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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 2e kwartaal 2017 gaarne uiterlijk 
3 april 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 1 – februari 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 Israelslaan 109, 2282 TC Rijswijk tel: 070-8889236 
 
2e PENNINGMEESTER: VACANT 
 
2e SECRETARIS: 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 
 
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: 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 dinsdag:  Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Bechterew-oefengroep: Truus v.d. Ende, 070-3913034 
Fitness  Anja v.d. Bergh-Noordam, 070-8889236 
Tai Chi Joke Tijsmans, 070-3237319 
Contactgroep Rijswijk: Henriette Godschalk, 070-3941312 
50 plus groep: 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 
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 

 

De mooie kerstviering van de RPV is ook weer 

achter de rug. Wat een verrassing was het voor 

onze secretaris Anja v.d. Bergh toen ze in het 

zonnetje werd gezet voor al het werk dat ze al 

zo’n 10 jaar doet. Ze kreeg de stadsspeld uit-

gereikt door wet-

houder Karsten 

Klein. Geweldig en wij waarderen 

dat zeer. Anja blijft ons in ieder 

geval nog een jaar steunen en 

daarna hebben we misschien wel 

een vervanger voor haar. Ik hoop 

het van ganser harte. Want om het bestuur compleet te houden 

is toch altijd een hele klus. 

 

Op 18 november vierde het Reuma-

fonds haar 90e jubileum in het 

Circustheater in Scheveningen. Alle 

landelijke RPV-bestuursleden, 

dokters 

en 

hoogwaardigheidsbekleders waren 

uitgenodigd. 

Prinses Beatrix, beschermvrouwe 

van het Reumafonds was aanwezig. 

Directeur Lodewijk Ridderbos van het 

Reumafonds had mij gevraagd, als 

voorzitter van de RPV Den Haag e.o., om de prinses een bloe-

metje aan te bieden. Wat een eer. Met heel veel plezier heb ik 

die taak op me genomen.  
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Een terugblik op deze bijzondere dag kunt u vinden op http://

home.reumafonds.nl/terugblik-naar-het-90-jarig-jubileum.  

 

Op 1 december ben ik even naar 

de bijeenkomst van de 

Middaggroep gegaan. Marijke 

Pleune had voor een bloemetje 

gezorgd voor Miep en Nick 

Beekman, die speciaal naar deze 

bijeenkomst gekomen waren. Ik 

ben ze gaan feliciteren met hun 70e huwelijksdag. Wat een 

feest, zoiets maak je niet iedere dag mee. Ze zijn natuurlijk 

beiden ruim 90 jaar en nog steeds blijmoedig. Ik heb hun 

fotoboek mogen bekijken dat gemaakt was door de familie. Heel 

bijzonder. 

 

We hebben ook nog met een 

kraampje voor het Reumafonds 

gestaan op een kerstmarkt in 

een tuincentrum in 

Leidschendam en op Wereld-

reumadag in het Haga zieken-

huis Leyweg.  En zoals elk jaar 

stonden we ook op de zorgmarkt 

van het Sophia Revalidatiecentrum.  

Genoeg te doen dus. 

 

Ik wens u veel leesplezier en 

hartelijke groeten van  

 

Marian Fase, voorzitter 

 

 

 

 

http://home.reumafonds.nl/terugblik-naar-het-90-jarig-jubileum
http://home.reumafonds.nl/terugblik-naar-het-90-jarig-jubileum
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VAN  DE  PENNINGMEESTER 

 

De contributie voor 2017 is in de Algemene 

ledenvergadering van 15 maart 2016 vast-

gesteld op € 24,=. 

Bij de leden die een machtiging afgegeven 

hebben, zal dit bedrag eind februari van hun rekening afge-

schreven worden. 

De leden die voor het overschrijven de acceptgiro willen blijven 

gebruiken zullen deze samen met dit contactblad in de bus 

krijgen. 

Als u dus nu geen acceptgiro heeft ontvangen dan wordt het 

bedrag geïncasseerd. 

Ga dus niet zomaar het bedrag overschrijven want het is 

voor mij dan een 

hele uitzoekerij. 

Vermeld bij het 

overschrijven 

altijd het accept-

volgnummer. 

Sommige 

achterrnamen 

komen nl. vaker voor en aan de voorletters is de afzender niet 

altijd te herleiden. Het adres wordt op een zakelijke rekening 

niet vermeld. Elk jaar zijn er mensen die hun contributie niet 

kunnen betalen om financiële redenen. Mocht dit bij u het geval 

zijn, schroom dan niet om mij te bellen. Ik kan hier wellicht een 

regeling voor treffen, mijn telefoonnummer vindt u voorin het 

contactblad. 

Wilt u zo vriendelijk zijn, als u voor iemand anders heeft betaald, 

wel de naam van die persoon te vermelden. 

