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Secretariaat: Jozef Israëlslaan 109, 2282 TC Rijswijk (ZH) 

Bezoek onze website: www.rpvdenhaag.nl 

In dit nummer: 
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Mens durf te leven 



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  

Marjolein Schroeder  mci.schroeder@gmail.com  

Leo Noordermeer  leo.noordermeer@ziggo.nl 

Cees de Graaf  ceesmeteenc@casema.nl  

Marian Fase maefase@hetnet.nl 

Kopij voor het Contactblad 1e kwartaal 2017 gaarne uiterlijk 
3 januari 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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Secretariaatsadres Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.: 
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VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
Opgericht 1979 4 – november 2016 
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 
                 
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: 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 
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 
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 

 

Onze eerste informatieavond hebben 

we gehad. Marlies den Drijver, reuma-

verpleegkundige, kwam met een gebro-

ken enkel naar ons toe om een verhaal 

te houden over fibromyalgie. 

Ze werd begeleid door Sandra ter 

Brake, ook reumaverpleegkundige met 

wie zij intensief samenwerkt. Het was 

een zeer interessant verhaal en voor 

wie er in geïnteresseerd is heb ik de 

“handout” van deze avond in mijn 

computer staan. Deze kan ik u dus via e-mail opsturen als u mij 

een mailtje stuurt. 

 

Onze volgende informatieavond op 18 oktober belooft ook een 

interessante avond te worden. Kijk in dit contactblad bij de 

informatieavonden waar u hierover kunt lezen. 

 

Ter gelegenheid van de Wereldreumadag op 12 oktober ston-

den wij met een informatiestand in het Haga-ziekenhuis om o.a. 

onze Vereniging te promoten. Kent u iemand die reuma heeft 

maar die nog geen lid is van onze Vereniging? Breng ons dan 

eens onder de aandacht. Neem hem of haar eens mee naar een 

informatieavond die ook open staat voor niet-leden. 

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 



    Contactblad  4e kwartaal 2016 - 5     

Zoals altijd staan er weer informatieve artikelen in het 

contactblad, geschreven door bestuursleden, en andere 

vrijwilligers en aangeleverd door Johanna Scholten. 

In dit contactblad vindt u ook een artikeltje van Johanna 

Scholten waarin zij aangeeft te gaan stoppen als ombudswerker 

voor de Vereniging.  

 

Er staat natuurlijk ook iets in over het Kerst-

feest dat gehouden wordt op dinsdag 13 

december. We hopen weer op een grote 

opkomst. Uit ervaring weten we dat het 

steeds weer een heerlijke dag wordt waarin 

we veel contact kunnen hebben met elkaar. 

Komt allen, u zult er geen spijt van krijgen. 

 

Om met onze tijd mee te gaan, zijn we een Facebook pagina 

gestart. U hoeft ons alleen maar te “liken” en u ontvangt de 

berichten die wij op de pagina zetten. U bent dan direct op de 

hoogte van alle actuele activiteiten van de Vereniging.  

Deel de berichten vooral met andere reumapatiënten, zodat we 

veel vrienden krijgen.  

We hopen nu ook wat meer jongeren te bereiken. We krijgen 

weinig nieuwe jonge leden. Waarschijnlijk halen de jongeren hun 

informatie van het internet. Prima idee en wij spelen hier ook 

een beetje op in door deze Facebook pagina.  

Als u op Facebook zoekt op - reuma patiënten vereniging den 

haag e.o. - dan vindt u ons. 

Zoals u weet hebben we natuurlijk ook een website, waar u veel 

informatie kunt vinden. www.rpvdenhaag.nl   

 

Veel leesplezier en hartelijke groeten van  

Marian Fase, voorzitter 
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 RUBRIEK LEDENBESTAND 
 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

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

Nieuwe leden 3e kwartaal 2016 

Mevr. T.H. (Thea) Beuker 

Mevr. A. Gardenier 

Mevr. C. Mesman 

Mevr. N. Plugge 

Mevr. A.J.M. Tetenburg 

Mevr. C.C. (Charlotte) de Vogel 

Mevr.  B.C.H. Vogel 

 

Overleden  leden 

Mevr. P.F.M. Borsboom-van Rijn 

Mevr. L.L. van de Bree-Eijsackers 

Mevr. Y.M. de Jong 

Mevr. S. Kortman-Finkelnberg 

Mevr. E. Mielen 

 

Wij wensen de nabestaanden sterkte toe. 
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VAN  DE  PENNINGMEESTER 

 

Hydrotherapie 

Het afgelopen kwartaal is nogal heftig 

geweest met betrekking tot het aanpassen 

van de rekeningen voor hydrotherapie. Het 

hydro-bad in Sophia revalidatiecentrum is een 

week dicht geweest en in Steenvoorde in Rijswijk ruim 1,5 

maand. Dit betekende voor mij dat er aangepaste bedragen 

geïncasseerd moesten gaan worden. Allemaal handwerk, dus 

mocht er iets fout gegaan zijn dan kunt u dat met 1 telefoontje of 

e-mailtje oplossen. Uiteindelijk heeft u een kwartaal rekening 

voor de hydrotherapie ontvangen voor het Sophia van € 44,= en 

voor Steenvoorde van € 20,=. 

Het kwartaal incasseren van de hydrotherapie wordt op de 

laatste 25
ste

 van het lopende kwartaal gedaan. Hierover bent u 

geïnformeerd in de rekening van het 1
ste

 kwartaal 2016. 

