijd 
een financieel probleem en dat zijn niet de leukste gesprekken om te 
voeren. 

Lees verder op  pagina 20 
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Elma was nauw betrokken bij de automatisering van computerprogram-
ma’s voor alle Reuma Patiëntenverenigingen.  

Samen met de andere leden van het Dagelijks bestuur gaat ze mee naar 
de door het Fonds en vroeger de Bond georganiseerde besturendagen 
en allerlei informatieve bijeenkomsten of besprekingen die gevoerd 
moeten worden.  

Door haar grafische belangstelling ontwerpt ze graag de layout voor 
posters of uitnodigingen en voor vrijwel iedere gelegenheid verzorgt 
Elma de bloemen of de cadeautjes. 

Als penningmeester participeert zij in vrijwel alle activiteiten van de 
vereniging en haar omvangrijke takenpakket maakt dat de R.P.V. met 
haar dagelijks leven verbonden is. 

Maar ook haar hele gezin is bij de vereniging betrokken: echtgenoot  
Ton en zoon Thymen verzorgen het onderhoud van het verenigings-
gebouw en zoon Carsten beheert de website. 

Elma houdt van uitdagingen. Haar motto is: alles is te leren! Maar dan 
moet je wel behept zijn met bepaalde capaciteiten en een grote wil en 
bereidheid om je voor iets in te zetten. Ze is een duizendpoot en de 
R.P.V. is haar enorm dankbaar dat zij zich met zoveel energie stort op 
vrijwel alle zaken die spelen om de vereniging te kunnen laten draaien.  

 

 

 

Een goede daad gaat nooit verloren. 
Wie zaait, oogst vriendschap. 

Wie vriendelijkheid plant, verzamelt liefde! 
 

Ingezonden door Els van Mourik 
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De Middagbijeenkomsten 
uitgelicht. 
Iedere eerste donderdag van de maand 
komen zo’n tien a vijftien leden van de 
R.P.V. bij elkaar om vooral een gezellige 
middag met elkaar door te brengen.  
Ria Streef en Marijke Pleune zijn er in  
ieder geval.  
Zij zorgen voor het materiaal dat nodig is om 
het programma van de middag uit te kunnen voeren. Dat kan van alles 
zij; er wordt uitgebreid geknutseld,  bloemenstukjes geschikt, kaarten 
gemaakt, paasmanden gecreëerd of  
spelletjes gedaan. Maar het voornaamste is dat iedereen het gezellig 
vindt om bij elkaar te zijn en om bij te kunnen praten.   

Voor veel deelnemers is dit een belangrijk uitje. Het is de plek om een 
verhaal kwijt te kunnen in de wetenschap dat je een luisterend oor vindt 
en dat je wordt opgevangen.  

Sinds 2003 zet Ria zich actief in voor de groep en Marijke is actief be-
trokken sinds  2004. Dat betekent dat ze hun privéleven rond de bijeen-
komsten van de groep plannen. De voortgang van de activiteiten is  
belangrijk voor de deelnemers aan deze groep en ze willen niemand  
teleurstellen.  

In de tijd dat Joy van West coördinator was, maar ook daarna, was de 
opzet van het programma anders dan nu. De groep kwam bijeen in het 
Rode Kruis gebouw aan de Koninginnegracht met sprekers en mode-
shows.  

Omdat het aantal deelnemers terug liep en de avondbijeenkomsten  
geschikter bleken om sprekers uit te nodigen over aan reuma  

gerelateerde onderwerpen, is het karakter van 
de donderdagmiddaggroep ver-anderd. Ze 
vinden nu plaats in het verenigingsgebouw  
en het gaat vooral om het gezellig samen 
bezig zijn in een vriendschappelijke sfeer.  
Er heerst grote onderlinge solidariteit.  
 

Ondanks de hechtheid van de groep worden 
nieuwe leden met open armen  ontvangen! 

Resultaat van een middagje 
bloemschikken! 

Ria Streef en   
Marijke Pleune 

Een goede daad gaat nooit verloren. 
Wie zaait, oogst vriendschap. 

Wie vriendelijkheid plant, verzamelt liefde! 
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Hobbyclub Maandag 
 

Op initiatief van Marga Noordermeer ging  de  
Hobbyclub Maandag in september 2007 van start. 

