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De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en om-
streken stelt zich ten doel werkzaam te zijn in het belang 
van patiënten met reumatische aandoeningen in de meest 
ruime zin. 

De Vereniging ontplooit daartoe tal van activiteiten zoals 
beschreven in dit Contactblad. Deze zijn vooral gericht op 
het versterken bij onze leden van 

 

 de onderlinge contacten 

 de mondigheid 

 de zelfwerkzaamheid 

 de vereniging behartigt  collectieve belangen van de 
leden, ook  externe  

 

Leden van de Vereniging kunnen zijn patiënten met een 
reumatische aandoening en ouders van kinderen met een 
reumatische aandoening. 

De Vereniging is aangesloten bij het Reumafonds. 

REDACTIE CONTACTBLAD 

Joyce Numann joyce.numann@planet.nl  

Marjolein Schroeder  mci.schroeder@gmail.com  

Leo Noordermeer  leo.noordermeer@ziggo.nl 

Cees de Graaf  ceesmeteenc@casema.nl  

Marian Fase maefase@hetnet.nl 

Kopij voor het Contactblad 3e kwartaal 2016 gaarne uiterlijk 
4 juli 2016 zenden naar het redactieadres:  

Marian Fase, Libelsingel 26, 2492 RB Den Haag 
 tel. 070-4444449  

e-mail: maefase@hetnet.nl 



    Contactblad  2e kwartaal 2016 - 1     

33e JAARGANG   mei 2016 

 

INHOUD ......................................................................... PAGINA 

Bestuursleden .......................................................................... 2 

Contactpersonen ..................................................................... 3 

Woordje van de voorzitter ....................................................... 4 

Van de penningmeester .......................................................... 6 

Inloopochtend .......................................................................... 8 

Van de bestuurstafel ................................................................ 9 

Afscheid Ria Streef ................................................................ 10 

Avondbijeenkomsten ............................................................. 11 

Dagtocht ................................................................................. 12 

Ledenbestand  ....................................................................... 14 

Cees op bezoek bij  ................................................................ 15 

Groepsactiviteiten.................................................................. 16 

Neem gesprek met je dokter op ............................................ 18 

Tai Chi, reuma en darts ......................................................... 19 

Syndroom Sjögren ................................................................. 20 

Pfeiffer en SLE ....................................................................... 22 

Belastingen ............................................................................ 23 

Gedicht Gerard Reve ............................................................. 25 

Handartrose ............................................................................ 26 

Fenomeen van Raynaud ........................................................ 28 

Websites ................................................................................. 30 

Aanmeldingsformulier Reumapatientenvereniging ............ 31 

Aanmeldingsformulier Hydrotherapie .................................. 32 

Gedicht P.N. van Eyck ........................................................... 33 

Secretariaatsadres Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.: 

Anja van den Bergh-Noordam, Jozef Israëlslaan 109, 

2282 TC Rijswijk (ZH), tel: 070-8889236. 

Het ING nr. van de Reumapatiëntenvereniging is: 
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VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
Opgericht 1979 2 – mei 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 
  
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 
      
Dhr. L. H.  Noordermeer (Leo) e-mail: leo.noordermeer@ziggo.nl 
Allard Piersonlaan 242, 2522 MX Den Haag  tel: 070-3902381 
                 
OMBUDSWERKER:   
Mevr. J.M.A. Scholten  (Johanna) e-mail: jokes54@gmail.com 
Steenhouwersgaarde 5E, 2542 AA Den Haag tel. 070-3595430 
 
MEDISCH ADVISEUR: Dr. H.K. Ronday, reumatoloog 
 
ALGEMEEN ADVISEUR EN VOORLICHTING:  
Mevr. M. Rodenrijs (Ria) e-mail: r.rodenrijs@casema.nl  
Melis Stokelaan 2310, 2541 GM  Den Haag tel. 070-3293263 
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ERELEDEN: 
Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens (Marjolein) 
Mevr. R.H.J. Konings (Lieke) 
Mevr. R. Rodenrijs (Ria) 
Mevr. E.M. v.d. Hoeven (Elma) 
Mevr. J. de Graaff-Grootveld (Joke) 
 

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

CONTACTPERSONEN GROEPEN/CLUBS 
 
Coördinator hydrotherapie: 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! 

Met 'ik kan het niet' is nooit wat bereikt. 

