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De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken is 

werkzaam 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 van  

 

• de onderlinge contacten,  

• de mondigheid en  

• zelfwerkzaamheid van reumapatiënten.  

 

De vereniging behartigt collectieve belangen van haar leden.  

De Vereniging is aangesloten bij het Reumafonds.  

 

Leden van de Vereniging kunnen zijn: patiënten met een 

reumatische aandoening en ouders van kinderen met een 

reumatische aandoening.  

Nog geen lid? Meld u aan via het aanmeldingsformulier elders 

in het blad of via onze website www.rpvdenhaag.nl  

REDACTIE CONTACTBLAD 

Joyce Numann joyce.numann@planet.nl   

Cees de Graaf  ceesmeteenc@casema.nl  

Marian Fase maefase@hetnet.nl 

Kopij voor het Contactblad 4 e kwartaal 2017 gaarne uiterlijk 
2 oktober 2017 zenden naar het redactieadres:  
Marian Fase, Libelsingel 26, 2492 RB Den Haag 

 tel. 070-4444449  
e-mail: maefase@hetnet.nl 

http://www.rpvdenhaag.nl
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VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
Opgericht 1979 3 – augustus 2017 
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: 
Mevr. E.M. van der Hoeven (Elma) tel: 0174-417794 
Zandeveltweg 18, 2692 AT ’s-Gravenzande   
 e-mail: ledenadministratie@rpvdenhaag.nl 
 penningmeester@rpvdenhaag.nl 
  
SECRETARIS:  
Mevr. A. van den Bergh-Noordam (Anja)  e-mail: info@rpvdenhaag.nl 
Jozef Israëlslaan 109, 2282 TC Rijswijk tel: 070-8889236 
 
2e PENNINGMEESTER: VACANT 
  
LEDEN: 
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) e-mail: r.pleune@planet.nl 
Kruisland 9, 2685 TG Poeldijk tel: 0174-245507 
 
Mevr. R. Streef (Ria) e-mail: riastreef@casema.nl 
Magr. Van Hennebergweg 49 B, 2552 BD Den Haag tel: 070-3666810 
   
 
MEDISCH ADVISEUR: Dr. H.K. Ronday, reumatoloog 
 
ALGEMEEN ADVISEUR EN OMBUDSVROUW:  
Mevr. M. Rodenrijs (Ria) e-mail: r.rodenrijs@casema.nl  
Melis Stokelaan 2310, 2541 GM  Den Haag tel. 070-3293263 
 
COÖRDINATOR VRIJWILLIGERS:  
Mevr. A. van den Bergh-Noordam (Anja)  e-mail: info@rpvdenhaag.nl 
Jozef Israëlslaan 109, 2282 TC Rijswijk tel: 070-8889236 
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ERELEDEN: 
Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens (Marjolein) 
Mevr. R.H.J. Konings (Lieke) 
Mevr. R. Rodenrijs (Ria) 
Mevr. E.M. v.d. Hoeven (Elma) 
Mevr. J. de Graaff-Grootveld (Joke) 
 

CONTRIBUTIE/BANKREKENING: 
€ 24,00 per jaar, te voldoen vóór 1 april. Wanneer u geen machtiging 
voor automatische incasso hebt verleend, ontvangt u in januari een 
acceptgiro.  IBAN nr. NL66INGB0003890569 

CONTACTPERSONEN GROEPEN/CLUBS 
 
Coördinator hydrotherapie: Elma v.d. Hoeven, 0174-417794 
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 woensdag:  Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Bechterew-oefengroep: Truus v.d. Ende, 070-3913034 
Tai Chi Joke Tijsmans, 070-3237319 
Contactgroep Rijswijk: Henriette Godschalk, 070-3941312 
Contactgroep woensdagavond: 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 
Bij langdurige ziekte: Marijke Pleune, 0174-245507 
 Ineke Hoppenbrouwer, 0174-729782  
Inloopochtenden voor reumapatiënten:Anita Guldemond, 06-51600688 
 Kees Aaldijk, 070-3801340 
Donderdagmiddaggroep:  Ria Streef, 070-3666810 
 Marijke Pleune, 0174-245507 
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
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 

Als u dit contactblad ontvangt zitten we 

midden in de zomer. 

Misschien bent u op vakantie geweest of 

gaat u nog. Misschien blijft u gewoon 

lekker thuis. Hoe dan ook, ik hoop dat u 

een fijne zomer heeft. 

In september starten we weer met de 

clubjes en met de informatieavonden. 

Op 19 september komt reumatoloog dr. Y. Ruiterman ons 

bijpraten over de ontwikkelingen van medicijnen voor 

Reumatoïde Artritis. De informatie over deze en de volgende 

avonden vindt u op pagina 10 van dit contactblad. 

Allemaal interessante onderwerpen en wij hopen dan ook dat u 

in grote getale aanwezig zult zijn. 

 

Op de oproep van de penningmeester om een 2e 

penningmeester in te werken, is helaas geen enkele reactie 

gekomen. Misschien had u willen reageren maar is het u even 

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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ontschoten. Schroom niet, maar laat iets van u horen. De 

Vereniging zou er mee geholpen zijn. 

  

Op de oproep voor de redactie is Lia van der Laan af gekomen. 

Zij komt kijken of het haar wat lijkt. Mocht u nog interesse 

hebben dan horen we dat graag. Het is leuk werk en goed te 

overzien wat betreft de tijd die het u zou gaan kosten. 

 

Wat erg leuk is, is de prijs die we 

gewonnen hebben via Pep (gemeente 

Den Haag) om onze vrijwilligers een 

gezellige dag te bezorgen. Verderop in 

het blad schrijft ons bestuurslid Nathalie 

Bogte hierover. 

 

Een vooraankondiging van het kerstfeest 

vindt u ook elders in dit blad. U kunt de datum alvast noteren, 

zodat u niet vergeet u op te geven.  

 

Van een van onze leden ontvingen wij een donatie van 600 

euro, waarvoor onze hartelijke dank. Deze mevrouw was 80 jaar 

geworden en had aan familie en vrienden geld gevraagd voor 

een goed doel in plaats van cadeaus. Ze doet dit ieder jaar en 

deze keer was onze Vereniging het goede doel. 