Wie is Marga Noordermeer 
Marga is sinds februari 1999 lid van de R.P.V..  
Aanvankelijk sloot zij zich aan bij de Middengroep. In de loop van de 
tijd heeft zij  daar al haar creativiteit, m.n. voor het maken van kaarten,  
overgedragen aan  de groepsgenoten die dat wilden. Later is ze bij de 
Rijswijkse contactgroep gaan helpen. Verder heeft Marga op de  
timmerclub gezeten waar ze veel van haar creativiteit in kwijt kon. 
Haar grootste project was een conditorei  gemaakt naar het idee van 
haar grootouders uit Duitsland. Thuis  is zij verder gegaan met een  
wol, petten en korsettenwinkel en een schooltje uit de Ot en Sien tijd. 
Op dit moment maakt ze thuis babypoppen van vinyl en is, samen met  
haar man Leo, een poppenhuis van 5 etages aan het maken. Marga 
schildert niet onverdienstelijk en heeft tijdens de Haagse kunstweek in 
2012 Open Huis gehouden om haar werk te exposeren. 

Duizendpoot 
Toen Marga van het bestuur te horen kreeg dat er  in het Verenigings-
gebouw plaats was voor een nieuwe activiteit greep zij die kans met 
beide handen aan. En zo is de Hobbyclub in september 2007 ontstaan.  

Marga is een duizendpoot op het gebied van creativiteit, Met haar 
clubleden maakt ze diverse kaarten, knutselt ze leuke dingen voor Kerst 
en Pasen. Ook geeft ze met heel veel enthousiasme  teken- en schilder-
lessen aan haar leden.  Ze hoopt dat de groep nog lang blijft bestaan 
want ze zit nog vol ideeën en met deze gezellige groep is er nog genoeg 
te beleven. Het 5-jarig bestaan in 2012 werd gevierd met een heerlijk 
uitje. 

Bij de Hobbyclub Maandaggroep is plaats voor mensen die graag wat 
willen knutselen of schilderen;  op elke 2e en 4e maandagmiddag van 
de maand van 13.30 tot 16.00 uur ! 
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 In gesprek met: de 50+ groep 
Eens in de maand komen zo’n 15 deelnemers aan de 50+ groep op 
de woensdagavond bij elkaar. De samenstelling kan nog wel eens 
wisselen maar de sfeer is altijd prettig.  
Het begon allemaal ooit met een grote groep in het 
Sophia Revalidatie Centrum waar sprekers over ui-
teenlopende onderwerpen werden uitgenodigd. Nog 
later kwam de groep bij elkaar in de Paganinistraat. 
Riet Kortekaas was jaren lang de contactpersoon tot 
Lia Thoen het van haar overnam, nu alweer 10 jaar 
geleden. Sinds de verhuizing van de vereniging naar 
de Aaltje Noorderwierstraat komt de 50+ groep daar 
bij elkaar.  

De specialiteit van de groep is het maken van kaarten: afwisselend 
worden 3D- , vlinderkaarten, waaierkaarten en borduurkaarten gema-
akt. Ciska Post is een inspirator bij de voorbereidingen die getroffen 
moeten worden om de kaarten te kunnen maken.  Samen een spel  
spelen is ook een favoriete bezigheid. Het allerbelangrijkste is de 
gezelligheid en het onderlinge contact. Uiteindelijk voelt iedereen  
zich thuis in de groep waar achtergrond geen enkele rol speelt.  Ze 
praten over alles wat hun raakt in het dagelijks leven en over allerlei  
actualiteiten. Een keer per jaar gaan 
ze met elkaar uit eten en op eerste 
bijeenkomst van een nieuw jaar 
heffen ze het glas met elkaar.  

De 50+ groep en de Middengroep 
zijn bij elkaar gevoegd. Gelukkig 
kunnen meer jonge reumapatiënten 
midden in het leven blijven staan en 
daardoor maar ook door de vergrijzing, is de aanwas van de groepen 
minder groot dan vroeger.  

Lia Thoen 
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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 secreta-
riaat staan vóór in het contactblad!  Alvast bedankt!! 