Dit jaar zijn er 18 mensen geroyeerd omdat zij de contributie 
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voor 2016 niet betaald hebben Ze hebben ook niet gereageerd 

op de herhaalde herinnering, terwijl ze het gebruik van 

hydrotherapie, fitness en andere groepen van de vereniging wel 

hebben genoten.  

Als uw verzekering de contributie van de vereniging teruggeeft 

dan kunt u een kopie maken van het bankafschrift waarop staat 

dat u de contributie betaald heeft. 

De portokosten voor dit jaar zijn opgelopen naar € 0,78. Het zou 

dus wenselijk zijn als de rekeningen van de hydrotherapie (4 

per jaar), maar ook de acceptgiro voor de contributie (nog altijd 

200 mensen) via een automatische afschrijving gaat. 

De rekening voor de hydrotherapie ontvangt u in PDF. U kunt 

het zelf makkelijk uitprinten, of meteen digitaal gebruiken en 

doorsturen naar de verzekeraar. 

Mocht u toch de rekening digitaal willen ontvangen dan kunt u 

mij eenvoudig een mailtje sturen met daarin het verzoek. 

 

Elma van der Hoeven 

penningmeester 

 

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 
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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 2016 zijn op: 
8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei en 14 juni. 
Wegens vakantie zijn wij in juli en augustus niet aanwezig 
 
Wij, uw medepatiënten, zien u graag komen en zitten met 
koffie voor u klaar! 
 

Kees Aaldijk en Anita Guldemond  

  
Elke 2e woensdag-
ochtend van de maand 
van 11.00 tot 13.00 uur.  
 
Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276  
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Vijf bestuursleden zijn naar de lande-

lijke viering van het 90 jarig bestaan 

van het Reumafonds geweest in het 

circustheater in Scheveningen op 

vrijdag 18 november. Onze voorzitter 

kreeg de eer om Prinses Beatrix te 

mogen verwelkomen bij aankomst. 

 

De vrijwilligers binnen de Vereniging 

hebben een kerstpakket ontvangen. De kerstcommissie heeft een 

geslaagde kerstviering georganiseerd. Voor een verslag van deze 

viering zie pagina 12. 

Tijdens de kerstviering werd Anja v.d Bergh door wethouder Karsten 

Klein in het zonnetje gezet met het uitreiken van de stadsspeld voor 

haar 10-jaar lange verdiensten voor de Vereniging. 

De agenda’s (een gift van de Vriendenstichting) zijn verstuurd met een 

tasje bij het vorige contactblad. 

De penningmeester bereidt het innen van de  contributie voor en de 

rekeningen van de hydrotherapie zijn verzonden. 

Op de Nieuwjaarbijeenkomst op 17 januari hebben we met elkaar 

kunnen proosten op het nieuwe jaar. Cees de Graaf gaf een toe-

lichting op een kuurreis. 

Het bestuur is druk bezig met het voorbereiden van de Algemene 

Leden Vergadering op 21 maart en het samenstellen van het 

jaarverslag. 

 

Anja v.d. Bergh, secretaris 

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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21 februari 2017: Voeding en afweer/chronische ontstekings-

processen 

Mieke Paleari is al meer dan 30 jaar werkzaam als diëtiste waarvan 

de laatste 15 jaar als Orthomoculaire Voeding deskundige. 

Dat betekent extra aandacht voor vitamines, mineralen en andere 

voedingsstoffen en hun rol bij verschillende 

(chronische) aandoeningen. Groente en fruit vormen 

de voedingsbodem voor de goede bacteriën in de 

darm die alleen kunnen leven als u voldoende 

vezels eet. 

Een gezonde voeding levert maar 10 tot 30 % van de hoeveelheid 

vitamine D die we dagelijks nodig hebben en essentiële vetten wor-

den ingebouwd in stoffen in ons afweersysteem en zijn belangrijk 

voor je botten, spieren en afweer. 

Mieke is een diëtiste met passie. Zie www.dietistvana-z.nl  

 

21 maart: Algemene Ledenvergadering 

Met als toegift een gezellige en bloemrijke bingo. 

 

18 april: Mensen functioneel, comfortabel 

en  esthetisch verantwoord, laten bewegen richting toekomst     

Antoinnette Teuling  van de firma LA  MER is deskundige op het 

gebied van mooie en elegante orthopedische schoenen. Orthope-

INFORMATIEAVONDEN 

 

Op de 3
e 
dinsdagavond van de maand, met uitzondering van  

juli, augustus en december, in  Wijkcentrum Vrederust,  

Melis Stokelaan 2496W, 2541 GS Den Haag.  

Aanvang 19.30 uur.   