Een heel goed initiatief en misschien doet goed voorbeeld goed 

volgen. 

 

Ik wens u nog een fijne zomer en tot ziens. 

Marian Fase, voorzitter 

''Je kunt ergens een punt van maken. Je kunt er 
ook een punt achter zetten.''  
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VAN  DE  PENNINGMEESTER 

 

Contributie nog niet betaald?? 

Heeft u uw contributie nog niet betaald 

voor 2017? Inmiddels heeft u al wel 

een herinnering ontvangen. Betaal hem 

dus nu zo snel mogelijk. Dit scheelt 

extra werk voor mij. 

 

Restitutie contributie 

Bij een aantal zorgverzekeraars  kunt u uw jaarcontributie 

declareren.  Dat kan vaak middels  het meezenden van een 

kopie  van uw overschrijving. Soms echter  weigert men dit 

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

betalingsbewijs opvragen om het  contributiebedrag  terug te 

kunnen vorderen. U moet wel zelf het bewijs aanvragen deze 

wordt niet automatisch verzonden. 

 

Hydrotherapie 

De tweede nota  van dit jaar voor de hydrotherapie is weer op 

de mat gevallen. Een groot aantal van u heeft inmiddels hiervoor 

de machtiging ondertekend. Deze nota kunt u ook via de e-mail 

ontvangen. U krijgt hem dan in pdf en kunt hem zo direct digitaal 

declareren bij uw zorgverzekering. Heeft u nog niet uw e-mail 

adres of een machtiging getekend doe het dan  alsnog!  Het 

scheelt  een veel werk, veel aan porto kosten en de betaling kan 

zo niet vergeten worden.  

Elma van der Hoeven 

''De beste manier om een probleem op te lossen, is 
de humor ervan te ontdekken.''  
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 WAARDERINGSPRIJS 

 

We hebben een prijs gewonnen.  

Vicevoorzitter Nathalie Bogte 

heeft onze Vereniging voor-

gedragen om mee te dingen naar 

de Haagsche Hulde. De 

Haagsche Hulde is een prijs uitgereikt door de Gemeente Den 

Haag in samenwerking met de stichting PEP, een stichting die 

de belangen behartigt van alle vrijwilligers en mantelzorgers in 

Den Haag. De Gemeente Den Haag en PEP stellen vrijwilligers-

werk enorm op prijs. Vrijwilligerswerk heeft een voorbeeld-

functie en brengt anderen op positieve ideeën. Het helpt veel 

mensen in de zorg voor elkaar en draagt bij aan samenwerking 

en het leggen van verbindingen. 

De Haagsche Hulde is een jaarlijkse prijs voor vernieuwend 

vrijwilligersbeleid. Het thema dit jaar was: “Zorg voor elkaar.” 

Talrijke Haagse organisaties die werken met vrijwilligers 

meldden zich hier voor aan. 

De Haagsche Hulde hebben we helaas niet gewonnen maar 

wel een waarderingsprijs. Een bijzondere prijs, waarmee we 

onze vrijwilligers een blijk van onze waardering mogen geven! 

 

Op 17 mei werd deze prijs aan ons uitgereikt. De prijs is een 

geldbedrag dat we moeten besteden aan een activiteit voor 

onze vrijwilligers. We zijn dankbaar voor de inzet van onze 

vrijwilligers en willen ze hiermee in het zonnetje zetten. 

De vrijwilligers zijn inmiddels uitgenodigd om op 22 augustus 

een rondvaart door het Westland te maken. 

Uiteraard komt in ons volgend contactblad een uitgebreid 

verslag van deze dag! 
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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 lotge-
noten die uit eigen ervaring bekend zijn met soortgelijke 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 individueel contact. Wij, Kees en Anita, zullen u graag be-
groeten. 
 
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 
verenigingsgebouw aan de Aaltje Noordewierstraat nr. 276.  
(vlak bij eindpunt lijn 3). 
 
De volgende inloopochtenden in 2017 zijn op: 
13 september en 11 oktober. 
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 woensdag-
ochtend van de maand 
van 11.00 tot 13.00 uur.  
 
Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276  
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

De informatieavonden van de afgelopen 

maanden zijn redelijk druk bezocht. I.v.m. 

de vakantie is de volgende 

informatieavond op 19 september.  

 

2 Bestuursleden hebben met een stand 

op de zorgmarkt in het Sophia gestaan op 

18 mei. Er was veel belangstelling. 

 

Op 6 juni is de door het bestuur georganiseerde Dagtocht 

geweest. Verderop in het blad leest u een verslag hierover. 

 

Het bestuur heeft op de laatste vergadering voor de vakantie 

alweer overleg gehad over de invulling van de kerstviering. 

 

Binnen het bestuur is er een commissie samengesteld die zich 

gaat buigen over de invulling van het jubileumjaar 2019, dan 

bestaat de vereniging 40 jaar en dat gaan we vieren. 

 

Het bestuur heeft een bedrag gewonnen bij PEP, een 

vrijwilligersorganisatie, de waarderingsprijs. Met deze prijs 

mogen wij iets leuks organiseren voor onze vrijwilligers.  

 

Het bestuur heeft een nieuw beleidsplan geschreven voor de 

komende 5 jaar. Het plan zal op de jaarvergadering 

gepresenteerd worden. 

Anja v.d. Bergh, secretaris 

''Koester de kleine dingen van het leven. Later zijn 
het je mooiste herinneringen.''  
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19 september: 

Dr. Y. Ruiterman is reumatoloog en verbonden aan het Haga 

Ziekenhuis te Den Haag. 

Zij  praat ons bij over nieuwe ontwikkelingen en medicijnen voor 

Reumatoïde Artritis. 

 

17 oktober: 

REUMA UITGEDAAGD: 

Wil jij beter je grenzen aan kunnen geven op het werk of op 

school? 

Heb je pijn of ben je vermoeid en wil je weten wat jezelf kunt 

doen om dit te verminderen? 