Met 'ik probeer het' zijn wonderen volbracht. 

mailto:webmaster.rpv.denhaag@gmail.com
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 

Zittend in het zonnetje in de tuin 

geniet ik van het voorjaar dat er nu 

duidelijk aankomt. En het is pas begin 

april. Zon is goed voor de mens en 

voor zijn botten en spieren.  

Wat ik ook zo fijn vind is, dat de 

zomertijd weer in is gegaan. Lekker 

langer licht, dus langere dagen. 

 

In het voorjaar is de Reumacollecte 

weer geweest. Veel vrijwilligers zijn op 

pad geweest om te collecteren. De 

opbrengst was alweer meer dan vorig 

jaar. Heel mooi dus. Dat is toch weer heel belangrijk voor de 

onderzoeken die het Reumafonds ondersteunt. 

In ons bestuur zitten ook leden die een aantal vrijwilligers 

aansturen en de collectebussen legen, tellen en afstorten bij de 

bank.  

 

De Algemene Ledenvergadering werd bezocht door 43 leden. 

Het is toch jammer dat er niet mee leden van onze grote 

Vereniging naar deze belangrijke vergadering komen. Misschien 

toch een idee om er volgend jaar wel bij te zijn.  

Elma van der Hoeven is weer geïnstalleerd als onze 

penningmeester. Daar zijn we heel blij mee. De leden van de 

Vereniging waren het er helemaal mee eens. Ook zij weten dat 

we aan Elma een hele goede penningmeester hebben. 

  

En Ria Streef, zij heeft ons bestuur verlaten omdat zij al 12 jaar 

lid is van dit bestuur. Haar 3e termijn zat er op en dan ga je uit 

het bestuur. Jammer, maar helaas. Wij missen haar nu al. Altijd 

vrolijk en behulpzaam, alert en steeds bereid de handen uit de 

mouwen te steken.  
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Gelukkig blijft ze actief voor de Vereniging. Eigenlijk doet ze 

gewoon alles nog, alleen komt ze niet meer op de 

vergaderingen. Fantastisch dat ze zo betrokken blijft. Voor ons 

fijn en voor haar waarschijnlijk ook. 

 

U begrijpt dat wij nu zeker zitten te wachten op aanvulling in ons 

bestuur. Hoe minder bestuursleden hoe meer werk er verdeeld 

moet worden over de andere bestuursleden.  

Denk er nog eens over na of het iets voor u is. Elke keer zeg ik 

weer dat het leuk werk is en dat we veel plezier hebben. Kom 

eens langs op een vergadering en proef de sfeer. Bel maar even 

dan maken we een afspraak. 

 

De bijeenkomst van de 

coördinatoren van onze 

groepjes was een 

succes. Er was een 

goede opkomst en we 

hebben veel 

onderwerpen kunnen 

bespreken. Er zijn veel 

voorstellen gedaan voor 

de contacten met leden en hoe we jongeren bij onze Vereniging 

kunnen betrekken.  

Bedankt voor jullie inbreng. We gaan ermee aan de slag. 

 

Ik hoop u allen weer te zien op de volgende avondbijeenkomst 

van 17 mei. Het  belooft  een interessante avond te worden. Ik 

zou zeggen, kom gezellig luisteren. Wij hebben koffie en een 

koekje. 

 

Hartelijke groeten van Marian Fase, voorzitter 

Als je praat, herhaal je slechts wat je allang weet. 

Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren. 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Vorig jaar schreef ik mijn laatste stukje “van 
de Penningmeester”, nu schrijf ik weer een 
stukje en wel mijn eerste na een jaar van 
afwezigheid.  
Ron Brabander kon door omstandigheden 
geen penningmeester meer zijn. Mij is toen 
gevraagd om dit weer te gaan doen. Doordat ik jullie best wel 
miste heb ik meteen ja gezegd, dit is ook de reden dat u mijn 
naam weer ziet staan op de briefhoofden en in het rijtje van 
bestuursleden. Ik hoop dat ik uw vertrouwen weer kan krijgen en 
doe mijn best dit niet te beschamen. Toch kan het best wel eens 
voor komen dat er iets niet helemaal goed gaat. Wilt u mij dan 
alstublieft zelf hiervan op de hoogte brengen. 
 