 

Contributie 

Op mijn herinneringsbrief voor de contributie heeft nog steeds 

een aantal mensen niet gereageerd. Zij zullen aan het einde van 

het jaar geroyeerd worden. Dit betekent dat als men weer lid wil 

worden de achterstallige contributie alsnog betaald dient te 

worden.  

 

Ledenbestand 

Vanuit het ledenbestand worden de adresetiketten voor de 

mailings gemaakt. Het komt heel regelmatig voor dat wij niet het 

juiste adres hebben wegens verhuizing. Wij zitten niet bij de 

automatische verhuisservice van de Post NL, dus geeft u AUB 

uw juiste adres meteen aan ons door. Dit scheelt ons een boel 

werk en u heeft het contactblad meteen op de juiste deurmat. 

 

Elma van der Hoeven 

penningmeester 
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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: 
9 november, 14 december, 11 januari 2017 en 8 februari 
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 

 

Op woensdag 12 oktober was het Wereldreumadag. Het bestuur 

stond op die dag met een infostand in de hal van het Haga 

ziekenhuis in Den Haag van 9.00 uur tot 14.00 uur. 

 

Op donderdag 13 oktober was er een 

Zorgmarkt in het Sophia Revalidatiecentrum. 

Er waren 3 bestuursleden van de vereniging 

aanwezig.  

 

Het Reumafonds viert op vrijdag 18 november het 90-jarig 

bestaan met een feestmiddag voor alle besturen van 

reumapatiëntenverenigingen in het Circus Theater in 

Scheveningen.  

 

Het bestuur is bezig met de invulling van de Kerstviering die zal 

plaatsvinden op dinsdag 13 december bij Partycentrum 

Madestein. Verderop in het contactblad kunt u alles hierover 

lezen. 

 

Het bestuur lanceert een RPV Den Haag e.o. Facebook pagina 

met actuele informatie.         

 

Anja v.d. Bergh 

seretaris 

 

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  4e kwartaal 2016 - 10     

Vervoer Taxibus: Vrijdag, voorafgaand aan de bijeenkomst van 

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

10.00 en 12.00 uur. 

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

formatie over de informatieavonden. Het komt namelijk wel eens 

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

Iedereen is welkom en de toegang is gratis. 

FACEBOOK  

Ook de Reumapatiënten Vereniging Den 

Haag e.o. gaat mee met zijn tijd.  

 

 

Wij hebben een eigen Facebook-pagina. 

Hierop houden wij jullie op de hoogte van 

onze activiteiten, nieuwtjes en wat er 

voorbij komt in Reumaland. 
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15 november 2016   

Dr. E. Kuppens is oogarts in het Haga Ziekenhuis 

in Den Haag. 

Bij reumatoïde artritis kunnen complicaties optreden aan de 

ogen. Inwendige oogontstekingen, hoornvliesontsteking of ont-

steking \van het buitenste omhulsel van de oogbol en het 

syndroom van Sjögren zijn hier voorbeelden van. 

 

17 januari 2017   

Nieuwjaarsviering met een hapje en een drankje. 

Presentatie kuur-dvd met uitleg van Cees de Graaf. 

 

21 februari 2017 

Mevrouw Mieke Paleari  is diëtiste en gespecialiseerd in voed-

selovergevoeligheid. 

Voeding en afweer / chronische ontstekingsprocessen: 

Voeding en vitamines zijn zeer belangrijk bij chronische ziekten. 

Leefstijlfactoren beïnvloeden je gezondheid en ze beïnvloeden 

je eetgewoonte. Daarom is er ook aandacht voor het omgaan 

met stress en verandering en factoren als rust, ontspanning en 

inspanning (beweging). Vitamine zijn belangrijk voor je botten, 

spieren en afweer en spelen mogelijk een rol bij een aantal 

chronische ziekten zoals reumatische ziekten, osteoporose 

etc.etc 

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.   

Iedereen is welkom, ook niet leden. 
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PROGRAMMA KERSTVIERING—Dinsdag 13 december 2016 

 

Het Kerstfeest wordt gehouden in:  

Madestein Restaurant & Party-

centrum,   

Madepolderweg 100, 2553 EG Den 

Haag.  

We hebben weer een leuke dag 

georganiseerd met een gevarieerd programma. 

Vanaf 09.30 uur bent u van harte welkom. Om 10 uur gaan we 

van start met een lekker kopje koffie of thee met petitfour. 

Het programma duurt tot uiterlijk half 5. 

 

In de ochtend kunt u een kerststukje maken 

onder begeleiding van Elleke Jutte van Fleur 

Elleke. 

’s Middags mag u meezingen met “De Meisjes” 

Carolien en Marilyn tijdens een muzikaal 

intermezzo. 

Uiteraard wordt er gezorgd voor een heerlijk 

lunchbuffet en u kunt prijsjes winnen bij de loterij.  

 

Aanmelding Kerstfeest 

Uw aanmelding kan alleen door een bedrag over te maken op 

de verenigings-rekening. 

De kosten voor het kerststukje dient u bij uw inschrijving over te 

maken. Op de dag zelf is hier geen mogelijkheid meer voor!!  

 

Het meenemen van een partner is ook dit jaar toegestaan, wel 

wordt hier een bijdrage van € 25,= voor gevraagd, deze kunt u 

tegelijkertijd overmaken. Tevens kan de partner ook een 

Kerststukje maken, hiervoor zijn de kosten € 15,=. 