Vervoer Taxibus: Vrijdag, voorafgaand aan de bijeenkomst van 

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

10.00 en 12.00 uur. 

http://www.dietistvana-z.nl
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Iedereen is welkom, ook niet leden. 

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. 

dische schoenen die een oplossing kunnen bieden voor uw fysieke 

problemen, maar dan met stijl. U krijgt deze avond: functioneel, 

comfortabel, esthetisch en financieel advies. Zie www.la-

merorthopedie.nl    

 

16 Mei: De droge mond en tandimplantaten bij 

mensen met reuma. 

Tijdens deze bijeenkomst zal de spreker, dr. Derk 

Jan Jager, tandarts verbonden aan het VU Medisch Centrum en 

de Stichting Bijzondere Tandheelkunde te Amsterdam een voor-

dracht houden over speeksel en tandimplantaten. 

Er zal besproken worden wat de gevolgen zijn van een tekort aan 

speeksel voor de gezondheid van de mond en wat de mogelijk-

heden zijn om de mond minder droog te laten zijn. Ook zullen 

zaken als mondbranden en smaakverandering aan de orde 

komen. 

Daarnaast komt aan de orde wat te doen om een (dreigend) ver-

lies van tanden en kiezen op te vangen. Ten gevolge van een 

droge mond of ten gevolge van een minder goed vermogen om de 

mond te reinigen kunnen tanden en kiezen versneld verloren 

gaan. Tandimplantaten kunnen een belangrijke rol spelen, zowel 

bij mensen die nog gedeeltelijk hun eigen tanden en/of kiezen 

hebben als bij mensen met een volledig kunstgebit, om het kauw-

vermogen te herstellen. 

Iedereen is welkom, ook niet leden, er is voldoende parkeer-

gelegenheid en met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. 

 

Contactpersoon voor de informatieavonden: Marijke Pleune 

http://www.la-merorthopedie.nl
http://www.la-merorthopedie.nl
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KERSTVIERING  

 

Op dinsdag 13 december 

was onze jaarlijkse kerst-

viering, deze keer  voor het 

2
e
 jaar in Restaurant & 

Partycentrum Madestein.  

Vanaf 10.00 uur was er een 

gevarieerd programma 

samengesteld door de dames van de kerstcommissie: Marijke 

Pleune en Nathalie Bogte.  

De dag begon met een welkomstwoord van onze voorzitter, 

Marian Fase. De groep van 63 deelnemers genoot van  koffie 

met gebak van Van Boheemen.  Daarna gingen ruim 40 deel-

nemers in de aangrenzende zaal  aan de slag om een kerststuk 

te maken, onder deskundige leiding van Elleke Jutte en haar zus 

Celia van Fleur Elleke. Het was ontzettend leuk om te doen  en 

iedereen was na afloop trots op zijn/haar prachtige kerststuk! 

Tijdens dit uur kon iedereen een drankje naar keuze bestellen. 

Er werd veelvuldig genoten van  advocaat met slagroom! Terug 

in de grote zaal werden we vermaakt door “De Meisjes”: de 

zangeressen Carolien & Marylinn, die een heel kerstrepertoire 

hadden ingestudeerd. Met hun gitaren zorg-

den ze voor een fijne kerstsfeer, terwijl 

iedereen kon meezingen door de mee-

gebrachte teksten. Na het zingen werden 

we verwend met een uitgebreid lunchbuffet. 

We genoten van onder meer vegetarische 

tomatensoep, groentekroket, diverse 

salades en heerlijke kerststol. Met tot besluit 

een lekker Italiaans ijsje. 

Nadat enkele bestuursleden lootjes hadden 

verkocht, ging de loterij van start. Er werden 

2 rondes gespeeld waarin leuke prijsjes 

werden gewonnen. De kerstcommissie had 
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flink haar best gedaan om leuke, originele cadeautjes in te 

kopen. Ondertussen werd nog een drankje geserveerd met 

kerstchocolaatjes.  

Aan het eind van de dag werden we verrast door de komst van 

Wethouder Karsten 

Klein, die de Stads-

speld kwam uitreiken 

aan bestuurslid Anja 

v.d. Bergh, die al 

meer dan 10 jaar 

onze gewaardeerde 

secretaris is. Ook de 

familie van Anja was 

als verrassing voor 

deze huldiging uitgenodigd en kwam dit bijzondere moment bij-

wonen. Allemaal van te voren bedacht en geregeld door een 

aantal bestuursleden!  Anja wist van niets en was erg verrast en 

ontroerd door dit gebaar. Met elkaar werd met een feestelijk glas 

bubbels geproost op Anja en het nieuwe jaar.  Om 16.30 uur 

werd deze mooie dag afgesloten en ging iedereen huiswaarts. 