Vervolg van pagina 23 

Lia Thoen hoopt van harte dat de groepen kunnen blijven 
voortbestaan omdat onderling contact zeer belangrijk is. Ze vindt dat 
de R.P.V. veel voor haar leden doet, dus ze heeft er vertrouwen in. 
Omdat haar echtgenoot met pensioen is gegaan en ze samen willen 
gaan reizen waardoor ze niet gebonden wil zijn aan het organiseren 
van de maandelijkse bijeenkomsten, heeft ze de coördinatie 
overgedragen aan Mies van Marrewijk. Mies beseft dat het geen 
vrijblijvende taak is maar zij ziet ernaar uit om haar steentje bij te 
dragen aan de invulling van deze  bijeenkomsten waar leden elkaar 
treffen in een ongedwongen sfeer.  

Commentaar van  onze leden: 
 

In aanvulling op het interview met Joke de Graaff in het vorige  
nummer, schreef  Jeanine Romney  ons dat de  Jongerengroep  is   
opgericht door  Ingrid Ramdjanamsingh,  Corry van Westen en  
Hetty Mulder, Jeanine wist zich zelfs nog de  meeste namen te  
herinneren  van de leden van het eerste uur! 
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In gesprek met:  
 

Minimaal vier keer per jaar 
komt de stickergroep bijeen om ervoor te zorgen dat het con-
tactblad, de jaarstukken, het om te bewaren boekje, een aankon-
diging of een kerstpresentje verstuurd kunnen worden.  
Wil Smit, Ank Ouweling, Sandra Devilee, Anneke de Lijster en Leo 
Noordermeer gaan dan aan de slag  om ruim 1000 enveloppen te voor-
zien van de adresstickers en om ze te vullen met stukken die eerst bij 
elkaar gevoegd moeten worden en soms ook nog gevouwen. Leo is 
coördinator en zorgt ervoor dat alles in het verenigingsgebouw op tijd 
aanwezig is zodat de groep aan de slag kan gaan. Leo heeft het stokje 
overgenomen van Klaas Persoon die het op zijn beurt overnam van 
Lieke Konings en haar echtgenoot Rini. 

Om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen stippelen ze eerst de 
beste volgorde uit om de diverse handelingen uit te voeren. De meeste 
leden van de groep klaren deze klus al vele jaren en ze zijn dan ook 
goed op elkaar ingespeeld. Ze doen het met plezier en de groep heeft 
ook tussentijds veel contact. Hoewel je je best moet concentreren om 
geen fouten te maken, is er tijd om te praten en nieuwtjes uit te wis-
selen. 

Ank vertelt smakelijk dat ze ooit haar zus in grote verwarring heeft 
gebracht door een kus af te drukken op aan haar geadresseerde brief 
van het bestuur. 

De groep zou graag meer betrokkenheid van leden bij de diverse activi-
teiten willen zien. Het is toch het leukst als je ziet dat de berichten ook 
gelezen worden en dat leden zich laten zien op minstens een van de 
vele activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden.  

Nadat ze de handen uit de mouwen hebben gestoken kost het meestal 
een extra pil en zeker een dag om de overbelasting ongedaan te maken 
maar ze hebben het ervoor over. Een digitale mailing vinden ze geen 
goed alternatief en ze zijn dus zeer gemotiveerd om door te gaan  
als de stickerploeg van onze vereniging.  

 

de Stickergroep 
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Wist je dat? 
 
Er tegenwoordig ook open mri-scans bestaan?  
Als je een ‘normale’ mri-scan ondergaat, dan moet je op een plank lig-
gen die in een afgesloten buis wordt geschoven. En dat is een behoor-
lijke krappe ruimte. Bij een open mri-scan is dit niet het geval. De tun-
nel waarin je wordt geschoven is korter waardoor je meer hoofdruimte 
en beenruimte hebt. Ideaal voor mensen met claustrofobie of over-
gewicht. 
 
Bron: Ziekenhuis.nl 

Open MRI apparaat   Gesloten MRI apparaat 

Ooievaarspas is een sieraad 
Dit jaar bestaat de Ooievaarspas 25 jaar. In 25 jaar is de pas 
gegroeid van 50 naar 500 aanbieders. Dat is geweldig.  
De pas stelt op dit moment 70.000 mensen in Den Haag in de  
gelegenheid om gebruik te maken van voorzieningen die dat anders 
niet hadden gekund.  
Vanaf 2014 is de eigen bijdrage van € 12,50 voor de pas afgeschaft. 
  
Wanneer kom je in aanmerking voor de Ooievaarspas (per 1-7-2013)? 
 