De volgende bedragen kunnen overgemaakt worden op 

rekeningnummer:NL66INGB00038.90.569 t.n.v. de Ver. Van 
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Reumapatiënten Den Haag e.o. onder vermelding van 

“Kerstfeest” en  “Kerststukje”.  

Leden alleen het Kerstfeest € 17,50 

Leden Kerstfeest en Kerststukje € 17,50 + € 10,=  €  27,50 

Partners alleen het Kerstfeest € 25,= 

Partners Kerstfeest en Kerststukje € 25,= + € 15,= €  40,= 

 

Wilt u bij “mededelingen” vermelden waarvoor u betaalt en voor 

wie. Heeft u een dieet geeft u dit dan ook door! 

Als er géén dieet wensen kenbaar gemaakt worden,  

kan hier de dag zelf geen verandering in gebracht worden. 

 

Uw bijdrage dient uiterlijk op 25 november bij de penning-

meester binnen te zijn. Dit in verband met de bevestiging aan 

“Madestein” van het aantal deelnemers.  

Maak uw bijdrage direct over na het lezen van dit contactblad.  

Het aantal deelnemers is beperkt en vol is vol. 

 

Vervoer Kerstfeest 

Voor het vervoer met de Taxibus kunt u zich op-

geven bij Ria Streef: tel.nr. 070-3666810 op de 

vaste beldagen (maandag en vrijdag tussen 10.00 

en 12.00 uur). 

Uw opgave voor de Taxibus dient uiterlijk 29 november binnen 

te zijn. De Taxibus wil graag ruim van te voren weten hoeveel 

mensen er opgehaald/thuisgebracht moeten worden, dit in 

verband met de planning. Het is een zeer drukke tijd voor de 

Taxibus, er zijn nog meer Kerstfeesten. 

 

Als er plaats is in de bus, wordt de mogelijkheid geboden voor 

mensen, die geen pasje hebben, om met iemand mee te rijden 

die wel een pasje heeft. Uiteraard tegen betaling. De kosten van 

de rit worden in rekening gebracht aan de pasjeshouder. 

Afrekenen onderling regelen. Opstappen bij de pashouder. 

Nathalie Bogte, vice-voorziter 
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 ADRESWIJZIGING VAN DE HOBBYGROEP RIJSWIJK 

De Hobbygroep Rijswijk is verhuisd naar Johan Brouwerstraat 

13 in Rijswijk.  

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! 

TIPS 

Geïnteresseerd in een op maat  gemaakt vakantie-

arrangement op de de prachtige Veluwe in de buurt 

Zwolle? ECR Groot Stokkert heeft jarenlange ervaring 

met het organiseren van zorgeloze vakantieweken zonder 

drempels en met de benodigde zorg. Het in de natuur gelegen 4

-sterrenverblijf in Wapenveld heeft aangepaste bungalows, 

hotelkamers en appartementen en beschikt over vele 

toegankelijke faciliteiten. Uniek is het rolstoeltoegankelijke 

binnenzwembad waar de watertemperatuur 32°C is.  

U kunt u uw vakantie uitbreiden met extra programma-

onderdelen. Is uw interesse gewekt? Dan kunt u contact opne-

men met mevrouw Grolleman van ECR Groot Stokkert T (088) 

328 00 50. Vermeld dat u lid bent van de RPV.  

 

Kijk voor meer onafhankelijke informatie over de verschil-

lende zorgverzekeraars naar 

www.ZorgverzekeringWijzer.nl  

http://www.ZorgverzekeringWijzer.nl
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   Cees op bezoek bij 

 

 

DE FIBROMYALGIEGROEP 

 

Marie-Therésè Timmer leidt al meer dan 15 jaar de 

fibromyalgiegroep. Ooit begonnen met 12 mensen, allen lid van 

de reumavereniging, die behoefte hadden om over hun 

specifieke problemen te spreken.  

Nog steeds is fibromyalgie  (weke delen reuma) door de 

zorgverzekeraars niet erkend. Momenteel bestaat de club uit 7 

leden (Trees, Riet, Ciska, Lia, Margreet, Marianne en Marie-

Therésè) die 2 maal per maand bijeen komen.   

Maar..... hoewel de meesten fibromyalgie hebben, is dat niet 

meer de voorwaarde om bij de club te horen. Borduren en 

gezellig kletsen zijn de toverwoorden. Iedereen neemt zijn eigen 

spullen mee en ook de thee en het lekkers worden uit eigen 

portemonnee betaald. Soms wordt er helemaal niet geborduurd 

en vliegt de tijd om met praten. 

Hoe kan dat nou? Borduren met 

reumahanden? “Ach, je vergeet de pijn” was de 

reactie. Nee, het lukte de dames niet om mij 

over te halen mee te borduren (er zijn 

grenzen). Toch maar, als alternatief, een 3D 

kaart gemaakt. En..... eerlijk is eerlijk.... ik was 

ook nog een beetje trots op het resultaat. 

Fibromyalgiegroep, onder deze noemer staat 

de groep nog steeds in het reumacontactblad. Maar ik denk dat 

“borduurgroep” de lading beter dekt. Dus.... borduursters 

( borduurders) onder ons “Grijp je kans.” 
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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 

 

 

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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AFSCHEID VAN DE OMBUDSWERKER 

 

Onlangs heb ik  het voornemen, om  mijn  functie  

als ombudswerker neer te leggen met  ingang  

van  1 januari 2017, aan  het bestuur kenbaar 

gemaakt, vandaar  dit schrijven op verzoek van  

de voorzitter.   