De meesten met een mooi zelfgemaakt kerststuk en gewonnen 

prijsjes. Maar iedereen met een tevreden gezicht. 

We bedanken de medewerkers van het Rode Kruis, Arnold van 

Ellinkhuizen en Joop van de Ende. 

 

Nathalie Bogte, vice-voorzitter 

 

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 gesproken 

“vrij” zou zijn. Graag willen wij u er op attenderen dat ook bestuursle-

den en contactpersonen, die allen hun krachten vrijwillig aan de RPV 

leveren, reumapatiënten zijn en sociale verplichtingen hebben.   

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

ends, Spoedgevallen uitgezonderd. 
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 RUBRIEK LEDENBESTAND 

 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

Nieuwe leden 4e kwartaal 2016 

Mevr. J. Emmerik-de Jong (Jannie) 

Mevr. E.M. van Gorcum (Esther) 

Mevr. L. Hosseini Nejad 

Mevr. K. Hut 

Mevr. Z. van der Laan 

Mevr. E. Lenting (Els) 

Mevr. S. van Pelt (Sonja) 

Mevr. Popal 

Mevr. C.J. Rutgers (Cora) 

Mevr. R. Soerdjbalie (Rekha) 

Mevr. E.M.H.E. Waltje (Esther) 

Mevr. J. de Wilde 

Mevr. F.H. Winkelman (Fanny) 

 

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

 Overleden  leden 

Mevr. L. Hempenius 

Mevr. T.C.A. van Melle-Hack 

 

Wij wensen de nabestaanden sterkte toe. 
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   Cees op bezoek bij 

DE BECHTEREWGROEP 

 

U herkent ze vast wel, die mensen (vooral mannen) met beper-

kingen in schouder, nek of bekken. Truus v.d. Ende is al heel wat 

jaren de contactvrouw voor deze groep. Wekelijks komen ze op 

vrijdag bijeen in het Sofia Revalidatiecentrum. De vroegkomers 

(voor 18.00 uur) kunnen dan nog eerst even gebruik maken van de 

fitnessruimte voordat ze de grote sportzaal ingaan. 

Bij mijn bezoek waren 12 van de 17 deelnemers aanwezig. Onder 

leiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut werd 

na de opwarming een ring/knotsenspel gedaan 

gevolgd door een intensief grondoefeningen-

programma. Inspannend? Zeker wel, want lucht om te 

praten werd niet gevonden. Gelukkig kwam de ont-

spanning en vrolijkheid bij het half uurtje volleybal. 

Volleybal (soms korfbal)  zult u denken? En dat met 

die stijve nekken! Ja, met een superlichte bal is dat goed te doen. 

De Rotterdamse stichting “Bechterew in Beweging” organiseert 

zelfs 1 keer per jaar een internationaal volleybaltoernooi in Utrecht.  

Annemarie Thomas, onze ex-schaatskampioene, is ambassadrice 

van de stichting. Mede dankzij haar komen er teams uit Tsjechië, 

Duitsland, België en Bulgarije. 

Na de zaalsport was er een korte pauze. Even wat drinken, bij-

praten en nahijgen. Dan.... op naar de hydrotherapie, waar de 

zoveelste inspanning van de avond wordt gedaan. Rond 20.00 uur 

zit het programma erop en kan iedereen voldaan en moe huis-

waarts gaan. 

De meeste leden van de Bechterewgroep hebbeb via hun reu-

matoloog of huisarts een verwijzing naar deze therapie gekregen. 

Zij kunnen echter alleen meedoen als zij lid van onze vereniging 

zijn omdat de huur door de vereniging wordt betaald. De eigen 

bijdrage is ongeveer 50 euro per kwartaal, maar daar krijg je dan 

ook wel wat voor. En dan.... 1 keer per jaar met z'n allen, inclusief 

partners, lekker wokken in het Zuiderpark. 

“Goed cluppie hoor”!!!!   
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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 

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:  

ER WORDT GEWERKT AAN EEN EVENTUELE HERSTART 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 

  

Elke 1e woensdagavond vanaf 19.30 uur  

Contactpersonen: 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 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 

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 

FITNESS  

Reuma Fysio in de Sportzaal Fit All Day, Handelskade in Rijswijk, 

dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur. 

Kosten € 15,00 per maand 

Contactpersoon: Anja van den Bergh, 070-8889236,  

e-mail: jeli@ziggo.nl 

 

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

 belangrijke, betrouwbare informatie vinden (werk, 

behandelwijzen) 

De live trainingen zijn ontwikkeld door UMC Utrecht en het 

Reumafonds en zijn afgeleid van het Arthritis Self Management 

Program van de Stanford University in Amerika. 

 

Volwassenen 

LIVE & ONLINE TRAININGEN 

Leren omgaan met reuma is de kern van de training 

ReumaUitgedaagd! Wat wilt u op korte termijn veranderen en 

kan dit op lange termijn leiden tot een betere kwaliteit van leven? 