Of zou je eens van anderen willen horen wat zij hebben gedaan 

om beter om te gaan met reuma? 

Dan is Reuma Uitgedaagd ! misschien wel iets voor jou! In deze 

zelfmanagement training stel je zelf je persoonlijke doelen op, 

waar je gericht mee aan de slag gaat. 

Reuma uitgedaagd is bedoeld voor alle mensen met een vorm 

van reuma en er zijn trainingen voor jongeren en voor 

volwassenen. 

 

INFORMATIEAVONDEN 

 

Op de 3
e 
dinsdagavond van de maanden april, mei, 

september, oktober en november vinden deze avonden 

plaats in  Wijkcentrum Vrederust, Flatnaam Wilgenburg 

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. 
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Iedereen is welkom, ook niet leden. 
Er is voldoende parkeergelegenheid en met het openbaar 

vervoer uitstekend bereikbaar. 

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

formatie over de informatieavonden. Het komt namelijk wel eens 

voor, dat een presentatie op het laatste moment gewijzigd wordt. 

De Reuma Uitgedaagd! Trainingen 

worden begeleid door speciaal opgeleide 

trainers die zelf ook een vorm van reuma 

hebben.Zij zullen hier meer over vertellen 

op deze avond. 

 

21 november: 

Dr. H.K. Ronday is directeur medische 

zaken van de afdeling reumatologie van 

het Haga Ziekenhuis te Den Haag. 

Hij gaat ons informeren over systeemziekten: 

Bij dit ziektebeeld ontstaan naast gewrichtsontstekingen ook 

ontstekingen aan de ogen, bloedvaten, huid en interne organen. 

Het gaat in dit geval dus vaak om meer dan alleen aantasting 

van het bewegingsapparaat.  

Marijke Pleune   

Door het dalend ledenaantal (dus minder inkomsten) en 

vermindering van subsidies heeft het bestuur van de Reuma 

Patiënten Vereniging besloten dat i.v.m. de kosten het aantal 

informatieavonden wordt teruggebracht m.i.v. 2018. 

 

Voor 2018 geldt nu dat de informatievonden plaatsvinden in 

april, mei, september, oktober en november op de 3e 

dinsdagavond in deze maanden. 
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DAGTOCHT 6 JUNI 2017 

 

De jaarlijkse dagtocht begon stormachtig. 

Toen we met 55 personen in de bus van 

Pasteur Reizen stapten, waaiden we uit ons 

hemd!  Rond 9 uur vertrokken we vanaf 

Wijkcentrum Vrederust naar Gelderland 

voor onze 1
e
 stop. 

Bij Fantasietuin 

Oldebroek stond de koffie, thee en heer-

lijk gebak al voor ons klaar.  De tuin van 

4000 m2 is door het echtpaar Van de 

Put omgetoverd tot een waar paradijs! In 

25 jaar hebben ze de tuin stukje bij 

beetje ingericht met tropische planten, 

beekjes, rotspartijen en fraaie 

doorkijkjes. We hadden genoeg tijd om 

de tuin te ontdekken en alles te bekijken. 

Ondanks de regen was het de moeite 

waard om door de fraaie tuin te wandelen. 

 

Om 12.00 uur stapten we 

weer in de bus voor een rit 

naar Elburg. Zodra we daar 

aankwamen ging de zon 

schijnen! Iedereen kon op 

eigen gelegenheid dit kleine 

vestingstadje ontdekken. 

Tijdens een wandeling door het oude stadje zagen we fraaie 

oude gebouwen, de mooie Vischpoort en stukken stadsmuur. 

Ook gezellige winkelstraatjes waar leuke inkopen werden 

gedaan!  
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De lunch werd door velen gebruikt 

in 1 van de vele restaurantjes. Er 

werd zelfs (weliswaar met jas aan) 

op het terras geluncht. Anderen 

aten hun meegebrachte lunch op 

een bankje en genoten van het 

uitzicht. De broodjes zalm, paling 

en makreel smaakten heerlijk!  

 

Elburg is erg klein (250 bij 350 meter) en heeft nog steeds zijn 

middeleeuwse rechthoekige stratenplan. 

Hierdoor was het goed te doen om het 

stadje te verkennen. Ook was het erg 

makkelijk om na afloop de bus weer terug 

te vinden!  De bus bracht ons naar de 

haven van Elburg, waar een mooie rond-

vaartboot klaar lag voor een vaartocht over 

het Veluwemeer. 

 

Deze boot van Rederij Randmeer is goed 

rolstoeltoegankelijk en heeft zelfs een liftje. 

De behulpzame schipper zorgde  er voor dat iedereen veilig 

naar het benedendek kon komen. Ook onze trouwe Rode Kruis 

vrijwilligers, Arnold en Marianne, boden een helpende hand. Om 

15.00 uur was het hele gezelschap aan boord en konden we 

vertrekken  uit Elburg. 

Op het benedendek van de 

grote boot zaten we heerlijk 

tijdens de ruim anderhalf uur 

durende rondvaart.  Er werden 

drankjes besteld en iedereen 

genoot van de tocht. Van de 

stormachtige wind merkte je 
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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 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. 

gelukkig niet veel. We hadden 

fantastisch uitzicht over de Veluwe en 

eilandjes met natuurgebieden en aan 

de andere kant zagen we Flevoland 

met stranden, jachthavens en 

recreatiegebieden. 

 

De boot had ook een bovendek, waar een aantal van ons zich op 

waagden om foto’s te maken en even lekker door te waaien! 

Na deze heerlijke middag reden we tegen vijf uur naar 

Scherpenzeel. 

 

Bij Partycentrum Boschzicht genoten we in een grote zaal van 

een heerlijk 3 gangen diner. De bediening was vlot en aardig en 

ook met dieetwensen van een aantal deelnemers werd goed 

rekening gehouden. 

Na het toetje keerden we huiswaarts en we arriveerden om 

21.15 uur weer in Den Haag. Het was wederom een geslaagde 

dag! 

Nathalie Bogte 
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Oproep 

Kent u iemand in uw omgeving die langdurig ziek is en die,  
net als u, lid is van onze Reumavereniging?  