 

Hoe het  begon 

Begin 2001 verzochten  de toenmalige  voorzitter, 

Marjolein Schröeder, en  Hans Opstal, destijds de  penningmeester, 

mij om de Vereniging  te versterken  in de  functie  van  

Ombudswerker. Omdat  het een, voor  de Vereniging,   nieuwe  

functie betrof  en  men  niet precies wist  wat de  werkzaamheden  

moesten  worden, werd mij carte  blanche gegeven om  de “baan” 

naar  eigen  inzicht  in te vullen. Die  uitdaging,  mij geboden, heb ik 

met beide  handen   en vol enthousiasme opgepakt.  

 

Invulling 

Mijn insteek werd: zo breed mogelijk informatie verstrekken, op alle 

gebieden  waar  reumapatiënten mee  te  maken  zouden  kunnen  

krijgen en leden  ondersteunen bij bezoek aan (keurings)instanties en 

bij bezwaar en  beroep.   

Het zou niet mijn bedoeling worden  om alle  problemen  op te lossen, 

maar  om mee te gaan  in  het traject -  om handvatten aan te reiken- 

om leden voor zichzelf  op te doen komen. 

 

Ondersteuning Reumabond 

Bij  de toenmalige Reumabond werd  één  keer  per jaar een  

ontmoetingsdag  georganiseerd voor ombudswerkers van  alle RPV 

’s. Daar kon men  met  elkaar ideeën  uitwisselen en  met elkaar  

bepraten tegen  welke problemen zoal werd  aangelopen.  Aan  die  

ideeën en tips  heb  ik veel gehad. 

Helaas kwam daaraan  een einde toen  de Bond  steeds meer  taken  

afstootte en later  zichzelf ophief om (gedeeltelijk) op te gaan in het 
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Reumafonds. Toen  was er  vanuit het overkoepelend  orgaan weinig  of 

geen  feed back meer voor ombudswerkers. 

 

Contactblad 

Vanuit het  ombudswerk schreef ik al regelmatig artikeltjes  in  het 

contactblad. Toen  ik  in 2005 de redactie  van  het contactblad overnam 

vond  ik daarin een  kapstok  voor de voorlichtingsstukjes  waar  ik u 

heden ten dage  nog steeds  op vergast. 

 

Houdbaarheidsdatum 

Al bijna  15 jaar heb ik met  veel voldoening deze functie vervuld. De 

laatste jaren werd mijn hulp steeds minder vaak ingeroepen. Dat 

verheugt mij zeer want, mede  door de informatie  die  tegenwoordig op 

allerlei media te verkrijgen  is,   komt men steeds meer  zelf te weten en 

worden  de mensen  steeds mondiger. Ik (mijn functie) wordt  steeds 

meer overbodig, een goede zaak!! 

Een andere  overweging  voor  mij  om  te stoppen was:  leden  van  het 

bestuur mogen hooguit drie  termijnen van vier jaar aaneengesloten 

meedraaien. Als ik dat vertaal naar  mijn eigen functioneren ben ik al drie 

jaar “over tijd”!!  Als  je te lang  met   dezelfde taken meedraait raak je  

vastgeroest  in je ideeën. Mede daarom  heb ik besloten  om mijn  

functie als ombudswerker neer te leggen.  

 

Hoe nu verder 

Het is aan  het bestuur om te beslissen  of ze  het  ombudswerk willen 

prolongeren, of dat deze functie nog meerwaarde geeft aan de 

Vereniging. 

 

Op de achtergrond  zal ik nog wel aanwezig zijn met  mijn bescheiden  

aandeel in  het contactblad. Voor de rest wordt het nu tijd  voor een 

andere  invulling  van  mijn leven.  

Rest mij u allen  hartelijk te bedanken  voor bijna  15 jaar vertrouwen; ik 

heb  mij met veel plezier  voor u ingezet.  

Hartelijke groeten 

Johanna Scholten 
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 MEDICAL TAPING 
 
Wat is medical taping? 
Medical taping is een bepaalde 
manier van tapen waarbij je 
spieren worden ondersteund in 
hun functie. Er wordt namelijk gedacht dat spieren niet 
alleen nodig zijn voor beweging, maar ook belangrijk zijn 
voor lichaamstemperatuur, bloed- en lymfecirculatie. 
 
Bij normaal tapen wordt je bewegingsvrijheid van een bepaald 
gewricht verkleind. Ook komt er een grotere druk op de huid. Bij 
medical taping is dat juist niet de bedoeling. Voor medical taping 
worden verschillende tapes gebruikt. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn kinesiotape, curetape, easy tape, leukotape en 
strappaltape.  Deze tapes hebben dezelfde elasticiteit en 
gewicht als je huid. Ook heeft de medical tape een liftende 
werking op de opperhuid, waardoor er drukvermindering en 
meer ruimte voor de bloed- en lymfevaatjes is. Doordat de druk 
op de pijnreceptoren onder de opperhuid ook minder wordt, heb 
je door het tapen waarschijnlijk ook minder pijn. Verder kun je 
met medical tape gewoon bewegen doordat het elastisch is. Dat 
kan dus niet met normale sporttape. 
 