Iedereen die reumatoide artritis, artrose, de ziekte van 

Bechterew, fibromyalgie  of een andere vorm van reuma heeft, 

kan deelnemen. Er zijn speciale trainingen voor jongeren (<26 

jaar) en voor volwassenen (>26 jaar) 

  

LIVE TRAININGEN 

Trainingsinformatie zes-wekelijkse bijeenkomsten 

De training ReumaUitgedaagd! voor volwassenen bestaat uit zes 

wekelijkse bijeenkomsten en worden door het hele land 

gegeven. De training leert u regie over uw leven in eigen hand te 

nemen, beter communiceren met uw omgeving en 
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zorgverleners, beter omgaan met pijn en vermoeidheid en 

beter weten hoe u moet ontspannen en bewegen. De trainers 

hebben zelf ook een vorm van reuma en zijn speciaal hiervoor 

opgeleid, zij weten dus als geen ander wat het betekent om 

reuma een plaats in het dagelijks leven te geven. 

  

Kosten 

De kosten voor de training zijn 77,50 euro per persoon 

(inclusief koffie/thee/syllabus). In de meeste gevallen vergoedt 

uw zorgverzekeraar (voor een deel) de kosten. 

 

Cursusaanbod Den Haag 

Den Haag, Bronovoziekenhuis, zes wekelijks 

2017 / 10, 17, 24, 31 maart, 07 en 14 april 2017 van 10.00 uur 

- 12.30 uur uur 

Cursusleiding / Thea Beuker 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 6 en maximaal 12. 

 

Trainingsinformatie midweek (maandag tot en met vrijdag) 

Een keer per jaar organiseren we ook een midweektraining 

bij ECR Groot Stokkert in Wapenveld. De kosten voor een 

midweek zijn 425,00 euro op basis van volpension. Dit is 

inclusief 77,50 euro trainingskosten, die meestal door uw 

zorgverzekeraar (voor een deel) worden vergoed. 

  

Trainingsinformatie zaterdagtraining 

We organiseren de training nu ook op zaterdag in het land. Dit 

zijn drie wekelijkse bijeenkomsten van 10.00 tot 17.00 uur. De 

kosten voor deze cursus bedragen 77,50 euro per persoon 

(inclusief koffie/thee/lunch/syllabus). 

http://www.grootstokkert.nl/
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Voor meer informatie of aanmelden kunt u: 

Telefonisch contact opnemen met het Reumafonds via 

telefoonnummer 020 589 64 64 

Per email contact opnemen met het 

Reumafonds: reumauitgedaagd@reumafonds.nl 

 

Het digitaal aanmeldformulier invullen. U ontvangt na het 

invullen meer informatie via e-mail   

ONLINE TRAININGEN 

  

Momenteel zijn we bezig met het bouwen van een online training 

voor mensen met reuma ouder dan 25 jaar. 

Bron: Reumafonds.nl 

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 

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. 

mailto:reumauitgedaagd@reumafonds.nl
https://www.reuma-uitgedaagd.nl/volwassenen/aanmelden
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COLLECTE WEEK REUMAFONDS 2017 

 

Jaarlijks geven ongeveer 60.000 mensen een paar uur van hun 

tijd om te collecteren voor het Reumafonds of de collecte in hun 

buurt te organiseren.  

De eerstvolgende collecte is van 13 tot en met 18 maart 2017. 

Het Reumafonds kan dankzij het collectegeld werken aan een beter 

leven voor mensen met reuma. In Nederland hebben bijna 2 miljoen 

mensen een reumatische aandoening. 

Genezing is nog steeds niet mogelijk. 

 

Help mee! 

Wilt u vrijwilliger worden? Meld u direct aan! 

Meer informatie? 

Neem contact op met de 

collecteorganisatie van het Reumafonds. 

Telefoon 020 589 64 71 of e-mail: 

vrijwilligers@reumafonds.nl 

 
Online doneren 
Wist  u dat  u ook  online  kunt  doneren?  

Voor meer informatie zie ook onze website 

www.rpvdenhaag.nl  
Doneer éénmalig via iDEAL 
Uw gift is hard nodig. Helpt u ons? 

http://www.reumafonds.nl/landingspagina/meld-u-aan-als-collectant
mailto:vrijwilligers@reumafonds.nl
http://doneren.reumafonds.nl/
https://doneren.reumafonds.nl/b/mijn-donatie
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NIEUW ONDERZOEK TOONT AAN: IMPACT VAN REUMA 

ERNSTIG ONDERSCHAT 

 

Beperkingen, financiële zorgen, onbegrip en eenzaamheid. 