Meld dat dan even bij Marijke Pleune!  

r.pleune@planet.nl, tel: 0174-245507 

VRIJWILLIGERS COÖRDINATOR 

 

Vanaf heden is Anja van den Bergh, 

onze secretaris, het aanspreekpunt 

voor alle actieve vrijwilligers binnen 

de vereniging. 

Zij is te bereiken via tel. nr.: 070-

8889236 of per e-mail jeli@ziggo.nl. 

 

VOORAANKONDIGING KERSTVIERING 2017 

 

 

Op dinsdag 12 

december  

 

Noteer het alvast in uw 

agenda. 

*********** 

Meer info en inschrijven 

in het volgend 

contactblad 
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN   

RPV DEN HAAG E.O. 

 

HOBBYGROEP RIJSWIJK:  MET EEN LUISTEREND OOR VOOR 

ELKAAR 

Johan Brouwerstraat 13, 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 

Contactpersoon: 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 

 

CONTACTGROEP WOENSDAGAVOND IN OPRICHTING:  

ER WORDT GEWERKT AAN EEN START 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 

  

Elke 1e woensdagavond vanaf 19.30 uur  

Contactpersoon: 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  

Contactpersonen: Ria Streef, tel. 070-3666810 en  

Marijke Pleune, tel. 0174-245507 

 

Vervoer Taxibus:  
Maandag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de donderdag-
middag, bellen met Ria Streef,  
tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 12.00 uur. 
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OVERZICHT BEWEEGACTIVITEITEN 
RPV DEN HAAG E.O.          

TAI CHI 

Dekkersduin, Campanulastraat 6, Den Haag  

van 9.30—11 uur met 2 maal pauze.  

Kosten  € 5,00 per keer. 

Wil je meer weten over Tai Chi, kijk dan op  

www.healingtaichi.nl of op  

facebook: Healingtaichi. 

Contactpersoon: Joke Tijsmans, tel. 06-10583818 of e-mail: 

jh.tijsmans@gmail.com.  

 

BECHTEREW-OEFENTHERAPIE 

De therapie bestaat uit 1 uur zaaloefeningen  

en 40 minuten in het verwarmde oefenbad  

van het 

Revalidatiecentrum te Den Haag,  

Vrederustlaan 180, tel.  070-3593593  

vrijdag van 18.00-20.00 uur.  

Kosten € 50,40 per kwartaal. 

Informatie en aanmelden: Elma v.d. Hoeven, 0174-417794.  

Afmelden bij contactpersoon Truus v.d. Ende, 070-3913034  

op vrijdag tot 16.00 uur. 

 

HYDROTHERAPIE 

De therapie wordt gegeven in Sophia,  

Revalidatiecentrum in Verzorgingshuis  

Steenvoorde in Rijswijk en in  

Bronovo ziekenhuis. 

Kosten € 16,00 per maand. 

Contactpersoon: Elma v.d. Hoeven 0174-417794 

http://www.healingtaichi.nl
mailto:jh.tijsmans@gmail.com
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 RUBRIEK LEDENBESTAND 

 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

Nieuwe leden 2e kwartaal 2017 

 

Mevr. K. Abrol 

Hr. A. Alloush – Abdo 

Mevr. M van Geenhuizen – Marijke 

Mevr. V. Huls – Vanessa 

Mevr. M. Perin – Monique 

Mevr. M.J. Rijken-Valewink 

Mevr. S.C. van der Spek-de Wilde – Silvia 

Mevr. J. Zwennis – Jacoline 

Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze  
Vereniging en deel zullen nemen aan onze bijeenkomsten. 

 Overleden  leden 

 

Mevr. M.C. van Schaijik-Groenstege 

Mevr. T.W.P. van der Waart-Fens 

Wij wensen de 

nabestaanden 

sterkte toe. 

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!! 
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Cees op bezoek  

 

CONTACTGROEP WOENSDAGAVOND  (in oprichting) 

 

Al een paar jaar staat in ons contactblad bij het overzicht van de 

groepsactiviteiten de “50 plus groep” met de vermelding dat er 

gewerkt wordt aan een herstart.  

Hier wilde ik het mijne van weten en een afspraak met Ria 

Rodenrijs, onze ex voorzitter en huidige ombudsvrouw, was 

gauw gemaakt. 

 

Zij vertelde mij dat zij door lichamelijke problemen en privé-

omstandigheden geen actie had ondernomen. Nu zit ze weer 

boordevol plannen en initiatieven. 

De naam “50 plus groep” komt voort uit het verleden en was 

destijds een logisch vervolg op de “Middengroep” (30 tot 50 

jaar). Bij Ria's plannen speelt leeftijd geen rol meer. De meeste 

groepen hebben een middagbijeenkomst.  

Ria wil juist de werkenden een kans geven op sociale contacten 

binnen de vereniging. 

 

Maar......  ook niet werkenden zijn uiteraard welkom. Haar idee 

is om op de eerste woensdag van de maand om 19:30 uur in 

het verenigingsgebouw bij elkaar te komen.  

De eindtijd is dan afhankelijk van de geplande activiteit.  

Na elke bijeenkomst wil ze met de 

groep een planning maken voor de 

volgende keer.  

 

Enkele van haar ideeën zijn: 

bloemschikken, beauty avond, 

dobbelen, kaarten maken, 
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manicure avond, kaarten (jokeren, klaverjassen, canasta), 

spelletjesavond (rummikub, sjoelen), verdedigingstechnieken 

en …. af en toe een thema-avond (mits niet te duur en bij 

goedkeuring van het bestuur). 

 

Ria wil graag in oktober 2017 starten. 

Zij hoopt dat er iemand is die met 

haar mee wil denken. De kar alleen 

trekken, lijkt haar nogal zwaar. Met 

minimaal 10 aanmeldingen laat Ria 

de “contactgroep woensdagvond” 

van start gaan. Op pagina 2 van dit 

blad vindt u haar contactgegevens. 

Mijns inziens goede plannen en ik 

hoop dat Ria genoeg gehoor vindt 

om nu echt te kunnen starten. 