Wanneer krijg je medical taping? 
Je kunt medical taping kan in meerdere gevallen gebruiken. 
Medical taping kan slappe spieren weer op spanning brengen, 
maar kan ook gespannen spieren weer rust geven. Bij 
sportblessures kun je medical tape krijgen voor het verminderen 
van vocht en ontstekingen, maar ook bij overbelasting. Medical 
taping kan worden gebruikt voor het ondersteunen van je 
gewrichten. Vele sporters tapen bijvoorbeeld hun knie voor extra 
ondersteuning. Tot slot wordt medical tape ook wel eens 
gebruikt als je houdingsproblemen hebt. 
Verder kan het pijn verminderen en bloedcirculatie en 
lymfeafvoer verbeteren. In sommige gevallen kan medical taping 
ook worden gebruikt om hoofdpijn te verminderen. 
 
Hoe gaat medical taping in zijn werk? 
Er zijn fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in medical 

http://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/26/hoofdpijn.html
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taping. Die fysiotherapeuten zullen je intapen als je een 
behandeling met medical tape krijgt. Zij weten precies hoe ze 
de tape moeten plakken bij het probleem dat je hebt. 
Voordat je getapet wordt, wordt er waarschijnlijk aan je 
gevraagd om geen bodylotion op te smeren. Verder is het 
handig als er geen haar zit op de plek die getapet moet 
worden; dan plakt de tape beter. 
De medical tape kun je een paar dagen laten zitten. Deze is 
namelijk anti-allergisch, ventilerend en huidvriendelijk. Je kunt 
er gewoon mee douchen. Als je de tape gaat verwijderen, is 
het handig om deze eerst nat te maken. Het verwijderen gaat 
een stuk gemakkelijker als je de huid strak trekt en de tape van 
boven naar beneden van je huid afrolt. 

 
Bijwerkingen bij medical taping 
Voor zover bekend zijn er geen bijwerkingen van de medical 
tape. Het kan zijn dat je je last van jeuk hebt de eerste twintig 
minuten nadat de medical tape is geplakt. Dat is niet erg. Als 
de jeuk langer dan twintig minuten duurt, is het beter om de 
tape weg te halen. Vertel dit wel aan je fysiotherapeut of arts.  

Bron: ziekenhuis.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. 
 
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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VOORALL NIEUWS 

Komt op  voor de belangen van de 

Hagenaars met een o.a. een 

reumatische beperking. 

 

Gezocht: rollatorgebruikers 

Voorall is op zoek naar mensen die in 

het dagelijks leven een rollator gebruiken 

om deel te nemen aan de testen op het gebied van 

toegankelijkheid. Gebruikt u in het dagelijks leven een rollator 

en vindt u het leuk om af en toe in teamverband samen met 

Voorall uit te proberen of u ergens naar binnen kan? Meld u 

dan aan via info@voorall.nl of telefonisch: 070 365 52 88. 

 

Vooraankondiging symposium ‘sociaal isolement bij 

ouderen met een beperking’ 

Uit onderzoek blijkt dat sociaal 

isolement en een beperking 

vaak samen gaan. Ook neemt 

het risico op sociaal isolement 

toe naarmate men ouder 

wordt. Een aangename en 

stimulerende woonomgeving, 

maar ook actief meedoen 

verminderen dan weer het 

risico op sociaal isolement. Voor ouderen met een beperking is 

dit niet altijd even vanzelfsprekend. Immers, contact met 

andere mensen vraagt dat je mensen buiten de eigen woning 

goed kan bereiken en dat je zelfstandig kan deelnemen aan 

allerlei activiteiten buitenshuis.  

Stichting Voorall, ANBO en PEP Den Haag hechten er allen 

waarde aan dat iedereen mee kan doen. Daarom organiseren 

zij samen een symposium over sociaal isolement bij ouderen 

met een beperking. De bijeenkomst zal plaats vinden op 

maandag 7 november 2016 van 13.00 tot 17.00 bij PEP Den 

mailto:info@voorall.nl
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Haag (Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag). Reserveert u de 

datum alvast in uw agenda?  

 

Nieuwe opstaphaltes Taxibus in Scheveningen 

De gemeente wil de bereikbaarheid voor 

ouderen en mensen met een beperking verder 

verbeteren. Daarom zijn er in Scheveningen 

twee nieuwe haltes voor de Taxibus geopend. 

De 1e halte vindt u bij de laatste rotonde voor 

de haven, tegenover strandtent Fonk. Het adres 

is Strandweg 2. De 2e halte bevindt zich aan de 

Gevers Deynootweg 201, bij het Carlton Beach 

Hotel, tegenover een vestiging van Biesieklette. 

Bij Biesieklette kunt u strandrollators en 

rolstoelen huren. 

De haltes zijn te herkennen aan het onderbord 

met de tekst ‘Halteplaats gehandicaptenbus’ en het witte kruis op 

de parkeerplaats. Deze haltes mogen uitsluitend gebruikt worden 

door vervoerders die ouderen en mensen met een beperking in 

groepsverband vervoeren zoals de Taxibus, Regiotaxi en de 

Valys. De halteplaats is géén parkeerplaats voor burgers: wie 

 beschikt over een invalidenparkeerkaart kan de auto op de 

reguliere gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren langs de 

boulevard. 
 

 

Gezondheidszorgwijzer.nl 

 

De Haagse editie van de gezondheidszorgwijzer geeft u een 

beeld van de geboden gezondheidszorg in de regio, voor zowel 

de reguliere als de alternatieve zorg. De gids kunt u (gratis) 

aanvragen bij Uitgeverij ReCom, telefonisch via 0186 – 640487, 

of stuur een email naar info@gezondheidszorgwijzer.nl  

De informatie is ook via de website te bekijken. 

mailto:info@gezondheidszorgwijzer.nl


    Contactblad  4e kwartaal 2016 - 24     

INJECTEERBARE PLEISTER LAAT KAPOT KRAAKBEEN 

IN GEWRICHT HERSTELLEN 

 

Een injecteerbare pleister die in een 

gewricht op kapot kraakbeen wordt 

geplakt, laat het kraakbeen herstellen. 