Meer dan 2 miljoen mensen met reuma ervaren dagelijks 

de forse impact op hun leven. Dit blijkt uit nieuw 

onderzoek in opdracht van het Reumafonds. Door 

verbetering in de behandeling is reuma nu vaak een 

onzichtbare ziekte. ‘De impact van reuma wordt dan ook 

ernstig onderschat’, zegt Reumafondsdirecteur Lodewijk 

Ridderbos. 

 

Elke dag krijgen 700 mensen de diagnose reuma en in totaal 

kampen 2 miljoen Nederlanders met een vorm van reuma. Dat 

is 1 op de 9 Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek van het 

NIVEL, het Nederlandse instituut voor onderzoek in de 

gezondheidszorg. 

 

Negatieve impact van reuma op het leven 

'Door veel onderzoek en grote verbeteringen in de behandeling 

is het typerende beeld van reumapatiënten met kromme 

vingers of zittend in een rolstoel achterhaald’, zegt Lodewijk 

Ridderbos. ‘Maar de negatieve impact van reuma is er niet 

minder om. Mensen met reuma scoren lager op kwaliteit van 

leven in vergelijking met andere Nederlanders, zo blijkt uit dit 

onderzoek. Reuma staat op de 7e plaats van hoe de mensen 

zelf hun ziekte ervaren. Met andere woorden: heel zwaar en 

dat voor de rest van je leven’, aldus de directeur. 

 

Veel beperkingen in het doen van dagelijkse dingen 

Ruim twee derde van de reumapatiënten (69%) wordt dagelijks 

beperkt door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit, zo 
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blijkt uit de laatste cijfers. Dat levert 

problemen op bij het uitvoeren van 

dagelijkse handelingen, zoals het 

doen van boodschappen, de kinderen 

aankleden, fietsen naar het werk en 

het werken zelf. Mede daardoor heeft 

ruim de helft van de reumapatiënten 

geen betaalde baan. Doordat de beperkingen meestal niet 

zichtbaar zijn en de ziekte grillig verloopt, ontstaat vaak onbegrip 

in de (directe) omgeving. De helft van alle reumapatiënten 

ervaart onbegrip op het werk, maar ook bij maatschappelijke 

instanties en vrienden. 

 

Sociaal isolement dreigt 

Meer dan de helft (54%) van de mensen met 

reuma geeft aan eenzaam te zijn. Een sociaal 

isolement ligt dan op de loer. ‘De meest 

kwetsbare mensen hebben de kleinste 

netwerken, dat laat onderzoek van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau steeds weer zien. Sociaal 

isolement bedreigt de ervaren kwaliteit van leven, ook bij 

reumapatiënten’, aldus Kim Putters, directeur van het SCP. 

Putters geeft op de jubileumbijeenkomst 90 jaar Reumafonds op 

18 november zijn visie op de onderzoekscijfers. 

“ 

Wij doen een dringend beroep op overheid en zorgverzekeraars 

om met een compensatie te komen voor de hoge zorgkosten 

van mensen met reuma. 

Lodewijk Ridderbos, directeur van het Reumafonds 

„ 

Reuma raakt de portemonnee 

Ook de financiële impact van de ziekte reuma is groot, zo blijkt 
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uit het onderzoek. De helft van de reumapatiënten tussen de 

40 en 65 jaar heeft geen betaalde baan, maar wel extra 

zorgkosten die voor eigen rekening komen. Die kosten zijn de 

laatste jaren gestegen, mede door de afschaffing van de Wet 

tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en 

de compensatie van het eigen risico (CER) in 2014. 

 

9 op de 10 reumapatiënten aanvullend verzekerd 

Ongeveer twee derde (65%) 

van de patiënten gebruikt 

medicijnen en ruim een derde 

(37%) heeft fysiotherapie nodig. 

Met name vanwege deze 

behandelingen kiest 9 op de 10 

reumapatiënten voor een aanvullende verzekering. Lodewijk 

Ridderbos: ‘Mensen met reuma moeten zich uitgebreid 

aanvullend verzekeren en maken bovendien nog extra kosten 

voor oefen- en fysiotherapie.’ 

 

Dringend beroep op overheid en verzekeraars voor 

betaalbare reumazorg 

‘Het eigen risico van de zorgverzekering is bovendien voor de 

meeste mensen met reuma dan ook een zekere uitgave’, 

vervolgt de Reumafondsdirecteur.’ Dat komt doordat ze 

continu gebruik moeten maken van zorg. Wij doen een 

dringend beroep op overheid en zorgverzekeraars om met een 

compensatie te komen voor deze zorgkosten door bijvoorbeeld 

verlaging van het eigen risico. En wij vragen om een goed 

aanbod van oefen- en fysiotherapie in zowel het basis- als het 

aanvullende pakket. Alleen zo is er sprake van betaalbare 

reumazorg.' 