NIEUW: HAAGSE PARKEER APP 

De gemeente Den Haag heeft vanuit een 

opendata bestand een nieuwe app gemaakt 

waarin de algemene mindervaliden 

parkeerplaatsen te vinden zijn: http://

www.mindervalidenparkeerplaatsen.kaartendenhaag.nl 

''Een glimlach is een facelift die voor iedereen 
betaalbaar is.''  

http://www.mindervalidenparkeerplaatsen.kaartendenhaag.nl/
http://www.mindervalidenparkeerplaatsen.kaartendenhaag.nl/
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UITGEDAAGD DOOR 

REUMAUITGEDAAGD! 

 

Ongeveer acht jaar geleden kwam ik, via een 

kleine advertentie in het lokale krantje, in 

contact met de Reuma Patiënten Vereniging. 

In een paar korte regeltjes stond dat er 

iedere tweede woensdag van de maand er 

een inloopochtend is bij de R.P.V. in de 

Aaltje Noorderwierstraat. Ik had net te horen gekregen dat ik 

reuma had en was zoekende naar informatie over de 

aandoening, worstelde ermee en zocht manieren om er mee om 

te gaan. Wat zou de toekomst gaan brengen? Het was een tijd 

vol vragen en onbegrip.  

 

Samen met Kees Aaldijk ben ik nu alweer jaren de vaste 

vrijwilliger bij de inloopochtenden. Wij vinden het fijn dat er 

tijdens de inloop, onder het genot van een kopje koffie, telkens 

medelotgenoten zijn waarbij je terecht kunt met je vragen en 

problemen; er is altijd een luisterend oor. Er worden iedere keer 

weer veel mooie, verbazende, lieve, verdrietige en 

onvergetelijke ervaringen door alle ‘inlopers’ met elkaar gedeeld. 

 

Een van deze ‘inlopers’ had de cursus ReumaUitgedaagd! 

Gedaan en zij was hierover zo enthousiast dat ik nieuwsgierig 

werd en de cursus ben gaan volgen.  

Er komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals: 

 Hoe communiceer ik met mijn omgeving, werk/studie 

en zorgverleners?  

 Hoe geef ik mijn grenzen aan?  

 Welke manieren bestaan er om met pijn, 

vermoeidheid, een dipje, relaties, intimiteit en 
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(negatieve) emoties om te gaan?  

 Hoe kan ik beter ontspannen en bewegen?  

 Hoe kan ik persoonlijke doelen stellen en deze 

behalen? 

 

Speciaal voor deze cursus zijn trainers opgeleid die zelf ook een 

vorm van reuma hebben. Zij weten als geen ander wat het 

betekent om reuma te hebben en het een plaats in het dagelijks 

leven te geven. Tijdens de cursus zorgen zij voor een prettige 

en informele sfeer. Een cursus met lotgenoten is bijzonder. Ik 

heb ik hier veel aan gehad, kan nu beter omgaan met mijn 

reuma en heb een beter en mooier leven gekregen. Daarom wil 

ik deze ervaring graag aan anderen overdragen en zodoende 

ben ik zelf trainer geworden! 

 

Samen met collega trainer Thea Beuker start ik een nieuwe 

cursus ReumaUitgedaagd! Wij geven onze cursus op vrijdag 6, 

13, 20 en 27 oktober en 3 en 10 november 2017. De cursus 

wordt gegeven in het Bronovo ziekenhuis en duurt van 10.00 – 

12.30 uur.  

 

Ben je net als ik nieuwsgierig geworden en wil je de cursus ook 

volgen? Ga dan naar reumauitgedaagd.nl. Hier vind je meer 

informatie over de inhoud van de training en de kosten. Meld je 

direct aan via de website of neem contact op met het 

Reumafonds: Telefoon 020 – 589 64 64 of per e-mail 

reumauitgedaagd@reumafonds.nl. 

 

Wie weet tot ziens tijdens de inloopochtenden of bij 

ReumaUitgedaagd! 

Met vriendelijke groet, 

Anita Guldemond. 

https://www.reuma-uitgedaagd.nl/
mailto:eumauitgedaagd@reumafonds.nl
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ONDERZOEK NAAR LICHTTHERAPIE TEGEN 
VERMOEIDHEID 
 
Altijd maar moe zijn. Het is een 
klacht die heel veel mensen met 
een vorm van reuma zullen 
herkennen. Een nieuw 
onderzoek bij mensen met 
reumatoïde artritis (RA) kan 
misschien het begin van een 
oplossing zijn. Onderzoekers dr. 
Esther Habers en professor Andrea Evers van het LUMC in 
Leiden hopen dat een eenvoudige behandeling met licht de 
vermoeidheid sterk kan verbeteren. 
 
Veel mensen met reumatoïde artritis hebben last van 
vermoeidheid, ook als de behandeling met medicijnen goed 
aanslaat. Die vermoeidheid is vaak hardnekkig en soms zelfs 
extreem. De moeheid komt vaak plotseling op en het is meestal 
niet het gevolg van inspanning of een tekort aan slaap. Slapen 
of rusten helpt meestal niet en de vermoeidheid heeft een grote 
invloed op de dagelijkse bezigheden en bijvoorbeeld werk. 
 
Nog geen enkele behandeling 
Tot op heden is er geen pil of andere behandeling die de 
vermoeidheid tegengaat. ‘Er is gek genoeg weinig onderzoek 
gedaan naar vermoeidheid, terwijl dat juist zo bepalend is voor 
het leven van mensen met reuma’, vertelt Andrea Evers. Evers 
is professor gezondheidspsychologie aan het LUMC. ’Ik heb als 
behandelend psycholoog veel mensen met RA behandeld met 
onder andere cognitieve gedragstherapie. Daarbij leren 
patiënten beter om te gaan met hun ziekte. Maar, geen enkele 
behandeling krijgt patiënten op het energieniveau van vóór hun 
reuma. Vaak blijven ze langdurig vermoeid, ‘chronisch moe’.' 
 
