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De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en om-
streken 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 
reumatische aandoening en ouders van kinderen met een 
reumatische aandoening. 
De Vereniging is aangesloten bij het Reumafonds. 

REDACTIE CONTACTBLAD 
Joyce Numann joyce.numann@planet.nl  
Marjolein Schroeder  mci.schroeder@gmail.com  
Leo Noordermeer  redactierpv@ziggo.nl  
Cees de Graaf  ceesmeteenc@casema.nl  
Marian Fase maefase@hetnet.nl 

Kopij voor het Contactblad 4e kwartaal 2015 gaarne uiterlijk 
5 oktober 2015 zenden naar het redactieadres:  

Dhr. L. H.  Noordermeer (Leo), Allard Piersonlaan 242,  
2522 MX Den Haag, tel. 070-3902381  

e-mail: redactierpv@ziggo.nl 
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Secretariaatsadres Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.: 
Anja van den Bergh-Noordam, Jozef Israëlslaan 109, 

2282 TC Rijswijk (ZH), tel: 070-8889236. 
Het ING nr. van de Reumapatiëntenvereniging is: 

NL66INGB0003890569 
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VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
Opgericht 1979 3 – augustus 2015 
Contactblad verschijnt in  februari, mei, augustus, november 
 

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

VOORZITTER:  
Mevr. M.A.E. Fase (Marian) e-mail: voorzitter@rpvdenhaag.nl 
Libelsingel 26, 2492 RB Den Haag tel. 070-4444449 
 
VICE-VOORZITTER: 
Mevr. N. Bogte-Steenbeek (Nathalie) e-mail: ednaatb@casema.nl 
Baarssingel 10, 2492 MG Den Haag  tel: 070-3871001 
 
PENNINGMEESTER: 
Dhr. R. Brabander (Ron) e-mail: ledenadministratie@rpvdenhaag.nl 
Ambachtsweg 24, 2292 EX Wateringen  penningmeester@rpvdenhaag.nl 
 tel. 0174-296209 
SECRETARIS:  
Mevr. A. van den Bergh-Noordam (Anja)  e-mail: info@rpvdenhaag.nl 
Jozef Israelslaan 109, 2282 TC Rijswijk tel: 070-8889236 
 
2e PENNINGMEESTER: VACANT 
  
LEDEN: 
Mevr. H. Streef (Ria) e-mail: riastreef@casema.nl  
Marg. v. Hennebergweg 49B, 2552 BD Den Haag tel. 070-3666810 
 
Mevr. J.Y. Numann (Joyce)   e-mail: joyce.numann@planet.nl  
Ruychrocklaan 182, 2597 ET Den Haag tel. 070-3244208 
 
Mevr. M.J.B. Pleune (Marijke) r.pleune@planet.nl 
Kruisland 9, 2685 TG Poeldijk tel: 0174-245507 
      
Dhr. L. H.  Noordermeer (Leo) e-mail: leo.noordermeer@ziggo.nl 
Allard Piersonlaan 242, 2522 MX Den Haag  tel: 070-3902381 
                 
OMBUDSWERKER:   
Mevr. J.M.A. Scholten  (Johanna) e-mail: jokes54@gmail.com 
Steenhouwersgaarde 5E, 2542 AA Den Haag tel. 070-3595430 
 
MEDISCH ADVISEUR: Dr. H.K. Ronday, reumatoloog 
 
ALGEMEEN ADVISEUR EN VOORLICHTING:  
Mevr. M. Rodenrijs (Ria) e-mail: r.rodenrijs@casema.nl  
Melis Stokelaan 2310, 2541 GM  Den Haag tel. 070-3293263 
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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: Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Hydrotherapie Revalidatiecentr.  
maandag: Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Hydrotherapie Revalidatiecentr.  
vrijdag:  Johanna Scholten, 070-3595430 
Hydrotherapie Steenvoorde donderdag: 
Alle groepen: Ria Streef, 070-3666810 
woensdag tussen 17.00 en 19.00/donderdag vanaf 08.00 uur                                   
Hydrotherapie Bronovo dinsdag:  Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Bechterew-oefengroep: Truus v.d. Ende, 070-3913034 
Contactgroep Rijswijk: Henriette Godschalk, 070-3941312 
50 plus groep: Mies van Marrewijk, 0174-421989 
 Ria  Rodenrijs,070-3293263 
Contactgroep Fibromyalgie: Marie Thérèse Timmer, 070-3974508 
Dartclub: Joke Tijsmans, 070-3237319 
Timmerclubje: Lia van der Laan, 070-3871105 
Hobbyclub Maandag: Marga Noordermeer, 070-3902381 
Kaartclub:  Leo Noordermeer, 070-3902381 
Ziekenbezoek Bronovo: Marjolein Schröeder, 070-3241349 
Ziekenbezoek Leyenburg: Thea Riep, 070-3938035 
Ziekenbezoek Revalidatiecentrum: Johanna Scholten, 070-3595430 
Inloopochtenden voor reumapatiënten:Anita Guldemond, 06-51600688 
 Kees Aaldijk, 070-3801340 
Donderdagmiddaggroep:  Ria Streef, 070-3666810 
Vervoer Taxibus: Ria Streef, 070-3666810 
Beheer Website: Carsten v.d. Hoeven, 06-49922476 
 E-mail: webmaster.rpv.denhaag@gmail.com 

 
Voor meer informatie zie elders in het blad! 
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Nu ik dit schrijf is het eind juni. Als u dit 
leest is het begin augustus. De meeste 
vakanties zijn alweer voorbij, terwijl ik 
er nu nog aan moet beginnen. Maar ja, 
de kopij moet op tijd worden 
ingeleverd. 

Ik ben nu 3 maanden voorzitter en 
begin een beetje te wennen. Er 
gebeurt best wel veel in zo’n korte tijd. 
Iedere maand een vergadering waarin 
veel wordt besproken, besloten en 
voorbereid. 

Een van de die zaken is de voorbereiding van de dagtocht. Dat 
heeft toch heel wat voeten in de aarde voordat alles goed 
geregeld is. Maar onze dagtocht-commissie, bestaande uit 
Nathalie-Bogte en Ria Streef, hebben het weer prachtig voor 
elkaar gekregen.  

Wat een leuke en gezellige dag was dat. Wie had ooit gedacht 
dat je met een rolstoel in een huifkar kan komen. Dat kan dus. 
Rondgereden door een prachtig natuurgebied. En dat was maar 
1 onderdeel van de dag.  

Nieuwsgierig geworden? Ga volgende keer gezellig mee! 

De kerstcommissie, bestaande uit Nathalie Bogte en Marijke 
Pleune, is  bezig om het kerstfeest te organiseren. Dat is ook al 
weer bijna in kannen en kruiken. 