 Bron: Reumafonds.nl 
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PARKEERBELEID STEENVOORDE 

 

Zoals u heeft kunnen vernemen is het parkeerbeleid in Rijswijk 

per 1 februari 2017 veranderd. Zo ook het parkeren bij 

Steenvoorde. 

Indien u niet in het bezit bent van een parkeerkaart voor 

invaliden, dan kunt u gebruik maken van de parkeerpaal. Deze 

kunt u gebruiken met uw pinpas. Ook kunt u gebruik maken van 

Park Mobile, Park Line, Stadsparkeren, Yellow Brick, SMS 

Parking of ANWB app. 

  

Als u in het bezit bent van een parkeerkaart voor invaliden, dan 

kunt u een parkeerkaart aanvragen via de website van de 

gemeente Rijswijk. https://www.rijswijk.nl/inwoners/producten/

parkeervergunning-bewoners-bestuurderspassagiers-

gehandicapten 

Deze kaart is gratis en staat op kenteken van het voertuig. U 

moet wel een scan maken van de invaliden parkeerkaart (voor 

en achterkant apart). 

  

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben 

Elma van der Hoeven, coördinator hydrotherapie 

DAGTOCHT 

 

Houdt u dinsdag 6 juni alvast vrij 

voor de dagtocht. 

In het volgende contactblad vertellen 

wij u waar wij deze keer naar toe 

gaan. 

Het wordt vast weer een prachtige 

en gezellige dag en de moeite waard om mee te gaan. 
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5 FRUSTRATIES BIJ REUMA 

 
Hulpmiddelen bij gewrichtsproblemen 

 

Reuma is vervelend. Niet alleen vanwege pijn en 

vermoeidheid, maar ook vanwege de invloed die deze ziekte 

heeft op de dagelijkse dingen. Denk aan het worstelen met 

verpakkingen en moeilijkheden bij de lichamelijke 

verzorging. Dit zijn vijf frustraties waar reumapatiënten mee 

te maken kunnen krijgen, mét een oplossing. 

 

Jezelf wassen kan lastig zijn wanneer je lichamelijke klachten 

hebt, maar ook het innemen van medicijnen is soms een 

uitdaging. Gelukkig zijn er hulpmiddelen om het leven 

met reuma iets makkelijker te maken. 

 

Eten en drinken 

Aangepast bestek maakt eten en drinken voor mensen met 

beperkingen in de hand- of armfunctie een stuk makkelijker. Dat 

bestek is namelijk verdikt, verlengd, verzwaard of gebogen. Een 

pizzasnijder kan ook een handig product zijn om etenswaren te 

snijden. Drinken wordt eenvoudiger uit kopjes met een groter oor, 

twee oren of juist geen oren. Er zijn ook speciale bekerhouders 

verkrijgbaar. Een antislipmatje voorkomt dat het bord 

wegschuift.  Voor in de keuken zijn er pak-, pot- en flesopeners 

en natuurlijk aangepaste blikopeners. 

https://www.plusonline.nl/reuma/8-veelgestelde-vragen-over-reuma
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Medicijnen 

Voor het juist en tijdig gebruiken van je medicijnen zijn er 

verschillende hulpmiddelen. Denk aan medicijnapps, pillendoosjes 

met alarm et cetera. Ontbreekt het aan de kracht om pillen te 

breken, dan is bij drogist of apotheek een handige pillensplitser of 

vergruizer verkrijgbaar. Ook een tabletdoordrukker kan een 

oplossing zijn voor mensen met weinig kracht in de handen. Dit is 

een apparaatje waar tablettenstrips tussen worden gezet, die na 

indrukken een tablet uit de strip duwt.   

 

Toiletbezoek 

Wanneer zitten en opstaan pijnlijk is, kost een wc-bezoek veel 

moeite. Een spoeltoilet scheelt al veel pijn bij het afvegen. Met een 

toiletpapiertang kan je jezelf vanaf de voorkant reinigen. Je hoeft je 

dan niet te draaien op het toilet of ver van voor naar achter te 

reiken bij het schoonmaken van de billen. Daarnaast zijn er 

toiletframes – eventueel met sta-opmechanisme – die prettig zijn 

voor mensen met gewrichtspijn. Verder kan een verhoogd toilet 

uitkomst bieden, maar in veel gevallen biedt een losse 

toiletverhoger ook al veel gemak. 

 

Persoonlijke verzorging 

Jezelf wassen is voor mensen met artrose, artritis 

of fibromyalgie soms een hele uitdaging. Zittend wassen kan veel 

pijn schelen. Dit kan eenvoudig door het plaatsen van een plastic 

kruk in de douche, maar een veiliger optie is een zitdouche of -bad. 