“ 
‘Waar we op hopen is mensen met RA minder last hebben van 
vermoeidheid als het 24-uursritme genormaliseerd is.’ 
Prof. dr. Andrea Evers, LUMC 
„ 
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Kijken naar de biologische klok 
Elk mens heeft een biologische klok, het 24-uursritme van het 
lichaam. Die klok kan verstoord raken, denk bijvoorbeeld aan 
een jetlag. Onderzoeker Esther Habers vroeg zich af of een 
verstoring in het 24-uurs-ritme een rol speelt bij de vermoeidheid 
bij RA. ‘Het 24-uursritme wordt onder andere gereguleerd door 
het hormoon melatonine. Dat wordt aangemaakt wanneer het 
donker wordt, zodat je moe wordt en wilt gaan slapen. Uit ons 
vooronderzoek bleek dat veel RA-patiënten vroeger naar bed 
gaan en eerder wakker worden dan mensen zonder RA. Het kan 
zijn dat bij met mensen met RA de melatonine te vroeg wordt 
aangemaakt. Slaapproblemen en moeheid kunnen daardoor 
ontstaan.’ 
 
Lichttherapie als mogelijke oplossing 
Uit onderzoek is bekend dat lichttherapie verstoringen in het 24-
uurs ritme kan aanpakken. Mensen die behandeld worden met 
lichttherapie kijken een halfuur per dag naar een bepaald soort 
licht. Dat licht komt uit een speciale lichtgevende bril. Esther 
Habets: ‘Het licht dat de bril afgeeft, remt de melatonineproductie 
en breekt de al aanwezige melatonine af. Als een RA-patiënt 
bijvoorbeeld te vroeg melatonine aanmaakt, stelt het ’s avonds 
dragen van de bril dit proces uit. Wij denken dat door de patiënt 
door de behandeling geleidelijk in een normaal 24-uursritme van 
waken en slapen komt.’ 
 
Betere kwaliteit van leven 
In totaal doen 48 RA-patiënten mee aan dit onderzoek. ‘Waar we 
op hopen is mensen minder last hebben van vermoeidheid als 
het 24-uursritme genormaliseerd is’, besluit professor Evers tot 
slot. ‘Dat kan de kwaliteit van hun dagelijkse leven al enorm 
verbeteren. Als je meer energie hebt kun je meer dingen doen, 
dingen die je moet en dingen die je wilt.’ 
 
Download onze brochure 
U kunt zich niet opgeven voor dit onderzoek met lichttherapie. 
Heeft u een vorm van reuma en wilt u meer informatie en tips 
over het omgaan met uw vermoeidheid? Download dan 
onze brochure over vermoeidheid bij RA. 

Bron: Reumafonds.nl 

http://www.reumafonds.nl/_sana_/handlers/getfile.ashx/a828f8c3-b600-4a2c-a0b4-ff6a8388be5e/Brochure+vermoeidheid+RA.pdf
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REUMAFONDS OP DE BRES VOOR REUMAVRIENDELIJKE 
ZORGVERZEKERING 
 
Onderzoeksrapport wijst 
zorgverzekeraars op noodzaak 
fysiotherapie 
Het Reumafonds roept 
zorgverzekeraars op om te 
stoppen met het terugdringen 
van fysiotherapie in aanvullende 
verzekeringen. Voor een 
aanzienlijk deel van de 2 miljoen Nederlanders met reuma is 
fysiotherapie noodzakelijk om goed te functioneren. Negen 
op de tien reumapatiënten zijn dan ook aanvullend 
verzekerd.  
 
Meestal is dat vanwege fysio- of oefentherapie, omdat deze zorg 
niet meer in het basispakket zit. Dit blijkt uit het vandaag 
gepubliceerde rapport ’Reumatische aandoeningen in Nederland’. 
Met het aanbieden van dit rapport aan Andre Rouvoet en Petra 
van Holst, respectievelijk voorzitter en directeur van 
brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, reikt het 
Reumafonds zorgverzekeraars de hand om samen de 
mogelijkheden voor reumavriendelijke aanvullende pakketten te 
onderzoeken. 
 
Reumapatiënten lijden onder beperkte toegang tot 
fysiotherapie 
Het grootschalige onderzoek van het Reumafonds, uitgevoerd 
door NIVEL, brengt de gevolgen van leven met een vorm van 
reuma in Nederland in kaart. Zo blijkt uit het rapport dat een 
ruime meerderheid (69%) van de mensen met reuma dagelijks 
wordt beperkt in hun functioneren door pijn, vermoeidheid en 
verminderde beweeglijkheid. Deze groep is sterk afhankelijk van 
eerstelijnszorg, zoals fysio- en oefentherapie, waar bijna 750.000 
mensen met reuma gebruik van maken. De vergoeding hiervoor 
is de laatste jaren flink uitgekleed en schiet tekort om goed te 
kunnen functioneren als reumapatiënt. 
Zorgverzekeraars Nederland gaat het rapport bestuderen. 
“Chronisch zieken moeten zo veel mogelijk kunnen blijven 
participeren in de samenleving”, zegt ZN-directeur Petra van 
Holst. “Daarom hebben wij twee jaar geleden al bij de Tweede 
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Kamer gepleit voor fysiotherapie in de basisverzekering voor 
mensen met een chronische aandoening. Bij de reumatische 
aandoening artrose lijkt dat alvast te lukken: het Zorginstituut heeft 
positief geadviseerd, nog deze maand hakt de Kamer de knoop 
door.” 
Lodewijk Ridderbos, directeur Reumafonds: “Ik ben blij dat 
Zorgverzekeraars Nederland het Reumafonds steunt in ons 
pleidooi voor fysiotherapie in het basispakket. Voor andere 
reumatische aandoeningen dan artrose wacht ons echter nog een 
langdurig traject. Totdat fysiotherapie voor reuma weer opgenomen 
wordt in het basispakket, zijn reumapatiënten afhankelijk van een 
goede aanvullende verzekering. We willen daarom samen met de 
zorgverzekeraars stappen zetten om de aanvullende verzekering 
weer reumavriendelijk te maken.” 
 