De avondbijeenkomsten zijn voor dit jaar geregeld en Marijke 
Pleune is voor het volgend jaar bezig. 

Joyce Numann en Leo Noordermeer regelen alles voor onder 
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andere het contactblad. Leo is ook verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen in het  verenigingsgebouw. 

De secretaris, Anja van den Bergh, zorgt voor alle papieren en 
afspraken en voor de vergaderingen, de notulen en de agenda. 

En de penningmeester, Ron Brabander, houdt onze centjes in 
de gaten. 

Dit zijn wat taken die door het bestuur geregeld worden. Lang 
niet alles, er komt altijd weer wat bij. De website, het jaarverslag, 
het “om te bewaren boekje”, de taxibusjes, de hydrotherapie en 
alle andere groepjes en de contacten buiten de Vereniging met 
o.a. het Reumafonds, de gemeente enz. 

Genoeg te doen en samen met het hele bestuur proberen we 
alles te regelen, wat ook heel gezellig en leuk is. 

We hebben een fijne groep mensen, die mij ook helpen bij mijn 
taak. Zij weten meer van de Vereniging dan ik, dus ik heb ze 
hard nodig. 

Als u zin heeft om u bij deze gezellige en ijverige groep aan te 
sluiten, zouden wij dat zeer waarderen. Volgend jaar gaat Ria 
Streef ons verlaten. Zij regelt de hydro, de taxibussen en de 
dagtocht. Ria blijft nog wel wat taken verrichten, maar misschien 
vindt u dat ook leuk om te doen of een gedeelte hiervan. Laat 
het ons weten. 

Als u liever iets administratiefs doet, kan u de secretaris 
ondersteunen en haar over 2 jaar vervangen. Dat zou 
fantastisch zijn. Een wat langere inwerkperiode zou voor deze 
taak gunstig zijn. 

Heeft u wat tijd over en wilt u die nuttig besteden, dan kunt u bij 
het bestuur terecht. Denk er eens over.  

Hartelijke groeten van Marian Fase, voorzitter 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Vanwege de vakantie zijn wij telefonisch 
moeilijk bereikbaar geweest. 
Bij vragen, opmerkingen of adresmutaties zou 
het prettig zijn wanneer u dit per email wilt 
indienen: penningmeester@rpvdenhaag.nl.  
 
Na het verzenden van 60 herinneringen voor de nog niet 
betaalde contributies 2015 zijn inmiddels 19 betalingen ont-
vangen. We zullen nog een aanmaning sturen, maar wanneer 
betaling alsnog achterwege blijft zijn wij genoodzaakt u als lid te 
royeren. 
 
Verder zijn er  225 brieven verzonden aan de leden, zonder 
machtiging, met het verzoek om een machtiging te verstrekken 
voor automatische incasso van de jaarlijkse contributie vanaf het 
jaar 2016. Inmiddels zijn er al 40 nieuwe machtigingen ont-
vangen. Indien u de machtiging nog niet heeft ingevuld zou het 
fijn zijn als u deze alsnog zou willen invullen en opsturen. Dit 
scheelt jaarlijks veel kosten voor de vereniging. 
Ron Brabander, penningmeester 

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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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.   

In augustus is er geen avondbijeenkomst i.v.m. vakantie 
 
15 september:  Mw. J. ten Brink, provinciaal coördinator Zuid-Holland 
Fibromyalgie en Samenleving, het F.E.S., geeft een presentatie over 
Fibromyalgie. Letterlijk betekent Fibromyalgie:  Pijn in bindweefsel en 
spieren. Bij Fibromyalgie komen verschillende klachten voor zoals: 
Pijn, stijfheid, vermoeidheid en soms stemmingswisselingen. De 
klachten kunnen erg op en neer gaan en zijn niet altijd even ernstig. 
 
20 oktober: Dr. A. van Rijthoven is reumatoloog, 
verbonden aan de DC Klinieken te Den-Haag geeft een 
presentatie over SLE (Systemische Lupus 
Erythematodes). Cellen zijn de bouwstoffen van ons 
lichaam. De afweer hoort het lichaam te beschermen 
tegen ziekteverwekkers zoals bacteriën. Dit gebeurt 
met antistoffen. Bij SLE keren antistoffen zich tegen de eigen cellen. 
Dit zijn vooral de huid, gewrichten, nieren en hersenen.  Lupus komt 
vooral voor bij vrouwen en begint meestal tussen 10 en 30 jarige 
leeftijd. 
 
17 november: Mw. I. Stollman, apotheker en verbonden aan de SAL 
- Apotheek te Den Haag. De apotheker weet alles over het com-
bineren van medicijnen en het voorkomen van bijwerkingen.  Nieuwe 
regels over het verstrekken van medicijnen komen aan de orde, zoals 
het gebruik van de biologicals. 

Op onze website: www.rpvdenhaag.nl staat de meest actuele informatie 
over de avondbijeenkomsten. Het komt namelijk wel eens voor, dat een 
presentatie op het laatste moment gewijzigd wordt. 

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

Iedereen is welkom, ook niet leden. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Vier bestuursleden, Anja van den Bergh, Marijke 
Pleune, Leo Noordermeer en Marian Fase, zijn naar de 
Besturendag in Amersfoort geweest van het 
Reumafonds met als thema Reuma Uitgedaagd. 
 
De avondbijeenkomsten van de afgelopen maanden 
zijn door gemiddeld 50 personen bezocht. I.v.m. de 
vakantie is er pas weer een avondbijeenkomst op 15 
september. Op die datum zal Mevr. J. ten Brink van de 
FES aanwezig zijn. Het onderwerp is fibromyalgie. 
 
De rekeningen van de hydrotherapie 
zijn weer verzonden. 
 
Drie bestuursleden, Leo Noordermeer, 
Marijke Pleune en Anja van den Bergh, 
hebben op de zorgmarkt in het Sophia 
gestaan. De stand werd druk bezocht. 
 
In juni is de dagtocht geweest. Ondanks het 
tegenvallende weer hebben de deelnemers genoten 
van een heerlijke dag. Met dank aan de 
dagtochtcommissie, Nathalie Bogte en Ria Streef. 

De kerstcommissie, Nathalie 
Bogte en Marijke Pleune, is druk 
bezig met de voorbereiding voor 
het kerstfeest  op dinsdag 15 
december in Partycentrum 
Madestein. 
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DAGTOCHT 2015 
 
De dagtocht was dit jaar weer erg geslaagd, ondanks het frisse 
weer hebben we met ruim 60 personen ontzettend genoten van 
een leuke dag!  
 