Voor mensen die staand douchen wél volhouden, zijn er allerhande 

hulpmiddelen om het douchen zo makkelijk mogelijk te maken. Een 

tenenwasser is bijvoorbeeld een steel met aan het ene einde een 

handvat en aan het andere einde een spons, washand of borstel. 

Zo’n tenenwasser is geschikt voor mensen met beperkingen in de 

heupen, die niet voldoende kunnen bukken om de tenen te wassen. 

Ook zijn er badborstels en -sponzen op steel. Een lotionaanbrenger 

met lange steel maakt het gemakkelijker om op moeilijkere 

https://www.plusonline.nl/stoelgang-en-spijsvertering/hoe-ziet-mijn-ontlasting-eruit
https://www.plusonline.nl/reuma/fibromyalgie-wekedelenreuma
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plaatsen, zoals de rug, lotion of dergelijke aan te brengen. De 

armen hoeven hierdoor niet meer ver te reiken en te buigen. Dit is 

een goede oplossing voor personen die lichamelijk hier niet meer 

toe in staat zijn. Een kam of borstel met een verdikt en verlengd 

handvat kan een oplossing zijn voor mensen met verminderde 

kracht of beweeglijkheid in de schouders, armen en handen. 

 

Aankleden 

Een aankleedhulp kan een oplossing zijn voor mensen die zich niet 

(meer) kunnen buigen of de armen niet meer ver naar achteren 

kunnen buigen. Er zijn aankleedhulpen voor het aantrekken van 

bijvoorbeeld kousen, broek, rok of jas. Ze zijn er in de vorm van 

een aankleedstok, een kousenaantrekker, een aantrekhulp voor 

een onderbroek of een band met aan het uiteinde een klem. Een 

aantrekhulpmiddel voor de BH kan een oplossing zijn voor 

vrouwen die maar een hand kunnen gebruiken bij het aankleden 

en vrouwen die moeite hebben met het vasthouden en dichtmaken 

van kleine sluitingen. Hulp bij het omdoen van sieraden is er ook: 

er zijn speciale armbandsluiters op de markt. Maar sieraden met 

een magnetische sluiting kunnen natuurlijk ook. 

 

Hulpmiddelenwijzer 

Heb je geen idee of er voor jouw dagelijkse frustraties ook een 

hulpmiddel beschikbaar is? Kijk dan eens op 

de Hulpmiddelenwijzer van de overheid of vraag advies bij een 

ergotherapeut of thuiszorgwinkel. 

Vergoeding 

Hulpmiddelen zijn meestal niet opgenomen in een standaard 

vergoedingsregeling. In een enkel geval wordt het hulpmiddel 

vergoed vanuit een aanvullend pakket van de 

ziektekostenverzekering. 

Bron(nen):  Reumafonds 

 

http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
http://www.reumafonds.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 2016) 

* 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.: dinsdagmiddag  ........................... om 13.00 of om 13.30 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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HOMMAGE OF  PERSIFLAGE? 
 
In 1981 schreef Gerrit Komrij het gedicht “De binnenring van 
Holland” in zijn bundel “Onherstelbaar verbeterd”. Of dit gedicht 
nu een hommage aan of een persiflage op Marsmans “Denkend 
aan Holland” is, laat ik aan u over.            
  
 

H. Marsman 
 
Denkend aan Holland 
zie ik brede rivieren 
traag door oneindig 
laagland gaan, 
rijen ondenkbaar 
ijle populieren 
als hoge pluimen 
aan den einder staan. 
En in de geweldige 
ruimte verzonken 
de boerderijen 
verspreid door het land, 
boomgroepen, dorpen, 
geknotte torens, 
kerken en olmen 
in een groots verband. 
De lucht hangt er laag 
en de zon wordt er langzaam 
in grijze veelkleurige 
dampen gesmoord, 
en in alle gewesten 
wordt de stem van het water 
met zijn eeuwige rampen 
gevreesd en gehoord. 

Gerrit Komrij 
 
Denkend aan Holland 
zie ik waardepapieren 
snel door begerige 
vingers gaan 
rijen op koopwaar 
geile batavieren 
als zedeprekers 
op de kansel staan 
en in de geweldige 
bankcatacomben 
de tankerdollar 
en de krugerrand, 
biljetten aan toonder, 
bigotte mores, 
Menten, Verolme, 
in een groter verband. 
De lucht hangt er laag 
en de geest wordt er langzaam 
in parlementarische 
dampen gesmoord 
en op alle terreinen 
is de stem van de koopman 
met zijn ethische krampen 
het meest aan het woord. 



EN ONZE FACEBOOKPAGINA VIA 

reuma patiënten vereniging  

den haag e.o.  

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE 

www.rpvdenhaag.nl 