Zorgverzekeraars zijn gebaat bij toegankelijke fysiotherapie 
Het toegankelijker maken van fysiotherapie voor reumapatiënten 
zal ook in de zorgkosten een positief effect hebben, waardoor 
volgens het Reumafonds een wederzijds belang wordt gediend. 
Zonder goede toegang tot fysiotherapie in verzekeringspakketten 
stromen mensen met reuma sneller door naar duurdere 
ziekenhuiszorg. De kosten van ziekenhuiszorg voor reuma zijn 
zeven keer hoger dan van eerstelijnszorg, blijkt uit het rapport. 
Ridderbos: “Zorgverzekeraars sturen terecht op het beperken van 
zorgkosten en daar kan eerstelijns fysiotherapie een sleutel in zijn. 
Voldoende aanbod van oefen- en fysiotherapie in de aanvullende 
verzekering bespaart verzekeraars zorgkosten. Ook dat is een 
vorm van preventie.” 
Het rapport ’Reumatische aandoeningen in Nederland’ is hier na te 
lezen: https://home.reumafonds.nl/reumatische-aandoeningen-
nederland 
“ 
Totdat fysiotherapie voor reuma weer opgenomen wordt in het 
basispakket, zijn reumapatiënten afhankelijk van een goede 
aanvullende verzekering. We willen daarom samen met de 
zorgverzekeraars stappen zetten om de 
aanvullende verzekering weer reumavriendelijk te 
maken. 
Lodewijk Ridderbos, directeur van het 
Reumafonds  
 
Bron: Reumafonds.nl 

https://home.reumafonds.nl/reumatische-aandoeningen-nederland
https://home.reumafonds.nl/reumatische-aandoeningen-nederland
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Rolstoelauto huren: betaalbaar vervoer op maat 

 

Op familiebezoek, naar een feestje of winkelen. Met elkaar 

genieten is het aller belangrijkst. Maar hoe kom je daar als 

je gebruik maakt van een rolstoel of een scootmobiel? Het 

is erg fijn als je niet afhankelijk bent en zelf kunt gaan waar 

en wanneer je dat wilt.  

 

Met de Zonnebloemauto maken wij het mogelijk. De 

Zonnebloem biedt rolstoelvervoer voor een betaalbare prijs. 

Want iedereen moet in alle vrijheid op pad kunnen gaan, ook als 

je gebruik maakt van een rolstoel. Dat is waar wij met elkaar 

voor gaan! 

 

De Zonnebloemauto bij jou in de buurt  

De Zonnebloem is in 2014 begonnen met het verhuren van 

rolstoelauto's. In deze aangepaste huurauto is plaats voor een 

scootmobiel of een persoon in een rolstoel. Daarnaast is er 

(afhankelijk van de grootte van de rolstoel/scootmobiel) nog 

plaats voor 3 of 4 andere personen. Zo kun je dus gezellig met 

Ivoorhorst 155 
2592 TH Den Haag 

Ma t/m Vr 08:00 - 17:00 u 
Auto's: Volkswagen Caddy 
  

 Donau 36 
2491 BA Den Haag 
Ma t/m Vr 08:00 - 17:00 u. 
Za 10.00 - 13.00 u. 
Auto's: Fiat Doblo 
  

https://maps.google.nl/?daddr=Ivoorhorst%20155,%202592%20TH%20Den%20Haag,%20Nederland
https://maps.google.nl/?daddr=Ivoorhorst%20155,%202592%20TH%20Den%20Haag,%20Nederland
https://maps.google.nl/?daddr=Donau%2036,%202491%20Den%20Haag,%20Nederland
https://maps.google.nl/?daddr=Donau%2036,%202491%20Den%20Haag,%20Nederland
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elkaar op pad. Verspreid over Nederland zijn er verhuurlocaties 

te vinden. Het doel is om de komende jaren flink uit te breiden.  

Zie  hieronder welke verhuurlocatie  in  Den Haag het dichtst bij 

jou in de buurt is en welk type auto daar wordt verhuurd. 

 

Huren 

De Zonnebloem verhuurt drie type rolstoelauto’s;  die staan 

verdeeld  over de diverse locaties. Bekijk via 

de verhuurlocatiepagina welke auto er bij jou in de buurt te huur 

is. https://www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto/

verhuurlocaties 

Bekijk de pagina van jouw dichtstbijzijnde verhuurlocatie. Op die 

pagina vind je ook de juiste instructievideo van de auto 

waarmee je op pad gaat. 

Het centrale telefoonnummer is: 0880016717. 

 

Bron: http://www.voorall.nl/ en https://www.zonnebloem.nl/

zonnebloemauto 

 

Beste lezer, 
 
Heeft  U het contactblad uit, gooi het dan niet weg. 
Leg het contactblad in de wachtkamer van uw huisarts, 
specialist, fysiotherapeut,  
tandarts, enz. 
 
Andere mensen kunnen het dan ook lezen en 
willen dan misschien lid worden van onze 
Vereniging.   
 
Bij voorbaat hartelijk dank.  
 
Redactie 

http://www.voorall.nl/
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SYNDROOM VAN SJÖGREN IS INVALIDEREND 

 

Circa 0,5 procent van de volwassen wereldbevolking heeft het 

syndroom van Sjögren. De ziekte is zeldzaam en de juiste 

diagnose wordt vaak pas na jaren, soms pas na twintig of 

dertig jaar, gesteld. Veel patiënten hebben naarmate de 

klachten toenemen grote moeite met het uitvoeren van 

dagelijkse activiteiten als het huis-

houden en worden uiteindelijk zelfs 

volledig arbeidsongeschikt. 

 

Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte. Dit betekent 

dat de natuurlijke afweer het lichaam niet beschermt maar juist 

aanvalt. Dit syndroom tast onder andere traan- en speekselklieren, 

andere vochtafscheidende klieren, organen en bindweefsels. 

Hoewel de ziekte in de meeste gevallen geen directe gevaren voor 

het lichaam oplevert, is het belangrijk de klachten goed in de gaten 

te houden. Bij een op de twintig patiënten kan een non-Hodgkin 

lymfoom ontstaan, een kwaadaardige afwijking van de speeksel- 

en lymfeklieren. 