Alleenstaanden maximaal netto    € 1.145 
Alleenstaanden ouder maximaal   € 1.472 
Gezin maximaal                            € 1.635 
  
Aanmelden kan via: www.denhaag,nl 
 Bron: De Posthoorn 
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Doorbraak in behandeling van reumatoide artritis 
 

Een internationaal onderzoeksteam heeft 42  
nieuwe genvariaties ontdekt die een verhoogd  
risico geven op het krijgen van reumatoide artri-
tis. Op eerste kerstdag publiceerde Nature over 
dit onderzoek, waarbij ook vijf Nederlandse 
onderzoekscentra betrokken waren. 
Dankzij de analyse van DNA-materiaal van meer dan 100.000 mensen is 
veel duidelijk geworden over het ontstaan van reuma en de exacte werking 
van een aantal bekende reumamedicijnen. Ook konden de onderzoekers 
drie medicijnen, die voor andere aandoeningen worden gebruikt, aanwijzen 
als bruikbaar voor de behandeling van reuma. 
 

Wereldwijd genmateriaal 
Met de 42 nieuw genen, die gevonden zijn bij onderzoek met het genetisch 
materiaal van 29.880 patiënten en 73.758 gezonde mensen uit Europa en 
Azië, komt het totaal van bekende reumagenen op 101. Van deze 101 
genen wijzen de onderzoekers er 98 aan die het doelwit zijn van al bekende 
therapiën tegen reuma. Daarnaast vinden ze een aantal genen waar 
medicijnen op aanslaan die momenteel niet gebruikt worden voor de behan-
deling van reuma, maar voor bijvoorbeeld borstkanker. Het grote voordeel 
is dat deze medicijnen al zijn toegelaten op de markt en dus snel bes-
chikbaar zijn. 
 

Nederlandse bijdrage 
Aan het onderzoek is bijgedragen door acht onderzoeksgroepen van het 
Radboudumc, Universiteit Twente, UMC Groningen, het AMC en het 
LUMC. Daarnaast waren er 64 onderzoeksgroepen van over de gehele 
wereld bij het onderzoek betrokken. Door de brede internationale samen-
werking was het mogelijk om grote hoeveelheden genetische data te ana-
lyseren. Door de combinatie met al aanwezige biologische kennis konden 
de onderzoekers zonder aanvullend laboratoriumonderzoek nieuwe 
medicijnen tegen reuma aanwijzen. 
       Bron: Radbout umc 
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Gevolgen artrose wereldwijd onderschat 
De beperkingen die mensen ondervinden door heup- en knieartrose 
nemen overal in de wereld fors toe en worden onderschat. De gezond-
heidszorg moet zich voorbereiden op een flinke toename in de vraag 
naar artrosezorg en -behandeling. Dit stellen Australische weten-
schappers na een groot onderzoek dat gebruikmaakte van internatio-
nale gegevens. 

De onderzoekers vergeleken in een internationale databank de gegevens 
van knie- en heupartrose met 290 andere aandoeningen. Belangrijke 
uitkomst: heup- en knieartrose staan op de 11e plaats als het gaat om de 
ernst van lichamelijke beperkingen en handicaps veroorzaakt door de 291 
aandoeningen die meetelden in het onderzoek. 

De Australiërs tekenen hierbij aan dat de echte wereldwijde last door ar-
trose waarschijnlijk nog hoger ligt en dus onderschat wordt. Dit komt door 
de manier waarop de gegevens in de databank worden verzameld. Vol-
gens hen is heup- en knieartrose een van de belangrijkste redenen van 
beperkingen en handicaps wereldwijd. Een last die door de vergrijzing en 
de toename van ernstig overgewicht nog meer zal stijgen. De gezond-
heidszorg zal zich in alle landen moeten voorbereiden op een flinke toe-
name aan zorgvraag voor de behandeling van heup- en knieartrose. 

Voor het Reumafonds onderstrepen de uitkomsten 
van dit onderzoek nog eens het belang van onderzoek 
naar betere behandelingen voor artrose. Financiering 
van wetenschappelijk onderzoek naar artrose is een 
van de speerpunten van het Fonds. 
 

  

Een glimlach is als zwaartekracht; 
hij trekt dingen naar je toe.  

Mark Amend   
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GEZOCHT 
Bestuursleden m/v 

 

 

 

 

In 2015 zijn er 2 bestuursleden aftredend. 