Vanaf het opstappunt bij 
Wijkcentrum Vrederust, Melis 
Stokelaan, zijn we rond 08.30 
uur in 2 bussen gestapt en om 
even over 9 uur vertrokken we 
naar Gelderland, richting het 
prachtige dorpje 
Scherpenzeel.  
Daar aangekomen, stond in Restaurant Boschzicht een lekker 
kopje koffie en thee voor ons klaar, samen met diverse soorten 
oranje gebak. 
Er was genoeg tijd om even lekker de benen te strekken, het 
toilet te bezoeken of een tweede kopje koffie te gebruiken. 
 
Om 11.30 stapten we weer in de bus, in gezelschap van 2 
gidsen. Meteen werden we getrakteerd op mooie verhalen over 
de dorpen Scherpenzeel en Woudenberg, waar we doorheen 
reden. De gidsen vertelden over de geschiedenis van de dorpen 
en de prachtige omgeving. We reden via de mooie Gelderse 
Vallei door Leusden, Amersfoort, Zeist en het pittoreske Soest.   
De Oranjerondrit voerde ons langs de verblijven van de 
Koninklijke familie. Zo zagen we paleis Soestdijk, kasteel 
Drakensteyn en Kasteel de Hooge Vuursche. Het dorpje Lage 
Vuursche heeft een beschermd dorpsgezicht en telt tientallen 
rijksmonumenten. Ook heeft het net zo veel pannenkoeken-
restaurants! 
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Via Zeist en Austerlitz kwamen we uit bij Passage Corridor, het 
overdekte winkelcentrum van Veenendaal. Hier konden we een 
uurtje winkelen, de eigen meegebrachte lunch opeten of lunchen 
in één van de restaurantjes.   
Terug in de bussen werden de 
ervaringen uitgewisseld en de 
nieuwe aanwinsten geshowd!  
 
Nadat we de gidsen hadden 
afgezet in Scherpenzeel en ze 
hadden bedankt voor hun boeiende 
vertellingen, gingen we op weg naar Leersum.  
Om 15.30 stonden bij de stal Het Leersumse Veld een aantal 
paardentrams en huifkarren voor ons klaar om ons te trakteren 
op een mooie route door het buitengebied van Leersum. Er was 
zelfs 1 huifkar speciaal ingericht voor de rolstoelers! De 
huifkartocht bracht ons via een leuke route door het prachtige 

Nationaal Park de Utrechtse 
Heuvelrug met bos, heidevelden en 
plassen.  We zagen mooie natuur en 
er zijn zelfs “wilde” koeien gespot! 
Het was een unieke belevenis om 
met 4 door paarden getrokken open 
wagens de ongerepte natuur in te 
trekken! 

 
Helemaal opgefrist en uitgewaaid vetrokken we weer rond 17.00 
uur richting Scherpenzeel waar in restaurant Boschzicht een 
heerlijk 3 gangen diner werd geserveerd.  
We hebben heerlijk gesmuld, er was ontzettend veel keus aan 
bijgerechten en ook het drankje, aangeboden door het Bestuur, 
smaakte prima!  
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Na het lekkere ijs dessert stapten we tevreden en voldaan in de 
bussen die ons weer veilig naar het opstappunt in Den Haag 
brachten waar we omstreeks 20.30 arriveerden. De taxibusjes 
stonden al klaar, zoals gewoonlijk voortreffelijk geregeld door 
bestuurslid Ria Streef! 
We kunnen terug kijken op een heerlijke dagtocht met een 
gevarieerd programma, samengesteld door de dames van de 
Dagtocht-commissie, Ria Streef en Nathalie Bogte.  
 
Het is gelukkig droog gebleven en we hebben beter weer gehad 
dan dat het in Den Haag was….. 
We bedanken hierbij ook de 2 medewerkers van het Rode Kruis 
die er weer bij waren en ons de hele dag hebben bijgestaan.  
 
Mocht u na het lezen van dit verslag ook zin hebben om eens 
mee te gaan, we organiseren ieder jaar begin juni een dagtocht. 
In het contactblad van het tweede kwartaal leest u hoe u zich 
hier voor op kunt geven.  Het is ieder jaar weer een ander 
programma, met voor elk wat wils! Wij zien u graag! 
 

Nathalie Bogte 

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. 
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JOKE DE GRAAFF ERELID 
De avondbijeenkomst van 
16 juni was een bijzondere 
avond. 
We hadden een duidelijke 
en interessante lezing van 
de reumatoloog dr. 
Ruiterman en de 
reumaconsulente Marlies 
den Drijver. 
Maar eerst ging alle 
aandacht naar Joke de 
Graaff. 

In de laatste bestuursvergadering probeerde het bestuur uit te 
vinden wanneer iemand een speciale onderscheiding kon 
krijgen als bestuurslid of als vrijwilliger. In de statuten staat 
vermeld dat je een bijzondere prestatie moet hebben geleverd 
voor de Vereniging. Dan kom je in aanmerking voor erelid.  
 
Er zijn niet zoveel ereleden in de Vereniging. 
 

Marjolein Schröeder 
Lieke Konings 
Ria Rodenrijs 

Elma van der Hoeven 
 

We bedachten ons dat er voor de 
pioniers niet zoveel gedaan is. 
Djoeke Verstegen was ons eerste 
erelid, maar de andere mensen  
van het eerste uur zijn een beetje 
vergeten. 
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Daar moest iets aan 
gedaan worden. 
Joke de Graaff, inmiddels 
94 jaar, is één van deze 
pioniers. Zij was mede-
oprichtster en jarenlang 
secretaris van het 
bestuur. 
Ik had die bijzondere avond de eer Joke de Graaff te benoemen 
tot erelid.  
Met een kort verhaal en een mooie bos bloemen hebben we 
haar gefeliciteerd.  
Joke, je hebt het verdiend en wij allen gunnen het je van harte. 
 

Marian Fase 

ZORGT PREDNISON VOOR MINDER PIJN 
BIJ HANDARTROSE? 
 
Pijn is de belangrijkste klacht van mensen 
met handartrose. Het gevolg: veel 
beperkingen in het dagelijks leven. In Leiden 
onderzoeken handartrose-expert professor 
Margreet Kloppenburg en onderzoeker Féline Kroon of 
prednison de ontstekingen bij handartrose vermindert en of de 
pijnklachten afnemen.  
 

Zie voor verdere informatie onze website www.rpvdenhaag.nl 

Wat telt, zijn niet de jaren in je leven, 
maar het leven in die jaren. 

Uit de verhalenvertelster van Jodi Picoult  
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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 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, Anita en Greet, zullen u 
graag begroeten. 
 