Contributie 2016 
Een dag later dan het contactblad van het 1

ste
 kwartaal heeft een 

deel van de leden  de acceptgiro van de vereniging ontvangen. 
De contributie voor dit jaar is € 24,=. Tot nu toe heeft 50% van 
het aantal leden inmiddels via deze acceptgiro betaald. Indien u 
bij de 50% hoort die nog niet betaald heeft, wilt u dit dan alsnog  
zo snel mogelijk doen, dit scheelt mij maar ook U een hoop extra 
werk.  
 
Automatische incasso 
Het incasseren van de automatische incasso is dit jaar niet 
helemaal vlekkeloos verlopen. Door het in gebruik nemen van 
een nieuw administratieprogramma zijn niet alle banknummers 
goed overgenomen.  
Het kan dus gebeuren dat uw contributie zelfs tot een paar 
maanden later geïncasseerd wordt, of u heeft een brief 
ontvangen dat de contributie niet geïncasseerd kon worden. Wilt 
u dan zo vriendelijk zijn om dit zelf over te maken en mij het 
juiste banknummer te geven.  
 
Helaas is door de overgang naar het nieuwe programma bij de 
mensen die de vereniging wat extra’s schenken ook dit extra 
bedrag niet overgenomen. Wij willen de mensen die de 

(Vervolg op pagina 7) 
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Oproep 

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

Meld dat dan even bij Marijke Pleune!  
r.pleune@planet.nl, tel: 0174-245507 

 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

vereniging altijd iets extra’s gunnen dus vragen om dit voor 2016 
zelf over te maken. Door deze extra giften kunnen wij net iets 
meer doen. 
 
Restitutie contributie 
Bij een aantal zorgverzekeraars  kunt u uw jaarcontributie 
declareren. Dat kan vaak middels  het meezenden van een 
kopie  van uw overschrijving. Soms echter  weigert men dit 
betalingsbewijs te accepteren. In dat geval kunt u bij mij een 
betalingsbewijs opvragen om het  contributiebedrag  terug te 
kunnen vorderen.  
U moet wel zelf het bewijs aanvragen. Deze wordt niet 
automatisch verzonden. 
 
Hydrotherapie 
De eerste nota  van dit jaar voor de hydrotherapie is weer op de 
mat gevallen. Een groot aantal van u heeft inmiddels hiervoor de 
machtiging ondertekend, ook krijgt een groot gedeelte de 
rekening via de e-mail.  
Heeft u nog niet uw e-mail adres of een machtiging getekend 
doe het dan  alsnog!  Het scheelt  een boel werk en de betaling 
kan zo niet vergeten worden.  
 
Elma van der Hoeven 
Penningmeester 

Pas als we met hart en ziel kunnen ontvangen, 

kunnen we met hart en ziel geven. 
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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: 
11 mei en 8 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 

 
De nieuwjaarsbijeenkomst 
was erg gezellig. Cees de 
Graaf ging in gesprek met de 
groepscoördinatoren, zodat 
zij konden vertellen over hun 
activiteiten. 
 
De nieuwe penningmeester 
Elma Van der Hoeven, heeft 
de jaarlijkse contributie 
geïnd. 
 
De A.L.V. op 15 maart j.l. is dit jaar goed bezocht mede door het 
feestelijke afscheid van de Ria Streef. U leest hierover meer in 
het blad.  
 
Nathalie Bogte heeft haar termijn als vice-voorzitter met 4 jaar 
verlengd.  
De nieuwe penningmeester wordt Elma van der Hoeven. 
 
Op 5 april is er een bijeenkomst met het bestuur en alle 
groepscoördinatoren geweest. 
 
Op 19 april was er weer een avondbijeenkomst. Het onderwerp 
is dan Osteoporose en de avond werd verzorgd door Dr. 
Huidekoper. 
 
Op 23 april organiseerde het Reumafonds een Besturendag in 
Amersfoort. Enkele van onze bestuursleden hebben hieraan 
deelgenomen. 
 
Op 24 mei is er een overleg met het bestuur en de 
reumaconsulenten uit de regio. 
 
De voorbereidingen voor de Dagtocht op 7 juni zijn in volle gang. 
Verderop in het contactblad kunt u hierover alles lezen. 
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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 

Op 15 maart j.l tijdens de ALV van onze 

vereniging heb ik afscheid genomen van 
het bestuur. Mijn termijn van 12 jaren zat 
er op.  
 