Ria Rodenrijs heeft te kennen gegeven om in 2015 definitief 
met  haar werkzaamheden voor de patiëntenvereniging te 
stoppen. Zij heeft er dan alweer een 4de termijn opzitten, 
reden genoeg om eens een nieuwe wind door het bestuur te 
laten waaien.  
Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter/vice voorzitter. 

In 2015 is  tevens de penningmeester aftredend. 
Elma van der Hoeven heeft te kennen gegeven dat zij  
definitief zal stoppen na 3 intensieve termijnen.  
Wij zijn dus ook op zoek naar een nieuwe penningmeester! 

Ook de functie van 2de penningmeester ( administratie van de 
hydrotherapie)  is  nog steeds vacant.  
Deze functie willen wij graag vervuld zien en  tevens zoeken 
wij iemand voor de ledenadministratie. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar één van de  
aftredende bestuursleden. Telefoonnummers staan vóór in 
het blad! 
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Pijn bij reuma 
Smeren tegen pijn en stijfheid 

Alternatieve crèmes kunnen verlichting geven doordat ze bijvoor-
beeld uw huid verwarmen. Van de meeste van deze crèmes is echt-
er niet aangetoond dat ze helpen tegen pijn of ontstekingen. 
Crèmes die reguliere behandelaars voorschrijven bevatten meestal 
NSAID's. 
 

Alternatieve crèmes 
U kunt uw huid (laten) insmeren met een alternatieve 
crème. Dit kan heel ontspannend werken. Ook kan het de 
aandacht  
afleiden van de pijn. 
Veelgebruikte alternatieve crèmes bij reuma:  
♦ Tijgerbalsem: maakt uw huid warm en vermindert zo de stijf-

heid; 
♦ Arnica-crème: zou mogelijk pijnstillend en  ontstekingsrem-

mend werken; 
♦ SRL-gel: homeopathisch; resultaten zijn nooit aangetoond, maar 

sommige mensen met reuma ervaren wel verlichting. 
 

Als u één van deze crèmes wilt gebruiken, kunt u uw alternatieve 
behandelaar vragen om u een crème voor te schrijven. U kunt deze 
crèmes ook kopen bij drogist of apotheek. Hiervoor heeft u geen recept 
nodig. Overleg altijd met uw behandelend arts voor u een alternatieve 
crème gaat gebruiken. 
 

NSAID 
Een reguliere behandelaar schrijft soms ook een crème voor. Dit is 
meestal een crème met een NSAID zoals diclofenac. Deze crèmes 
worden door de huid opgenomen en werken direct op het gewricht. Het 
nadeel ervan is dat u niet precies weet hoeveel NSAID u opneemt. 
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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 29 
 
Crèmes met een NSAID zijn ook te koop bij de drogist of bij de apo-
theek. Overleg altijd met uw behandelend arts voor u op eigen  
initiatief zo'n crème gaat gebruiken. 
 

Bijwerkingen 
Lees voor gebruik van een crème altijd de bijsluiter. Sommige 
smeersels kunnen bijwerkingen geven aan de huid, zelfs als zij 
helemaal natuurlijk en extra huidvriendelijk zijn. Bij crèmes met een 
NSAID kunnen wisselwerkingen optreden met andere medicijnen die 
u gebruikt. Daarom is overleg met uw arts, als u van plan bent een 
crème te gaan gebruiken, belangrijk.  
                                                                
 Bron:  www. Reumafonds.nl 
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Verbeterd eiwit kan artrose helpen voorkomen 
 

Het ontstaan van artrose is een ingewikkeld proces dat wetenschap-
pers gelukkig steeds beter beginnen te begrijpen. Daarom zijn er nu 
ook onderzoeken die mogelijk tot artrosemedicijnen leiden. In het 
Maastrichts Universitair Medisch Centrum is onderzoeker dr. Tim 
Welting bezig met het aanpassen van een bestaand eiwit. De ver-
beterde versie kan helpen zorgen dat kraakbeen niet wordt 
aangetast. 

Het verhaal achter het eiwit dat dr. Welting wil gaan 
maken, begint bij de groei van een kind. 'Er zijn talloze 
eiwitten, we noemen ze groeifactoren, die zorgen dat ons 
lichaam zich op de juiste manier ontwikkelt. Als we vol-
wassen zijn, zorgen de groeifactoren voor het dagelijks 
onderhoud en voor herstel, bijvoorbeeld bij een wond. Ze 

stimuleren celgroei of remmen die juist af. Bij artrose lijkt er precies in 
dit stimuleren en afremmen iets mis te gaan.' 