Ook voor niet-leden in onze Haagse regio met welke vorm van  
reuma ook (RA, Bechterew, SLE, PMR, Artrose), die eens met 
een medepatiënt willen praten, staat de inloopochtend open. 
 
De inloopochtenden vinden op de 2e Woensdag van elke 
maand plaats in de eigen locatie van de R.P.V.  
U kunt dan tussen 11.00 uur en 13.00 uur binnenlopen in het 
verenigingsgebouw aan de Aaltje Noordewierstraat nr. 276.  
(vlak bij eindpunt lijn 3). 
 
De volgende inloopochtenden in 2015 zijn op: 
9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december 
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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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 ..................................................  

• doorstrepen wat niet van toepassing is 

Opsturen naar:  

RPV Den Haag, Jozef Israelslaan 109, 2282 TC Rijawijk  

U kunt zich ook via de website aanmelden www.rpvdenhaag.nl 
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN   
RPV DEN HAAG E.O. 

 
HOBBYGROEP RIJSWIJK:  MET EEN LUISTEREND OOR VOOR 
ELKAAR 
Martin Campslaan 565A , Rijswijk 
 
2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur 
Contactpersoon: Henriëtte Godschalk,  tel. 070-3941312  

 
FIBROMYALGIEGROEP: CREATIEF BEZIG ZIJN MET EEN  
LUISTEREND OOR VOOR ELKAAR 
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag  
  
Elke 1e en 3e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 
uur 
Contact persoon: Marie-Thérèse Timmer, tel. 070-3974508 

 
HOBBYCLUB MAANDAG: KAARTEN MAKEN, SCHILDEREN  
EN  NOG VEEL MEER 
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag  
 
Elke 2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 
uur  
Contactpersoon: Marga Noordermeer, tel. 070-3902381   

 
CRAZY DARTS: SAMEN BEWEGEN, SAMEN PRATEN,  
SAMEN LACHEN, SAMEN HUILEN 
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 
  
2e en 4e dinsdagavond van de maand, vanaf 19.30 uur 
Contactpersoon: Joke Tijsmans, tel. 070 3237319  
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN 
RPV DEN HAAG E.O.         vervolg 

 
TIMMERCLUB: PLEZIER MET HOUT 
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 
  
Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 
Contactpersoon: Lia van der Laan, tel. 070-3871105 

 
50 PLUS GROEP: 50 PLUSSERS HEBBEN HET GEZELLIG  
MET  ELKAAR  
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 
  
Elke 1e woensdagavond vanaf 19.30 uur  
Contactpersonen: Mies van Marrewijk, tel. 0174-421989 
Ria Rodenrijs, tel. 070-3293263 

RPV KAARTCLUB: GEEN SLAG MISSEN! 
Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 
   
Elke 2e en 4e donderdagmiddag van de maand van 13.30  
tot 16.00 uur 
Contactpersoon: Leo Noordermeer, tel. 070-3902381 of   
06-18524509 

 
MIDDAGBIJEENKOMSTEN:  GEZELLIG SAMEN  BEZIG ZIJN! 
Verenigingsgebouw,  Aaltje Noordewierstraat 276 
  
Iedere 1e donderdag van de maand om 13.30 uur  
Contactpersoon Ria Streef, tel. 070-3666810 
 
Vervoer Taxibus:  
Maandag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de donderdag-
middag, bellen met Ria Streef,  
tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 12.00 uur. 
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 RUBRIEK LEDENBESTAND 
 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

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

Nieuwe leden 

Mevr. H.F.M. van Glabbeek  (Tineke) 

Hr. H.A.J.M. Spoorenberg (Huib) 

Mevr. V.A.C. Beeloo (Veronique) 

Hr. M. Kraanen (Maurice) 

Mevr. R. Soekabansie 

Mevr. K.J. Cheizoo (Katinka) 

Mevr. Ph. J van der Wouden 

Mevr. S.A. Batenburg (Sophia) 

Mevr. W.G. Enait (Wahida) 

Mevr. E.T.A. Boonstra (Annelies) 

Mevr. S.A. Walraven-Dekker (Sonja)  

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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                                Cees op bezoek bij 
 
                        
                   “HYDRO STEENVOORDE” 
 
Donderdagochtend 10.00 uur. De eerste groep hydro'ers maakt 

zich op voor hun wekelijkse watergym. Mooi badje (13m. bij 

8m.), warm water 33 graden, 1.40 diep en dit keer 16 “baders”. 

De waterfysiotherapeute doet vanaf de kant de 

oefeningen voor. Zo te zien stelt het niks voor. 

Simpele vormen van bewegen in het water. 

Iedereen beweegt in eigen tempo en naar eigen 

mogelijkheden. Maar.....je zal maar reuma 

hebben. Dan worden zelfs de simpelste 

oefeningen zwaar en zinvol. Veel “badgasten” hebben dan ook 

baat bij deze therapie en dat voor maar 16 euro per maand. 

Verspreid over alle oefengroepen vinden meer dan 200 leden 

van onze vereniging hun weg naar hydro. Opvallend is wel dat 

slechts enkele mannen zich wagen aan dit gebeuren. 

Gezelligheid is de code. Tijdens de oefeningen wordt er veel 

gekletst en de 10 minuten vrij zwemmen kan je rustig “kletstijd” 

noemen. Ook na afloop wordt er door een aantal deelnemers, 

tijdens een kopje koffie, nog nagepraat. 

De meeste hydro-groepen hebben rond de 20 leden. Een groep 

kan maximaal tot 25 personen groeien. Dus.....er is nog plaats. 

Mijn conclusie: “Een zeer zinvolle activiteit, maar het moet je wel 

passen”. 
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Nieuwe cursus  ReumaUitgedaagd! 

ReumaUitgedaagd! is de zelfmanagementtraining voor mensen 
met reuma. Speciaal opgeleide trainers die zelf ook reuma 
hebben, begeleiden de training. 
  
Voor wie? 
ReumaUitgedaagd! is voor iedereen met een vorm van reuma. 
Er zijn trainingen voor volwassenen (26 jaar en ouder) en 
jongeren (16-25 jaar). 
  
Voor jongeren is er een weekendtraining en online training. Voor 
volwassenen is er een cursus met zes wekelijkse bijeenkomsten 
en een midweektraining. Een online variant voor volwassenen 
wordt momenteel ontwikkeld. 
  
Het doel van alle soorten trainingen is gelijk, namelijk het krijgen 
en behouden van de regie over uw eigen leven met reuma. 
Samen met andere mensen met reuma, werkt u aan thema’s als 
communicatie, relaties, bewegen, pijn en behandeling. 
  