Ik kijk terug op leuke jaren en fijne 
vergaderingen. Ik ben niet helemaal uit 
beeld, ik blijf de taxibus regelen en de 
hydrotherapie op de donderdagochtend.  
Ik blijf ook nog even actief op de 
Donderdagmiddagbijeenkomst totdat er vervanging komt.  
Onze voorzitter, Marian Fase, hield een mooie en ontroerende 
toespraak.  
 
Ik heb een fantastisch cadeau gekregen, een airfryer, waar ik 
heel blij mee ben. Ik kreeg ook nog van de leden van de 
Donderdagmiddagbijeenkomst een prachtig boeket bloemen. 
Nogmaals iedereen bedankt. 
 
Ria Streef 
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AVONDBIJEENKOMSTEN 
 
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.   

17 mei: 

De heer Marijn Koelemij van de Firma 
Medipoint adviseert u het gebruik van 
medische hulpmiddelen en geeft tevens 
advies over vergoedingen van uw 
ziektekosten verzekeraar van deze 
producten. 

“Zorg en comfort in iedere fase van het leven” 

21 juni:    

Mevrouw Jolanda Frijsen geeft informatie over wat MEE voor u 
kan betekenen. 
MEE is door de gemeentes en door het zorgkantoor 
aangewezen voor het geven van onafhankelijke client-
ondersteuning met mensen met een beperking. 
 
Wat heeft u nodig om zo zelfstandig mogelijk mee te doen? 
U kunt bij MEE terecht voor de meest uiteenlopende kwesties 
die te maken hebben met uw beperking. 
Bijvoorbeeld: voorbereiding op een gesprek bij gemeente of 
UWV, hulp bij aanvragen van een indicatie,  
informatie en advies over wet- en regelgeving. 

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

Iedereen is welkom, ook niet leden. 

Op onze website: www.rpvdenhaag.nl staat de meest actuele in-
formatie over de avondbijeenkomsten. Het komt namelijk wel 
eens voor, dat een presentatie op het laatste moment gewijzigd 
wordt. 
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DAGTOCHT DINSDAG 7 JUNI 2016 
 

PROGRAMMA 

Tussen 08.15 en 08.45:  

verzamelen bij het Wijkcentrum 

Vrederust,  

Melis Stokelaan 2496w  Den Haag 

(tussen Lozerlaan en Beresteinlaan), 

Flatnaam: Wilgenburg. 

 
09.00:  vertrek naar De Meern voor de koffie met gebak. 
Ca 12.30: pauze in Giethoorn. U bent vrij om te wandelen en/of 

een bezoek te brengen aan een van de talrijke musea 
o.a. het Gloria Maris, de Oude Aarde of de Speelman. 
U kunt uw meegebrachte lunch opeten of ergens 
lunchen/koffie drinken. Ook kunt u winkelen of 
misschien wel op een terrasje zitten. 

13.45:   we maken een mooie rondvaart door de smalle 
grachten en onder de traditionele bruggetjes van het 
sprookjesdorp Giethoorn, ook wel Hollands Venetië 
genoemd. 

15.45: rondrit door Staphorst met een gids die ons alles gaat 
vertellen over de Staphorster cultuur, klederdracht, de 
kleurrijke boerderijen, en de tradities en gewoonten. 

17.00: Er staat een heerlijk 3-gangen diner voor u klaar in 
Staphorst. 

21.15:  rond deze tijd zullen we weer in Den Haag arriveren. 
 

Staphorst 
Staphorst, het dorp met haar vele gezichten, 
spreekt tot de verbeelding. De lange 
lintbebouwing met haar kleurrijke boerderijen, 
de klederdracht, die nog steeds volop 
gedragen wordt, en de vele tradities en 
gewoonten, maakt Staphorst tot een uniek 
dorp.  
In de bus stapt een Staphorster Boertie in  als 
gids en neemt u mee in een reis door de 
Staphorster tijd waarbij de lach zeker niet 
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gemeden wordt. Deze gids met veel kennis van de Staphorster 
cultuur zal u zeker weten te boeien. 
 