Dat is de uitkomst van de eerste 

praktijkproef met de pleister door 

professor Marcel Karperien 

(Universiteit Twente) en zijn 

onderzoeksteam. De pleister trekt cellen aan die in het 

gewricht nieuw kraakbeen laten ontstaan. Het Reumafonds 

heeft het onderzoek mogelijk gemaakt. Vanwege de goede 

resultaten steunt de Europese Unie het onderzoek nu met 

1,5 miljoen euro. 

 

Professor Karperien, wat voor pleister heeft u ontwikkeld? 

'De pleister is een gel van lichaamseigen stoffen. We hebben 

een aantal jaren geleden bedacht om die gel in het gewricht te 

spuiten en op het kapotte kraakbeen te plakken. Je kunt het 

vergelijken met een pleister die je op een huidwond plakt. In de 

afgelopen 3 jaar hebben we hard gewerkt om de eerste 

praktijktest met de injecteerbare pleister mogelijk te maken.’ 

 

Wat heeft u daarvoor allemaal gedaan? 

‘We hebben de pleister allereerst verder ontwikkeld in het 

laboratorium. De gel mocht niet te dik en niet te dun zijn. Te dik 

betekent namelijk dat hij niet in makkelijk in een gewricht 

gespoten kan worden. Te dun betekent dat de gel na het 

inspuiten ‘wegloopt’ en niet op het kapotte kraakbeen blijft 

plakken. Het inspuiten gebeurde tijdens een kijkoperatie. 

Hiervoor is een speciale injectienaald ontwikkeld.’ 
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Wat kwam er uit de praktijktest met de pleister? 

‘We hebben de injecteerbare pleister nu getest in de gewrichten 

van paarden. Wat bleek? Allereerst dat de operatie veilig is voor 

de dieren. De operatie met de injectienaald verliep volgens de 

orthopedisch dierenarts zoals elke andere kijkoperatie. De 

dieren herstelden ook op dezelfde manier van de operatie. De 

gel die in het gewricht ging, bleek goed te blijven plakken en 

was veilig voor de dieren. Dat was natuurlijk een heel belangrijk 

en mooi resultaat.’ 

 

“We werden positief verrast door de snelheid waarmee de gel 

zorgt voor aangroei van nieuw kraakbeen 

Prof. dr. Marcel Karperien (Universiteit Twente)„ 

 

Zaten er verrassingen bij de 

eerste testresultaten? 

'Ja, we werden positief verrast 

door de snelheid waarmee de gel 

zorgt voor aangroei van nieuw 

kraakbeen. We wisten dat ons 

materiaal stamcellen aantrekt, die 

nieuw kraakbeen kunnen gaan 

aanmaken. Maar de hoeveelheid 

cellen die zich in 2 weken tijd hadden vastgezet op de pleister 

was onverwacht groot. Ook de orthopeed had dit snelle 

aantrekken van cellen en de snelle opbouw van nieuw 

kraakbeen niet eerder gezien.’ 

 

Wat is het geheim van de gel? 

'De gel die wij ontwikkeld hebben, bestaat uit stoffen die van 

nature in kraakbeen voorkomen. Het zijn geen eiwitten, zoals 

vaak in de medische wetenschap, maar suikers. Stamcellen 

kunnen zich goed vastzetten op die suikers en zorgen in het 

gewricht voor nieuwe kraakbeengroei.’ 
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Waarom test u de pleister op paarden? 

‘Wij mogen in deze fase van de ontwikkeling de injecteerbare 

pleister nog niet bij mensen testen. Tegelijkertijd willen we ook 

dat de injecteerbare pleister voor dieren beschikbaar komt. 

Dieren hebben net als mensen pijn door artrose en kunnen 

minder goed bewegen. Paardenbezitters kijken uit naar een 

oplossing die werkt.’ 

 

Wanneer denkt u dat pleister bij mensen met artrose kunt 

gaan testen? 

‘We denken dat dat begin 2018 wordt. Dankzij een grote 

Europese subsidie kunnen we nu een onderzoekstraject gaan 

opzetten met meerdere paarden die 6 maanden worden 

gevolgd. De operatie, het plakken van de pleister, de 

kraakbeengroei wordt dan opnieuw getest. Als de resultaten zo 

positief blijven, heb ik goede hoop dat de pleister over een 

paar jaar bij mensen met knieartrose kunnen gaan testen.’ 

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. 

Het maakt niet uit hoe langzaam je vooruitkomt zolang je 

maar niet stopt. 
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REUMAFONDS BEPLEIT ZORGVULDIGHEID BIJ SWITCHEN 
VAN BIOLOGISCHE MEDICIJNEN 
 
Patiënten die overstappen op een biosimilar hebben recht op 
goede informatie en begeleiding van hun eigen reumatoloog 
of reumaverpleegkundige. Bovendien dienen de effecten van 
de overstap zorgvuldig gemonitord te worden, en willen 
patiënten niet te vaak wisselen van medicijn. 
 