Wat leert u in de zelfmanagementtraining? 
Tijdens een training gaat u aan de slag met de volgende 
thema’s: 
• uitgaan van eigen mogelijkheden en talenten! 
• omgaan met vragen en problemen over reuma 
• de regie over uw leven in eigen hand nemen 
• communiceren met uw omgeving en zorgverleners 
• grenzen aangeven 
• pijn, vermoeidheid en (negatieve) emoties managen 
• beter ontspannen en bewegen 
• omgaan met relaties (familie, vrienden, partner, op het werk) 
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• belangrijke, betrouwbare informatie vinden (werk, 
behandelwijzen) 

  
De live trainingen zijn ontwikkeld door de Reumapatiëntenbond 
en het Reumafonds en afgeleid van het Arthritis Self 
Management Program van de Stanford University in Amerika. 
De online training wordt momenteel ontwikkeld door het 
Reumafonds en het UMC Utrecht (afdeling Reumatologie & 
Klinische Immunologie), in nauwe samenwerking met mensen 
die zelf reuma hebben. In Den Haag is de training voor 
volwassenen in oktober  2015 beschikbaar t.w.: 
 
Den Haag, Bronovo Ziekenhuis 
2015 / 02, 09, 16, 23, 30 oktober en 06 november van 10.00 - 
12.30 uur (6 wekelijks) 
Cursusleiding / Anita Raak & Thea Beuker 
 
Kosten 
De kosten voor de cursus zijn 77,50 euro per persoon (inclusief 
koffie/thee/syllabus). In de meeste gevallen vergoedt uw 
zorgverzekeraar (voor een deel) de kosten 
 
Deelnemen aan de training ReumaUitgedaagd! betekent zelf 
actief in een groep aan de slag gaan met onderwerpen als 
medicijnen, communicatie, relaties en intimiteit, bewegen, pijn 
en vermoeidheid. Leren van elkaar en van de trainers maar ook 
ervaringen delen en concrete opdrachten toepassen, staat 
centraal. 
Er zijn trainingen van 6 wekelijkse bijeenkomsten of in een 
midweek van maandag tot en met vrijdag. 
  
Belangrijk 
Er zijn wel een aantal voorwaarden om mee te kunnen doen: 
• u bent ouder dan 26 jaar en hebt de diagnose Reumatoide 

Artritis, Artrose of een andere reumatische aandoening 
• u volgt de complete training 
• u geeft toestemming om de geanonimiseerde 

evaluatiegegevens te gebruiken voor een eventueel 
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wetenschappelijk onderzoek 
• u hebt de trainingskosten overgemaakt (deze worden door de 

meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed) 
  
Verder nog vragen? 
Twijfelt u of deze training iets voor u is of hebt u nog andere 
vragen? Stuur dan een e-mail naar info@reumauitgedaagd.nl. U 
ontvangt zo snel mogelijk een reactie. Het is ook mogelijk om 
telefonisch contact te hebben met één van de trainers. Als u dit 
wilt, vermeldt dit dan in uw e-mail.   
  
Meer informatie of aanmelden? 
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met 
het Reumafonds via telefoonnummer 020 589 64 64. 
 
Aanmeldingsformulier 
Ook kunt u zich aanmelden via het digitaal aanmeldformulier.  
http://www.reuma-uitgedaagd.nl/volwassenen/aanmelden 
 
• Uw aanmelding wordt door het secretariaat verwerkt en u 

ontvangt meer informatie in uw mailbox. 
• Als u het aanmeldingsformulier volledig invult en verstuurt, 

ontvang u een kopie via de e-mail*.  
• Twee weken voordat de training begint ontvangt u van ons 

een bericht of de training wel of niet doorgaat. Bij dit bericht 
ontvangt u dan tevens de rekening voor de deelname. 

  
*de training gaat door als er voldoende deelnemers zijn. Bij meer 
aanmeldingen dan plaatsen, geldt de volgorde van aanmelding. 
 
Bron: www.reuma-uitgedaagd.nl 

Verhuisd? 

Geef het even door s.v.p.! 
Een telefoontje, e-mail of kaartje naar het secretariaat is een kleine 
moeite en scheelt ons een hoop werk! De gegevens van het secre-
tariaat staan vóór in het contactblad!  Alvast bedankt!! 



    Contactblad  3e kwartaal 2015 - 23     

STAMCELBEHANDELING KNIEARTROSE ONDERZOCHT 
 
Een eerste behandeling voor artrose komt 
dichterbij. De Europese Unie heeft 6 miljoen euro 
toegezegd voor een onderzoek naar een 
experimentele behandeling van knieartrose. 150 
patiënten worden behandeld met lichaamseigen 
stamcellen. In Nederland is het Radboudumc 
Nijmegen betrokken bij het patiëntenonderzoek. 
Het nieuwe klinische onderzoek bouwt voort op een experiment 
met 18 artrosepatiënten. Zij kregen eenmalig stamcellen in een 
gewricht geïnjecteerd. Dit waren lichaamseigen stamcellen, 
gekweekt uit buikvet. Er werd toen vooral gekeken naar de 
veiligheid van de behandeling. 

10 Europese ziekenhuizen behandelen in totaal 150 patiënten 
In het nieuwe onderzoek worden in totaal 150 patiënten behandeld 
in 10 Europese ziekenhuizen, waaronder de afdeling Reumatische 
Ziekten van het Radboudumc in Nijmegen. 'Dit project is uniek door 
de grootte van het onderzoek en de nauwe samenwerking van de 
leidende wetenschappelijke, klinische en technische experts', zegt 
dr. Rogier Thurlings, reumatoloog en coördinerend klinisch 
onderzoeker in het Radboudumc. 'We gaan niet alleen het effect 
van de behandeling onderzoeken maar ook het mechanisme dat 
eraan ten grondslag ligt.' 
 
Hoop op een effectieve behandeling voor artrose 
Dr. Peter van Lent, medisch bioloog in het Radboudumc, is leider 
van het onderzoek naar het mechanisme van de stamceltherapie 
voor knieartrose. Hij hoopt dat deze innovatieve therapie met 
stamcellen de behandeling van artrose zal verbeteren. Van Lent: 
'Het zou mooi zijn als dit onderzoek met patiënten, in combinatie 
met het werk van vele wetenschappers, artsen en stamcelexperts, 
binnen afzienbare tijd een effectieve behandeling oplevert voor 
artrose. 
Het Reumafonds financiert ook het onderzoek van dr. Van 
Lent naar de werking van stamcellen bij artrose. Wij geven 
daarnaast uitgebreide voorlichting over artrose. 