 

Onderzoek en diagnose 

De ziekte kan worden vastgesteld door bloedonderzoek, een 

onderzoek van de ogen naar verminderde traanvochtproductie, 

onderzoek van het speeksel en een lip- of oorspeekselklierbiopt. 

Bij het syndroom van Sjögren is een ontsteking in het speeksel-

klierweefsel zichtbaar. Er zijn mensen die alle symptomen 

vertonen maar waarbij de ziekte niet kan worden vastgesteld. Zij 

lijden aan het non-Sjögren sicca syndroom. Net als bij de auto-

immuunziekte kunnen alleen symptomen worden bestreden. 

 

Voor meer informatie over het syndroom van Sjögren kun je 

terecht bij: 

De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten LevenMetSjogren.nl 

http://www.nvsp.nl/
http://www.levenmetsjogren.nl/
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AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP/DONATEUR 

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. 

 

O Ik ben reumapatiënt en meld mij aan als lid van de Vereniging 

O Ik ben geen reumapatiënt en meld mij aan als donateur van de 

Vereniging 

Mevr./Heer*: ...................................................................................  

Adres: .............................................................................................  

Postcode .........................................................................................  

Woonplaats: ....................................................................................  

Telefoon: .........................................................................................  

Geboortedatum: ..............................................................................  

Reumatische aandoening: ..............................................................  

(Vroeger) Beroep: ...........................................................................  

Bank/gironummer: ..........................................................................  

E-mail-adres: ..................................................................................  

Hoe hebt u ons gevonden ...............................................................  

Ik ga wel/niet* accoord met automatische incasso voor het 

lidmaatschap (€ 24 voor 2017) 

* doorstrepen wat niet van toepassing is 

Dit formulier kan zonder postzegel opgestuurd worden naar:  

RPV Den Haag,  

Antwoordnummer 20011,  

2680 VE ’s-Gravenzande  

U kunt zich ook via de website aanmelden www.rpvdenhaag.nl 
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AANMELDINGSFORMULIER voor deelname aan 

Bechterew oefengroep of hydrotherapie  

Lidmaatschap  RPV Den Haag e.o  verplicht. 

Betaling alleen met automatische afschrijving                                                                  

Kosten Lidmaatschap RPV   ...................... 24,00  per jaar 

Bechterew-oefengroep  .............................. 16,80 per maand 

Hydrotherapie  ........................................... 16,00 per maand                                                                                                 

U kunt kiezen uit de volgende warm waterbaden met fysiotherapie  

Revalidatiecentrum Sophia: maandagavond hydroles ..om 19.00 of 19.40 of 20.20  

Bronovo ziekenhuis.: woensdagmiddag  ............................. om 14.00 tot 15.00 uur 

Huize Steenvoorde Rijswijk: donderdagochtend om  ................... 10.00 of 10.40 of

 ............................................................................................. 11.20 of om 12.00 uur 

Revalidatiecentrum Sophia: vrijdagavond  ..................... om 18.00 of om 18.40 uur 

Revalidatiecentrum Sophia de Bechterew oefengroep  ........ sporten om 18.00 uur  

 ........................................................................ daarna hydrotherapie om 19.20 uur 

Naam en voorletter(s)  ............................................................................................  

Man     0     Vrouw     0 

Adres ..................................................................................................................... .  

Postcode/woonplaats  .............................................................................................  

Geboortedatum  ......................................................................................................  

Telefoon ..................................................................................................................  

Bankrekeningnummer  ............................................................................................  

E-mailadres  ............................................................................................................      

Reuma aandoening ................................................................................................  

Verzekeringsmaatschappij  .....................................................................................  

naar welke groep gaat uw voorkeur uit  ..................................................................  

Ik machtig de RPV Den Haag e.o. om de kosten van de hydrotherapie per 

maand/per kwartaal* af te schrijven van mijn bankrekeningnummer. 

svp doorstrepen wat niet van toepassing is. 

 

Datum:........................................Handtekening 

 

Dit formulier kan zonder postzegel opgestuurd worden naar:  

RPV Den Haag, Antwoordnummer 20011, 2680 VE ’s-Gravenzande  
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Oh, oh Den Haag werd het volkslied van Den Haag. We kennen 

allemaal het refrein. Maar... de rest van de tekst? Hoe was dat ook 

alweer? Pure Haagse poëzie, geschreven door Harrie Jekkers in 

1982. 

OH OH DEN HAAG 

             

Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen 

wonen 

Na het eten een partijtje voetbal in de tuin de ouders langs de lijn 

En in december met de hele buurt op jach.... om kerstbomen te 

rauzen 

Op ouwejaarsavond fikkie stoken vooral die autobanden rookten 

fijn 

 

Ik zou best nog wel een keertje met die ouwe naar ADO willen 

kijken 

Het Zuiderpark de lange zij een warme worst supporters om je 

heen 

Lekker kankeren op Theo van de Burg en die lange van Vianen 

Want bij elke lage bal dan dook die eikel er steevast overheen 

 

 Oh oh Den Haag mooie stad achter de duinen 

 De Schilderswijk de Lange Poten en het Plein 

 Oh oh Den Haag ik zou met niemand willen ruilen 

 Meteen gaan huilen als ik geen Hagenees zou zijn 

 

Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger een nachie willen 

stappen 

Op m'n Puch een wijffie halen en daarna dansen in de Marathon 

En na afloop op het Rijswijkseplein een harinkie gaan happen 

De dag daarna een kater dus naar Scheveningen lekker bakken in 

de zon 

 

Ik zou best nog wel een keertje – ach wat leg ik toch te dromen 

Want Den Haag is door de jaren zo veranderd – voor mij toch veel 

te vlug 

Dat nieuwe Babylon moest dat er trouwens eigenlijk nou wel zo 

nodig komen 

Zo komt die ooievaar op de Vijverberg dus never nooit meer terug 

 

 refrein 



EN ONZE FACEBOOKPAGINA VIA 

reuma patiënten vereniging  

den haag e.o.  

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE 

www.rpvdenhaag.nl 