Biosimilars positieve ontwikkeling 
De komende jaren vervallen patenten op verschillende, originele 
biologische geneesmiddelen tegen reuma, oftewel biologicals. 
Door de alternatieven, de zogenaamde biosimilars, dalen naar 
verwachting de prijzen van biologische geneesmiddelen en blijven 
deze toegankelijk voor nieuwe patiënten. Patiënten die nu al 
biologische geneesmiddelen gebruiken, kunnen van hun 
ziekenhuis te horen krijgen dat zij op de goedkopere variant 
overstappen. Het Reumafonds vindt dat deze overgang 
zorgvuldige begeleiding verdient. 
 
Goede informatie, begeleiding en monitoring van patiënten 
Zo moet iedere reumapatiënt in elk ziekenhuis in Nederland ervan 
op aan kunnen goede informatie te krijgen en goede begeleiding 
vooraf en tijdens het switchen. 'Alle patiënten moeten voor vragen 
en begeleiding terecht kunnen bij hun behandelend arts en/of 
reumaverpleegkundige in het ziekenhuis', zegt Sija de Jong, 
manager Patiëntenbelangen bij het Reumafonds. 'Daarnaast vindt 
het Reumafonds het belangrijk dat zorgvuldige monitoring 
plaatsvindt, juist omdat patiënten deze middelen zelf thuis 
injecteren. Dit vraagt van reumatologen en 
reumaverpleegkundigen extra tijd en aandacht'. 
 
Overstap naar ander biologisch medicijn kan niet elk jaar 
De komende jaren komen veel biosimilars voor biologische 
reumamedicijnen op de markt. 'Jaarlijks onderhandelen 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars met fabrikanten over 
medicijnen', zegt De Jong. 'Veranderen van medicatie kan voor 
patiënten belastend zijn. We moeten ervoor waken dat patiënten 
volgend jaar opnieuw moeten switchen als dan een ander medicijn 
goedkoper is.' 
 

Bron: www.reumafonds.nl 
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LIGT EEN OORZAAK VAN 
REUMA IN DE DARMEN? 

 
 
Kan reumatoïde artritis 
(RA) in de darmen 
ontstaan? Dat is een 
vraag die steeds meer 
wetenschappers 
bezighoudt. Dr. Shahla 
Abdollahi (Radboudumc 
Nijmegen) loopt 
wereldwijd voorop in het 

onderzoek hiernaar. Zij gaat nu met steun van het Reumafonds 
onderzoeken of ‘slechte’ darmbacteriën het immuunsysteem van 
mensen met RA in de war sturen. 
 
‘Onze darmen zijn een belangrijk onderdeel van ons afweersysteem. 
Dat realiseren we ons vaak niet’, 
legt Shahla Abdollahi vanuit New 
York uit. Zij doet een belangrijk 
deel van haar onderzoek aan de 
Universiteit van New York. ‘Bij 
mensen met reuma werkt de 
afweer niet op de juiste manier, 
want het valt de gewrichten aan. Ik 
wil weten of er verband is tussen 
de immuunreactie tegen slechte 
darmbacteriën en reuma.’ 
 
Een gevaarlijke afweercel bij 
reuma 
Dr. Abdollahi baseert zich op 
eerder onderzoek. ‘We hebben 
ontdekt dat een darmbacterie een afweerreactie veroorzaakt waardoor 
gewrichtsontstekingen kunnen verergeren. Het immuunsysteem maakt 
namelijk afweercellen aan die ook in de gewrichten van mensen met 
RA voorkomen. Die afweercellen, Th17 geheten, zorgen er in de 
gewrichten voor dat ontstekingen steeds erger worden. Het is dus een 
gevaarlijke afweercel bij reuma.’ 
 
Verschillen in de darmbacteriën 
In het onderzoek dat het Reumafonds financiert, gaat Shahla Abdollahi 
iets doen dat nog niet eerder is gedaan. ‘Ik ga onderzoeken of het 
afweersysteem bij mensen met RA anders werkt door een andere 

http://content.presspage.com/uploads/1290/1920_buik.jpg?10000
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samenstelling van de darmbacteriën. Om dat te doen, vragen we 
patiënten bij wie net RA is astgesteld of ze een stukje darmweefsel willen 
afstaan. Ook mensen zonder RA vragen we of ze mee willen doen aan 
wetenschappelijk onderzoek. In de VS wordt er relatief vaak een 
inwendig darmonderzoek gedaan. Zo komen we aan voldoende 
materiaal.’ 
 
Verandert het afweersysteem door andere bacteriën? 
In het darmweefsel van mensen met RA en zonder RA zitten de 
darmbacteriën. Dr. Abdollahi gaat deze bacteriën transplanteren naar de 
darmen van muizen. ‘Het zijn muizen die zelf geen bacteriën in de 
darmen hebben. Dat betekent dat we kunnen onderzoeken wat er met 
hun afweer gebeurt. De grote vraag is: verandert de werking van het 
afweersysteem door een andere mix van darmbacteriën die bij mensen 
met RA voorkomt? En, wat is het effect daarvan op het verloop van de 
ziekte? 
 
Meer weten over het ontstaan van reuma 
Als het afweersysteem bij mensen met RA anders blijkt te werken, kan 
dat ook wat zeggen over het ontstaan van reuma. ‘We weten nu niet of 
de gevaarlijke afweercel Th17 vanuit de darmen in de gewrichten 
terechtkomt. Dat willen we graag weten. Ook willen we weten welke 
bacteriën de werking van het afweersysteem het meest beïnvloeden. Dat 
kan belangrijk zijn voor een eventuele latere behandeling van 
reumatoïde artritis.’ 
 