Bron: Radboudumc 
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LIJDEN FIBROMYALGIE-PATIENT EVEN GROOT ALS 
ANDEREN 
Mensen met een medisch moeilijk te verklaren ziekte zoals 
fibromyalgie, lijden net zoveel aan hun aandoening als 
mensen die een medisch vast te stellen ziekte hebben. Dit 
blijkt uit onderzoek van het UMCG in Groningen. 'Het is 
schandalig de klachten van deze mensen af te doen als aan-
stellerij, alleen om dat artsen de oorzaken niet kunnen vinden', 
zo stelt hoogleraar psychosomatiek Judith Rosmalen. 
Rosmalen legt haar onderzoek uit in dagblad Trouw. Zij en haar 
team inventariseerden eerst onder 90.000 Nederlanders hoe vaak 
3 medisch onbegrepen ziekten en 3 medisch begrepen ziekten 
voorkwamen. Vervolgens kregen patiënten een vragenlijst 
waarmee de onderzoekers de kwaliteit van leven hebben gemeten. 
De medisch onbegrepen ziekten waren het chonisch 
vermoeidheidssyndroom (CVS), fibromyalgie en het prikkelbare 
darmsyndroom (PDS). De medisch begrepen ziekten waren 
multiple sclerose (MS), reumatoïde artritis (RA) en ontstekings-
ziekten van de darmen. 

Alle patiënten leveren evenveel in op kwaliteit van leven 
Uit de vragenlijst bleek dat mensen met een medisch onbegrepen 
ziekte net zoveel inleveren op hun kwaliteit van leven als mensen 
met een begrepen ziekte. Zo moeten mensen met fibromyalgie zich 
even vaak ziek melden op het werk als mensen met reumatoïde 
artritis. Mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom blijken 
net zoveel lichamelijke klachten en beperkingen te hebben als 
mensen met multiple sclerose. 'De groep van medisch onbegrepen 
patiënten lijdt net zo erg aan hun aandoening als de medisch 
begrepen groep', aldus professor Rosmalen. 

Arts en patiënt staan vaak met lege handen 
Rosmalen zegt dat artsen mensen met een onbegrepen ziekte 
vaak lastig vinden, omdat er voor hen vaak maar weinig behan-
delingen zijn die helpen. 'En zo staat ook de patiënt met lege 
handen.' Of mensen met een medisch onbegrepen aandoening 
extra lijden omdat hun ziekte niet serieus genomen wordt, kan de 
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hoogleraar niet zeggen. 'We hebben wel 
gevonden dat mensen met het CVS meer 
psychische klachten dan mensen met MS. 

Heel veel mensen met een onbegrepen 
ziekte 
Er zijn heel veel mensen die een medisch 
moeilijk te verklaren ziekte hebben. Zo'n 30 tot 
50 procent van de klachten waarmee mensen 
bij de huisarts komen, blijven onverklaard. De 
meeste gaan vanzelf over. Toch ontstaat bij 
een kwart van de patiënten een chronische 
aandoening. Volgens Rosmalen kan zelfs bij 2 
op de 3 patiënten in de polikliniek interne 
geneeskunde van het UMCG niet worden 
vastgesteld wat er aan de hand is. 'Het is onze 
grootste patiëntengroep'. Rosmalen betreurt het dan ook dat er niet 
meer geld naar onbegrepen ziekten gaat in de medische wereld. 

SOLK 
Aandoeningen zoals fibromyalgie, CVS en PDS syndroom worden 
ook wel somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 
(SOLK) genoemd. Professor Rosmalen is projectleider voor 'Grip 
op klachten', een programma dat artsen ondersteunt en patiënten 
met een SOLK behandelingen biedt. Meer info vindt u 
op gripopklachten.nl. 

Ondersteuning door het Reumafonds 
Het Reumafonds heeft uitgebreide voorlichting over fibromy-
algie. Ook bieden wij in samenwerking met UMC Utrecht de 
zelfmanagementtraining Reuma Uitgedaagd! aan. Reuma 
Uitgedaagd! wordt gegeven door speciaal opgeleide trainers die 
zelf ook een vorm van reuma hebben. Zij weten als geen ander wat 
het betekent om reuma te hebben en welke problemen en 
uitdagingen daarbij komen kijken. Meer informatie vindt u op 
reuma-uitgedaagd.nl.                                

Bron: Reumafonds.nl 
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‘WACHT NIET TOT GEWRICHTSKLACHTEN 
ERGER WORDEN’ 
 
De helft van de patiënten met reumatoïde artritis 
(RA) wordt niet binnen 3 maanden behandeld door 
een reumatoloog. Dat blijkt uit gegevens van het 
Erasmus MC in Rotterdam. Onderzoeker en 
reumatoloog in opleiding dr. Celina Alves heeft daarom een 
verwijsmodel ontwikkeld voor huisartsen. Opvallend: de huisarts 
hoeft niet vast te stellen of er sprake is van gewrichtsontsteking. 
 
Huisartsen krijgen veel patiënten met gewrichtsklachten in hun 
praktijk: gemiddeld wel 400 per jaar. Toch komen gewrichtsont-
stekingen misschien maar bij 5 of 6 patiënten voor. 'En daarvan 
blijkt gemiddeld 1 patiënt later reumatoïde artritis te hebben', 
vertelt dr. Celina Alves van het Erasmus MC. 'Omdat het zo wei-
nig voorkomt, is het voor huisartsen dus moeilijk om gewrichts-
ontstekingen en dus RA te herkennen.' 
 
Schade voorkomen en kwaliteit van leven behouden 
Toch is juist het vroeg herkennen en snel behandelen van een 
ontstekingsreuma als RA heel belangrijk. 'We weten uit onder-
zoek dat je hoe eerder begint met behandelen, hoe beter je 
schade aan de gewrichten op lange termijn kan voorkomen. Ook 
raken mensen met reuma minder beperkt en boeten ze minder 
in op hun kwaliteit van leven', legt dr. Alves uit. 'Het is daarom 
belangrijk om zo snel mogelijk, het liefst binnen 3 maanden na 
het begin van de klachten, te starten met behandelen. 
 
Helft van de patiënten niet binnen 3 maanden behandeld 
Die norm wordt nog niet gehaald: ongeveer de helft van de pa-
tiënten met RA wordt daadwerkelijk binnen 3 maanden door de 
reumatoloog gezien en zo snel mogelijk behandeld. Dat blijkt uit 
de gegevens van het zogeheten Rotterdam Early Arthritis 
CoHort (REACH). Een cohort is een groep patiënten met ver-
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gelijkbare klachten. 'In REACH zijn gegevens verzameld van 
mensen die met beginnende gewrichtsklachten bij de huisarts 
kwamen. De helft van de patiënten die later RA bleken te 
hebben, was binnen 3 maanden doorverwezen naar een reuma-
toloog', legt Celina Alves uit. 
 