Kraakbeen verandert in bot 
Dr. Welting legt uit hoe onze botten worden gevormd onder invloed van 
groeifactoren. 'Als we heel jong zijn, bestaan onze botten nog voor een 
groot deel uit kraakbeen. Als we volwassen worden, verbeent het kraak-
been en wordt het grotendeels bot. Groeifactoren spelen een belangrijke 
rol in dit proces. Onder andere in de gewrichten blijft nog alleen maar 
kraakbeen over. Bij artrose is er het probleem dat de botvorming weer 
opnieuw doorgaat en kraakbeen verdwijnt.' 

Kraakbeen moet blijven 
Er gaat dus bij artrose iets mis met de groeifactoren en daar ligt volgens 
Welting dan ook een mogelijke oplossing voor artrose: 'Omdat de groei-
factoren zo'n belangrijke rol spelen in het bepalen welke delen kraakbeen 
blijven, verwacht ik dat we daarmee het artroseproces kunnen 
beïnvloeden.  
                                                                          Lees verder op pagina 33 
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Vervolg van  pagina 32 
 
Door specifieke groeifactoren slim toe te passen, denk ik dat we het 
lichaam kunnen laten 'denken' dat het kraakbeen wél moet blijven en 
geen bot mag worden. Wij gaan nu aan het werk met de groeifactor die 
hierbij kan helpen.' 
 

De juiste groeifactor: BMP-7 
Groeifactoren worden al langere tijd ingezet bij mensen met ernstige 
botproblemen, bijvoorbeeld bij botbreuken die niet willen helen. Kort-
geleden heeft dr. Welting met zijn onderzoeksteam een belangrijke 
ontdekking gedaan. 'Wij hebben bij een bekende groeifactor, BMP-7, 
ontdekt dat het onder andere de verbening remt en dus helpt om kraak-
beencellen te beschermen. Wij vermoeden nu dat BMP-7 weleens een 
veelbelovende groeifactor zou kunnen zijn voor de behandeling van ar-
trose.' 
 

Goede eigenschappen in een kleiner pakketje 
Dr. Welting wil nu een versie van BMP-7 maken dat beter werkt dan het 
origineel. 'Het is bekend dat BMP-7 bij artrose verhoogd in een gewricht 
aanwezig is, maar toch lukt het blijkbaar niet om het kraakbeen te besch-
ermen. Wij denken dat BMP-7 niet genoeg of niet lang genoeg aan-
wezig. Dit is precies de reden van ons onderzoek: wij willen de goede 
eigenschappen van BMP-7 in een kleiner pakketje krijgen. Daar zitten 
allerlei voordelen aan.' 
 

Veel stabieler en goedkoper 
'Zo'n klein stukje kan namelijk veel stabieler worden gemaakt dan het 
grote eiwit', legt Welting uit. 'Ook zou het verpakt kunnen worden in 
microscopisch kleine bolletjes die zorgen voor een langdurige afgifte in 
het gewricht. Op die manier kunnen we veel eenvoudiger en slimmer de 
concentratie van BMP-7 in het gewricht verhogen en er ook voor zorgen 
dat het gedurende een langere tijd aanwezig blijft. We hopen dat dit helpt 
om artrose tegen te gaan.  

Lees verder op pagina 34 
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Aandacht werkt als een zaklamp in het donker; 
je ziet plotseling dingen die je eerder niet zag.  

Olaf Hoenson    

Vervolg van pagina 33 
 

Ook kan zo'n kleinere variant tegen veel lagere kosten worden gemaakt 
dan het grote BMP-7 eiwit.' 
 

Steun Reumafonds onmisbaar 
Voor dr. Welting en zijn team is nu het eerste doel om te kijken of de 
kleinere  versie van BMP-7 hetzelfde effect heeft als het origineel. De 
steun van het  Reumafonds voor zijn onderzoek is hierbij onmisbaar: 
'De methode die nodig is om dit te onderzoeken is kostbaar en kan nu 
dankzij de financiële steun van het Reumafonds aangekocht worden. 
We vinden het fantastisch dat we dit onderzoek namens het  
Reumafonds uitvoeren, omdat het fonds staat voor de mensen met  
artrose die wij uiteindelijk hopen te kunnen helpen.' 
 