Onderzoek staat nog aan het begin 
Het onderzoek naar de rol van de darmbacteriën bij RA staat nog aan 
het begin. ‘Een behandeling van mensen met RA op basis van de 
darmbacteriën en de werking van het afweersysteem is dan ook nog ver 
weg’, legt dr. Abdollahi uit. 
 
Belangrijke tips voor gezonde darmen 
Kunnen patiënten dan niets doen? ‘Jawel, er zijn wel degelijk tips voor 
gezonde darmen. Sommige studies wijzen uit dat het eten van veel 
vezelrijk voedsel - dus groente, fruit en volkorenproducten - samen met 
vis en olijfolie een gunstige invloed heeft op reuma. Dit is het zogeheten 
mediterrane dieet. Vezelrijke producten worden ook vaak in verband 
gebracht met gezonde darmbacteriën. Ze worden door de darmbacteriën 
omgezet in bijproducten die goed zijn voor het immuunsysteem. Ook is 
het verstandig om weinig rood vlees te eten', besluit Shahla Abdollahi. 
Lees ook de voorlichting van het Reumafonds over gezonde 
voeding en het mediterrane dieet. 

Bron: www. Reumafonds,nl 

http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/dagelijks-leven/voeding/gezond-leven
http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/dagelijks-leven/voeding/gezond-leven
http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/dagelijks-leven/voeding/dieten
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VULLINGEN KUNNEN IMMUUNREACTIES VEROORZAKEN 

Foto: INGIMAGE 

 

Onderzoeker Dessy 

Rachmawati werpt 

nieuw licht op de 

mechanismen 

waarmee 

tandheelkundige 

legeringen irritatie en 

ontstekingen kunnen 

veroorzaken. 

Ze onderzocht voor haar promotie hoe tandheelkundige toegepaste 

metalen voor beugels, kronen, vullingen en implantaten, het 

immuunsysteem kunnen activeren. Rachmawati promoveerde 

hiermee op 18 mei jl. bij Vumc. 

 

Rachmawati heeft op cellulair niveau in vitro vastgesteld hoe sommige 

van die metalen, zoals nikkel, palladium en goud een signaal kunnen 

imiteren dat het immuunsysteem activeert en daardoor ontstekingen en 

allergieën teweeg kan brengen. Ze heeft ook aanwijzingen gevonden dat 

sommige metalen in de mond aan neurodegeneratieve ziekten kunnen 

bijdragen. De metalen kunnen de immuun cellen in het hersenweefsel 

activeren, waardoor chronische ontsteking kan ontstaan en tenslotte 

neurodegeneratieve ziektebeelden.  

 

De resultaten dragen bij aan de bewustwording van de 

gezondheidsrisico's die blootstelling aan metalen kunnen geven. Ook 

zijn de resultaten van belang voor de tandarts die adequate legeringen 

voor zijn of haar patiënten moet selecteren.  

 

Hoewel tandheelkundig toegepaste metalen immuunreacties kunnen 

opwekken, kunnen zorgvuldige productie, het gedegen testen van 

metaallegeringen, en gepaste klinische monitoring, bijdragen tot veilig 

verantwoord gebruik. De resultaten van dit proefschrift kunnen van 

waarde zijn voor toekomstige richtlijnen ten behoeve van het 

vervaardigen van nieuwe tandheelkundige legeringen. 

  

  

Bron: VUmc 

http://www.vumc.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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Mens, durf te leven is een lied uit 1917, oorspronkelijk geschreven en gezongen door 
Dirk Witte. Dit lied is nu een klassieker in de Nederlandstalige muziek en werd 
opnieuw vertolkt door verscheidene artiesten waaronder Jean-Louis Pisuisse, Willy 
Alberti, Ramses Shaffy, Wende Snijders en Tim Knol. 

 
MENS, DURF TE LEVEN. 
 
Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer 
En als je straks anders wilt, kun je niet meer! 
Mens, durf te leven! 
Vraag niet elke dag van je korte bestaan: 
Hoe hebben m'n pa en m'n grootpa gedaan? 
Hoe doet er m'n neef en hoe doet er m'n vrind? 
En wie weet, hoe of dat nou m'n buurman weer vindt 
En – wat heeft “het fatsoen” voorgeschreven! 
Mens, durf te leven! 
 
De mensen bepalen de kleur van je das 
De vorm van je hoed, en de snit van je jas 
En van je leven! 
Ze wijzen de paadjes, waarlangs je kan gaan 
En roepen “o foei!” als je even blijft staan 
Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk 
Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk 
En wat j' aan de armen moet geven 
Mens, is dat leven? 
 
De mensen – ze schrijven je leefregels voor 
Ze geven je raad en ze roepen in koor: 
Zó moet je leven! 
Met die mag je omgaan, maar die is te min 
Met die moet je trouwen, al heb je geen zin 
En dáár moet je wonen, dat eist je fatsoen 
En je wordt genegeerd als je 't anders wou doen 
Alsof je iets ergs had misdreven 
Mens, is dat leven? 
 
Het leven is heerlijk, het leven is mooi 
Maar – vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi! 
Mens, durf te leven! 
Je kop in de hoogte, je neus in de wind 
En lap aan je laars hoe een ander het vindt! 
Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst 
Maar wees op je vierkante meter een vorst! 
Wat je zoekt kan geen ander je geven! 
Mens, durf te leven! 



EN ONZE FACEBOOKPAGINA VIA 

reuma patiënten vereniging  

den haag e.o.  

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE 

www.rpvdenhaag.nl 