Verwijsmodel voor huisartsen 
'De cijfers uit REACH laten gelukkig door de jaren heen wel zien 
dat steeds meer mensen op tijd worden doorverwezen, maar we 
zijn er nog niet', vervolgt dr. Alves. 'Om huisartsen te helpen 
mensen bij het herkennen van mensen met risico op RA heb ik 
daarom in mijn promotieonderzoek een verwijsmodel ontwikkeld. 
Dat is gebaseerd op de gegevens van REACH. Het bijzondere 
eraan is dat de huisarts niet hoeft vast te stellen dat er sprake is 
van gewrichtsontstekingen.' 
'In plaats daarvan kan de huisarts een aantal vragen stellen aan 
patiënten met gewrichtsklachten. Bijvoorbeeld hoe snel de 
klachten zijn ontstaan en hoeveel pijnlijke of gezwollen gewrich-
ten iemand heeft. Het is zelfs mogelijk dat een goed opgeleide 
praktijkassistente de vragen doorneemt met de patiënt. Het ant-
woord op elke vraag krijgt een bepaalde score. Aan de hand van 
die score kan de huisarts beslissen of hij of zij de patiënt door-
verwijst naar de reumatoloog.' 
 
Niet wachten tot de klachten erger worden 
Het verwijsmodel van dr. Alves moet nog goed in de praktijk 
worden getest. 'Het is best een uitdaging om zo'n onderzoek op 
te zetten', aldus Alves, 'maar erg belangrijk. In de tussentijd zou 
mijn advies aan huisartsen zijn: wacht niet tot gewrichtsklachten 
erger worden. Overleg met een reumatoloog of verwijs de 
patiënt door, wanneer er een vermoeden is van gewrichts-
ontstekingen of zelfs RA. In dat geval is iets doen is altijd beter 
dan niets.' 

Bron: Reumafonds.nl 
 



    Contactblad  3e kwartaal 2015 - 28     

BELIMUMAB PER 1 JULI VOORWAARDELIJK 
TOEGELATEN 
 
Vanaf 1 juli 2015 wordt het nieuwe medicijn belimumab 
(Benlysta®) onder voorwaarden vergoed uit de basis-
verzekering. Belimumab is sinds 50 jaar het eerste medi-
cijn dat speciaal voor de behandeling van systemische 
lupus erythematosus (SLE) ontwikkeld is. Aan de vergoe-
ding van het medicijn in Nederland is door veel partijen 
lang gewerkt. Het medicijn wordt gebruikt als aanvullende 
behandeling voor SLE-patiënten die ondanks hun gewone behan-
deling een hoge mate van ziekteactiviteit hebben. Een groot voor-
deel van het medicijn is dat het relatief weinig bijwerkingen heeft. 
Hier bespreken we wanneer u voor een behandeling met 
belimumab in aanmerking komt. 
 
Belimumab werd bijna 3 jaar geleden toegelaten op de Europese 
markt. In augustus 2012 besloot het toenmalige College voor Zorgver-
zekeringen (CvZ) echter het nieuwe medicijn niet te vergoeden, omdat 
de werkzaamheid van belimumab niet voldoende bewezen zou zijn. 
Dit in tegenstelling tot de conclusie van het Europese Medicijn Agent-
schap (EMA) dat het medicijn juist had toegelaten als aanvullende 
behandeling voor SLE-patiënten die ondanks de gewone behandeling 
een hoge mate van ziekteactiviteit hadden. 
 
Vanaf 1 juli 2015 onder voorwaarden vergoed 
In het najaar van 2012 stapten Lupus Nederland, de NVLE, het 
Reumafonds en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) 
naar minister Schippers om de beslissing van het CvZ opnieuw te 
overwegen. Daarna is samen met het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport naar een oplossing gezocht. Dit heeft ertoe geleid dat 
belimumab vanaf 1 juli 2015onder voorwaarden uit de basis-
verzekering wordt vergoed. Wij zijn hier natuurlijk heel erg blij mee. 
 
Voorwaarden 
Belimumab is duur. Ook is niet helemaal duidelijk bij welke patiënten 
belimumab het beste werkt. Daarom zijn er een aantal voorwaarden 
voordat een behandeling met belimumab wordt vergoed: 
• Belimumab wordt alleen voorgeschreven als aanvullende behande-

ling bij volwassen SLE-patiënten die ondanks hun gewone behan-
deling een hoge mate van ziekteactivitieit hebben. U moet dus 18 
jaar of ouder zijn; er moet sprake zijn van een hoge mate van 
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ziekteactiviteit; en met gewone behandelingen (bijvoorbeeld een 
combinatie van Plaquenil, prednison, en bepaalde immunosup-
pressiva) niet lukt om de ziekte onder controle te krijgen. 

• Een behandeling met belimumab wordt alleen vergoed wanneer u 
deelneemt aan het  Nederlandse SLE register (ook wel Dutch 
Autoimmune Registry, of DAiRE-register genoemd). De bedoeling 
van dit register is om de ziekteactiviteit van zo veel mogelijk men-
sen met SLE te volgen. Bij elk bezoek aan de specialist wordt daar-
om de ziekteactiviteit gemeten en anoniem in het register op-
geslagen. Door SLE-patiënten die belimumab gebruiken in het 
register te volgen, kan worden gekeken bij welke patiënten 
belimumab het beste werkt. 

  
In de praktijk 
In de praktijk kan uw specialist (reumatoloog, immunoloog, of 
nefroloog) precies nagaan of u eventueel in aanmerking komt voor 
een behandeling met belimumab. Er is een lijst met een aantal criteria 
opgesteld. Ook zijn er een aantal gevallen waarin belimumab niet mag 
worden voorgeschreven. U kunt hierbij denken aan zwangerschap, 
ernstige actieve nierproblemen, of ernstige neuropsychiatrische SLE. 
Ook hier weet uw specialist precies in welke gevallen belimumab wel 
en niet gebruikt kan worden. 
Wanneer u in aanmerking komt voor behandeling met belimumab kan 
uw specialist u hiervoor opgeven. Omdat op het moment niet alle 
Nederlandse ziekenhuizen op het DaiRE register zijn aangesloten, 
kan het zijn dat de behandeling van belimumab in een ander zieken-
huis moet gebeuren. 
 
In juli 2015 zijn de volgende ziekenhuizen op het DAiRE register aan-
gesloten: Vumc Amsterdam, AMC Amsterdam, UMC Utrecht, UMCG 
Groningen, LUMC leiden. In de 2015 zullen alle acedemische centra 
zijn aangesloten bij DaiRE, en vanaf 2016 zullen steeds meer centra 
in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen. 
 