Als u mee wilt 
Om mee te kunnen met deze dagtocht dient u zich aan te 
melden door €35,00 (voor introducees €40,00) over te maken 
naar IBAN nr: NL66INGB0003890569 van de Vereniging van 
Reumapatiënten Den Haag e.o. 
Wilt u a.u.b. als omschrijving 
melden of u een dieet heeft 
en of u rolstoel gebonden 
bent en in de rolstoel blijft 
zitten tijdens de busrit. 
 
Als uw betaling niet voor 
20 mei bij de 
penningmeester binnen is, 
kunt u helaas niet met de 
dagtocht mee. Op die 
datum wordt het aantal 
deelnemers aan de 
busonderneming doorgegeven. 
Contant betalen in de bus is niet mogelijk! 
 
Taxibus 
Het opgeven voor de Taxibus kan tot vrijdag 20 mei bij Ria 
Streef, te bereiken op maandag en vrijdag tussen 10.00 en 
12.00 uur op telefoonnummer 070-3666810. 
 
Ziekte 
Mocht u op de dag zelf ziek zijn, wilt u zichzelf dan afmelden bij 
Marijke of Nathalie van de Dagtocht Commissie. 
Marijke: 06-23465274 / Nathalie: 06-21206155 
 
We hopen u allen op 7 juni te zien en zullen duimen voor mooi 
(droog) weer! 
Hartelijke groet van Marijke & Nathalie  

De natuur telt geen uren. 

Alleen de mens wil weten hoe laat het is. 
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 RUBRIEK LEDENBESTAND 
 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

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

Nieuwe leden 

De heer R. Cigirci 

Mevr. V. van Krul-van Stight 

Mevr. M.S.J. van der Spek 

Mevr. G.M. van der Toorn 

Mevr. E.R. Yuseinova 

Mevr. T. Verbeek 

Mevr. C. van Melsen 

De heer R. Osman 

 Overleden  leden 

Mevr. H. Braam 

Mevr. D. van Hooff-van Abeelen 

Mevr. R.M. Merkli-Vermeeren 

Mevr. A. Splinter-Blom 

Mevr. W. Swikker-Breddels 

Mevr. W.M. Vosveld 

De heer A.W. Pennings 

Wij wensen de nabestaanden sterkte toe. 
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Cees op bezoek bij 

“De Timmerclub” 
 
Reuma en timmeren. Kan dat? Ja, dat kan! Daar kwam ik wel 
achter tijdens mijn bezoek. Wat de een niet kan, kan de ander 
wel en zo worden onwillige handen handig. Maar..... meer 
handen zijn hard nodig.  
Ooit begon de club in 2001 met 11 mensen. Nu nog maar 6 
mensen. Vijf vrouwen en een man. En wat voor een man. Mag ik 
het zeggen? Ja, ik mag het 
zeggen. “Kunstenaar Kees” geeft 
veel inspiratie en komt met 
prachtige maakbare voorstellen.  
 
Daarnaast is er veel ruimte voor 
individuele ideeën en een kast 
met voorbeelden uit boeken. 
Kortom men vervalt weinig in 
herhaling en de resultaten mogen 
er zijn. Alles wat gemaakt wordt, 
wordt gefotografeerd en is te zien in het verenigingsgebouw.  
Als de resultaten niet voor eigen gebruik zijn, is het tegen 
kostprijs te koop. Zo zag ik: boekensteunen met paarden, 
olifanten en ganzen, vogelhuisjes, service boys, tissueboxen, 
allerhande speelgoed, poppenhuizen, deurhangers, enz. enz.  
 
De timmeraars beschikken over het modernste gereedschap, 
ooit beschikbaar gesteld door Fonds 1818. Ik zag o.a. een 
figuurzaagmachine, een kolomboormachine en een kast vol 
gereedschap. Aan hout geen gebrek. Dankzij een lieve brief van 
een van de timmervrouwen levert onze adverteerder, 
Houthandel van der Marel uit 's-Gravenzande, speciaal voor de 
club geselecteerd hout. 
 
De timmerclub komt elke woensdagmiddag bijeen en natuurlijk 
wordt er gekletst over eigen wel en wee voordat men aan de 
slag gaat.  
De coördinator, Lia van der Laan, probeert al jaren de groep uit 
te breiden. Drempelvrees is niet nodig, meld je aan. Deze groep 
verdient uitbreiding. Je zal er geen spijt van krijgen. 
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN   

RPV DEN HAAG E.O. 