Bron: Reumafonds 
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Belangrijke websites  
 
www.bigregister.nl 
In het BIG-register kun je zien of aan de hulpverlener, die BIG-
geregistreerd is, een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd. 
  
www.consumentendezorg.nl 
Heb je een vraag over de zorg? Wil je een ervaring kwijt over een 
zorginstelling? Of ben je op zoek naar informatie over zorginstellingen? 
Op ConsumentendeZorg.nl kun je meedoen met meldacties over knel-
punten in de zorg. Je vindt er ook ervaringen van patiënten, 
adresgegevens van zorginstellingen en voorbeelden van goede zorg. 
 
www.iederin.nl       
Iederin.nl is de nieuwe website van de nieuwe koepelorganisatie Ieder
(in). Ieder(in) is ontstaan uit de fusie tussen Platform VG en de Chronisch 
zieken en Gehandicapten Raad. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij 
Ieder(in) aangesloten. Ze behartigen de belangen van meer dan twee 
miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte.                             
 
www.Kiesbeter.nl 
Op kiesBeter.nl (een website van de overheid) vind je informatie over 
zorgverleners en over kwaliteit van zorg. Er staan meer dan 30 soorten 
zorgverleners op de site. De site toont kwaliteitsinformatie (zoals wacht-
lijsten, welke specialismen aanwezig zijn en hoe vaak per jaar een 
behandeling is uitgevoerd) van onder meer ziekenhuizen en medisch 
diagnostische centra. Door de kwaliteit te vergelijken kun je kiezen voor 
de zorg, die het beste bij je past. 
  
www.lareb.nl/ 
De stichting Lareb is een onafhankelijke organisatie die de veiligheid 
bewaakt van geneesmiddelen en vaccins door onder meer het analyseren 
van bijwerkingen. 
  
www.mijnmedicijn.nl  
Vermeldt bijwerkingen van medicijnen vanuit patiëntervaringen. 
 

Lees verder op pagina 34 

Aandacht werkt als een zaklamp in het donker; 
je ziet plotseling dingen die je eerder niet zag.  

Olaf Hoenson  
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Telefooncontacten met de RPV 
 

Het komt regelmatig voor dat onze leden naar bestuursleden en 
contactpersonen bellen, daar zijn we ook voor!  
Helaas wordt er ook vaak op tijden gebeld dat men normaal  
gesproken “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  
verplichtingen hebben.   
Dus gaarne niet bellen in de avonduren ná 20.00 uur en in de 
weekends, Spoedgevallen uitgezonderd.  
 
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 

Vervolg van pagina 34. 

www.mijnzorgveilig.nl/ : bevordert de veiligheid in de zorg 
MijnZorgVeilig.nl is een website met patiëntveiligheidskaarten. Een 
patiëntveiligheidskaart is een hulpmiddel voor zowel patiënten als 
zorgverleners om patiënten meer te betrekken bij hun eigen veiligheid. 
  
www.npcf.nl : Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie 
De NPCF is een samenwerkingsverband van patiënten- en consumente-
norganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig heb-
ben, nu of in de toekomst. Op deze website kun je allerlei tips vinden 
zoals: wat vraag ik aan mijn arts, tips voor in de spreekkamer. Samen 
beslissen: tips om een dokter te kiezen die bij je past, een behandeling te 
kiezen die bij je past e.d. 
De NPCF heeft ook een overzicht van alle patiëntenorganisaties. 
  
 www.patiënt1.nl 
Met een eigen Persoonlijk GezondheidsDossier krijg je de regie over eig-
en gezondheid. Alle informatie over jouw gezondheid, leefstijl en per-
soonlijke metingen kan je overzichtelijk beheren in het Persoonlijk Ge-
zondheidsDossier. Ook kan je het dossier van de 
huisarts digitaal ophalen en beheren. Deel deze 
gegevens met je partner, familie, huisarts,  
zorgverleners en anderen, die voor jou belangrijk zijn. 
 



          
        De zee 

De wind is hard  
De zee nog harder 
Mijn stem zo fragiel als de schelp in mijn 
hand 
 
De ronde beweging  
Van de golven in het water 
Mijn voetstappen achter mij in het zand 
 
De krijsende meeuwen  
In de lucht boven zee 
De duinen aan de voet van het strand 
 
Ik hou van het water 
Ik hou van het zand  
Ik hou van de duinen 
Ik hou van het strand 
 
   Bron: 1001gedichten.nl 
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