Vragen en opmerkingen 
Voor vragen over belimumab kun u terecht bij uw behandelend arts. 
Ook kunt u terecht bij Lupus Nederland (info@lupusnederland.nl), de 
NVLE (info@nvle.org) of het Reumafonds (info@reumalijn.nl). Wij zijn 
daarnaast erg benieuwd naar ervaringen met het medicijn. We stellen 
het daarom op prijs van u te horen. 

Bron: Reumafonds 
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Sommige mensen hebben een verhoogde kans op 
reumatoïde artritis, anderen zijn juist beschermd. 
 
LUMC-onderzoekers laten zien dat dit kan komen 
doordat het immuunsysteem zich bij sommigen 
vergist bij de afweer tegen bacteriën en virussen. De 

kans op zo’n vergissing blijkt niet bij iedereen even groot te zijn. 
Zij publiceren dit belangrijke inzicht in het ontstaan van 
reumatoïde artritis in Nature Communications.  
Reumatoïde artritis is een chronische ziekte waarbij het 
immuunsysteem de gewrichtskapsels aanvalt. 
 
Al ruim 35 jaar is bekend dat bepaalde varianten van HLA-moleculen 
een verhoogde kans geven terwijl andere juist beschermen tegen 
deze ziekte. HLA-moleculen zijn cruciaal voor de afweer omdat 
ze  stukjes eiwit van onder meer ziekteverwekkers op celoppervlak 
presenteren, waardoor afweercellen hiertegen een immuunreactie 
kunnen starten. Onbekend was hoe variaties in HLA bijdragen aan 
meer of minder kans op reumatoïde artritis (RA).  
 
Kruisreactie 
De onderzoeksgroep van prof. René Toes op de afdeling 
Reumatologie van het LUMC laat nu zien dat het afweersysteem bij 
het onschadelijk maken van een ziekteverwekker per ongeluk het 
eigen weefsel kan aanvallen. “In veel virussen en bacteriën, die 
bijvoorbeeld griep en acné veroorzaken, komt een eiwit voor waarvan 
een deel sterk lijkt op een stukje van het menselijke eiwit vinculine. 
Wanneer het immuunsysteem zich richt tegen dit specifieke deel van 
de ziekteverwekker, kunnen ook eigen weefsels worden aangevallen. 
Een zogenoemde kruisreactie”, vertel Diahann Jansen, samen met 
Jurgen van Heemst eerste auteur van het artikel in Nature 
Communications. 
 
Strenge selectie van afweercellen 
Waarom niet iedereen evenveel kans heeft op zo’n ongelukkige 
kruisreactie, laten de onderzoekers ook zien. Daar komen de HLA-
moleculen bij kijken. Jansen: “Mensen die beschermd zijn tegen RA 
hebben HLA-moleculen die eveneens het bewuste stukje bevatten dat 
voorkomt in zowel vinculine als eiwitten van ziekteverwekkers. 
Doordat hun HLA-moleculen wat dit stukje betreft lijken op vinculine 
en ziekteverwekkers, vormen zij hier geen afweercellen tegen.” Er 
vindt bij het maken van afweercellen een strenge selectie plaats; 
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cellen die tegen eigen eiwitten reageren worden in principe meteen 
afgebroken. Al glipt hier soms een afweercel doorheen, zoals blijkt uit 
het feit dat mensen zonder de beschermende versie van HLA wél 
afweer tegen hun eigen eiwit vinculine kunnen ontwikkelen.   
  
Gewrichten aangevallen 
Onbekend is hoe het komt dat de problemen zich alleen in de 
gewrichten voordoen, want vinculine komt ook op andere plekken in 
het lichaam voor; het eiwit is onderdeel van het celskelet. Jansen: 
“Misschien dat cellen in gewrichten eerder stuk gaan door wrijving. 
Vinculine komt dan massaal vrij en wanneer je dan afweercellen tegen 
dit eiwit hebt, kunnen je gewrichten worden aangevallen.” Deze 
interessante hypothese zal in de toekomst verder onderzocht worden. 
 
Het  wetenschappelijke artikel is verschenen in Nature 
Communications. Dit onderzoek is financieel gesteund door het 
Reumafonds en NWO. De afdeling Reumatologie is onderdeel 
van Immunity, Infection and  Tolerance, een van de zeven 
profileringsgebieden van het LUMC.  
 
Bron: zorgkrant.zorgportaal.nl  

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. 
 
Anders mensen kunnen het dan ook 
lezen en willen dan misschien lid 
worden van onze Vereniging.   
 
Bij voorbaat hartelijk dank.  
 
Redactie 
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WIE EENMAAL EEN PGD HEEFT, WIL NOOIT MEER 
ZONDER  
 

 
 
Bijna niemand heeft er een, maar wie een Persoonlijk 
Gezondheidsdossier (PGD) heeft wil eigenlijk niet meer zonder. 
Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie NPCF onder 
het patiëntenpanel van de organisatie. 
Aan het onderzoek deden ruim elfduizend mensen mee. 
Directeur Wilna Wind van Patiëntenfederatie NPCF: "Wij werken 
hard aan de introductie van een PGD voor iedereen die dat wil. 
Dit onderzoek geeft aan dat er behoefte aan is." 
 
Patiëntenfederatie NPCF werkt samen met de artsenorganisatie 
KNMG en Zorgverzekeraars Nederland aan een kader waaraan 
een PGD moet voldoen. De bedoeling is dat rond 2020 iedereen 
die dat wil een persoonlijk gezondheidsdossier kan hebben. In 
dat dossier kan de patiënt alle medische en persoonlijke 
informatie opnemen die hij van belang acht. 
 
Zie voor verdere informatie onze website www.rpvdenhaag.nl 
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In de jaren '60 schreef de dichter Cees Buddingh' zijn beroemd 
geworden gorgelrijmen. Onzinpoëzie, maar toch! Zijn 
“blauwbilgorgel” werd mijn “reumagorgel”. 
 
 
 Ik ben de reumagorgel 
 Mijn vader was een reumaporgel 
 Mijn moeder gewoon een perulan 
 Och, daar kwam mijn narigheid van 
  Raban Raban Raban 
 
 Ik ben de reumagorgel 
 En slik alleen maar porgel 
 Behalve als ik hydro heb 
 Dan eet ik riep en rimmelrep 
  Rabeb Rabeb Rabeb 
 
 Ik ben de reumagorgel 
 En werk niet meer, maar worgel 
 Dan lig ik languit op de bank 
 En knoester menig reumadrank 
  Rabank Rabank Rabank       
 
 Ik ben de reumagorgel 
 Eens sterf ik aan de schorgel 
 Maar lach en lach en kriks ineen 
 En word 'n reumafenomeen 
  Ga heen Ga heen Ga heen 
 
 
 Cees, met dank aan Cees! 
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