 

HOBBYGROEP RIJSWIJK:  MET EEN LUISTEREND OOR VOOR 

ELKAAR 

Martin Campslaan 565A , Rijswijk 

 

2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur 

Contactpersoon: Henriëtte Godschalk,  tel. 070-3941312  

 

FIBROMYALGIEGROEP: CREATIEF BEZIG ZIJN MET EEN  

LUISTEREND OOR VOOR ELKAAR 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag  

  

Elke 1e en 3e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 

uur 

Contact persoon: Marie-Thérèse Timmer, tel. 070-3974508 

 

HOBBYCLUB MAANDAG: KAARTEN MAKEN, SCHILDEREN  

EN  NOG VEEL MEER 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag  
 
Elke 2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 
uur  
Contactpersoon: Marga Noordermeer, tel. 070-3902381   

 

CRAZY DARTS: SAMEN BEWEGEN, SAMEN PRATEN,  

SAMEN LACHEN, SAMEN HUILEN 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 

  
2e en 4e dinsdagavond van de maand, vanaf 19.30 uur 

Contactpersoon: Joke Tijsmans, tel. 070 3237319  
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN 
RPV DEN HAAG E.O.         vervolg 

 

TIMMERCLUB: PLEZIER MET HOUT 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 

  
Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 

Contactpersoon: Lia van der Laan, tel. 070-3871105 

 

50 PLUS GROEP:  

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. 



    Contactblad  2e kwartaal 2016 - 18     

 
 

Minister Schippers van Volks-

gezondheid adviseert patiën-

ten hun gesprekken met de 

dokter op te nemen. Dan kun-

nen ze later nog eens luiste-

ren wat de dokter allemaal 

heeft gezegd. “Vooral wan-

neer het een emotioneel bela-

den gesprek is, is de kans groot dat de patiënt niet alles 

onthoudt. Daarom kan het opnemen van een gesprek de pa-

tiënt helpen om zijn gedachten op een rij te zetten en een 

besluit te nemen”, schrijft ze aan de Tweede Kamer. 

 

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie vindt het 
een goed idee. “Maar ik raad patiënten wel aan om het van tevo-
ren met de dokter te bespreken. Dat is wel zo netjes. En het is 
ook beter voor de verstandhouding.” 
 
Bron : NPCF.nl 

 

NEEM GESPREK MET JE DOKTER OP, MAAR ZEG HET WEL 

Telefooncontacten met de RPV 
 

Het komt regelmatig voor dat onze leden naar bestuurs- 

leden en contactpersonen bellen, daar zijn we ook voor!  

Helaas wordt er ook vaak op tijden gebeld dat men normaal ge-

sproken “vrij” zou zijn. Graag willen wij u er op attenderen dat 

ook bestuursleden en contactpersonen, die allen hun krachten 

vrijwillig aan de RPV leveren, reumapatiënten zijn en sociale ver-

plichtingen hebben.   

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

weekends, Spoedgevallen uitgezonderd. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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  TAI CHI, REUMA EN EEN BEETJE DARTS 
 
U kent haar wel, Joke Tijsmans, onze 
dartscoördinator. Welnu, zij volgt al 
maanden Tai Chi lessen en is van mening 
dat heel veel reumapatiënten daar baat bij 
kunnen hebben. 
 
Tai Chi is een eeuwenoude Chinese 
bewegingsvorm. Oorspronkelijk was het een 
gevechtsvorm maar de 
gezondheidsbevorderende aspecten zijn algemeen bekend. De 
bewegingen worden rustig uitgevoerd zodat iedereen Tai Chi 
kan beoefenen ondanks een wat hogere leeftijd of lichamelijke 
beperkingen door reuma. Het is een vorm van bewegend 
mediteren. Het geeft rust en de bewegingen zijn totaal niet 
belastend. 
Joke volgt lessen bij instructeur Ben Lochtenbergh. Hij doet 
een beweging een aantal keren voor, doet deze dan samen 
met de groep en kijkt toe terwijl de leerlingen de beweging 
herhalen. 
 
Een maal per jaar organiseert Ben een goede-doelen-dag. 
Natuurlijk gaf Joke haar “Crazy Darts” op als goede doel. En, 
jawel hoor, een tweede prijs van 300 euro. De dartclub heeft nu 
het geld om nieuwe dartborden aan te schaffen. Maar..... 
belangrijker.....!! Als u denkt dat Tai Chi misschien iets voor u 
kan zijn, bekijk dan vooral de website van Ben: 
www.healingtaichi.nl .   
Misschien is het iets voor u. Laat het dan aan Anja v.d. Bergh 
weten 
Misschien kunnen we een eigen RPV-groep vormen. 

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!! 

http://www.healingtaichi.nl/


    Contactblad  2e kwartaal 2016 - 20     

SPEEKSELKLIERTJES KWEKEN VOOR ONDERZOEK NAAR 
ONTSTAAN SYNDROOM VAN SJOGREN 

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat 
onderzoek doen naar de speekselkliercellen van patiënten 
met het syndroom van Sjögren. 

Door cellen te isoleren uit de speekselklieren, deze in een 
kweeksysteem te laten uitgroeien tot mini-speekselklieren 
en nader te bestuderen, hopen de onderzoekers beter 
inzicht te krijgen in het ontstaan van de ziekte. Het Reuma-
fonds ondersteunt het innovatieve onderzoeksproject met 
240.000 euro. 
Het syndroom van Sjögren is een chronische ziekte waarbij 
klieren ontstoken raken, vooral de traan- en speeksel-
klieren. Hierdoor ontstaan klachten zoals droge ogen en een 
droge mond. Ook vermoeidheid en gewrichts- en spier-
klachten komen vaak voor. Daarnaast kunnen de ontste-
kingen zich ook uiten in organen zoals nieren en longen en 
in zenuwen. Na reumatoïde artritis is het de meest voor-
komende systemische auto-immuunziekte. Sjögren komt 
waarschijnlijk voor bij 1 op de 100 mensen.  
 
Hoe het syndroom van Sjögren ontstaat en welke factoren een 
rol spelen is nog niet precies bekend, maar wel is duidelijk dat 
de kliercellen van de speekselklieren en traanklieren hierbij een 

http://zorgkrant.zorgportaal.nl/
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belangrijke rol spelen. Deze cellen kunnen bijvoorbeeld kwets-
baarder zijn, sneller afsterven en vervolgens niet snel genoeg 
worden vervangen door nieuwe cellen. Een andere mogelijk-
heid is dat zij stofjes uitscheiden die de omgeving van de cellen 
afbreekt en/of afweercellen kunnen aantrekken en activeren.  
 
In dit onderzoek wordt bekeken of de speekselkliercellen van 
Sjögren-patiënten afwijken van die van gezonde personen. Deze 
afwijking is mogelijk al in de voorlopercellen (stamcellen) 
aanwezig. Ook wordt onderzocht of in Sjögren-patiënten de 
stamcellen goed functioneren bij het vervangen van afge-
storven kliercellen. Daartoe worden uit de speekselklieren van 
zowel Sjögren-patiënten als gezonde personen stamcellen geï-
soleerd, die de onderzoekers in een kweeksysteem laten uit-
groeien tot mini-speekselkliertjes. Zij onderzoeken vervolgens of 
de cellen van de mini-speekselkliertjes van Sjögren-patiënten 
even lang in leven blijven als die van gezonde mini-
speekselkliertjes, en welke stoffen ze maken.  
 
De onderzoekers van de afdeling Reumatologie en Klinische 
Immunologie hopen door dit onderzoek beter inzicht te krijgen in 
de werking van de speekselklierencellen van Sjögren-patiënten, 
hoe deze cellen betrokken zijn bij het ontstaan van de ziekte en 
op welke manier speekselklieren in de toekomst mogelijk 
hersteld zouden kunnen worden.  
 
Het UMCG is expertisecentrum voor de ziekte van Sjögren en 
beschikt over een zorgtraject Sjögren, waarin jaarlijks circa 400 
patiënten worden behandeld. Hierbij werken verschillende 
medische disciplines nauw samen, waaronder Reumatologie en 
Klinische Immunologie, Mondziekten, Kaak- en Aan-
gezichtschirurgie, Oogheelkunde, Hematologie en Pathologie. 
 
Bron: UMCG 
  

Kijken doe je met je ogen; 

zien doe je met je ziel. 

http://www.umcg.nl/
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VIRUS ZIEKTE VAN PFEIFFER HANGT MOGELIJK SAMEN 

MET ONTSTAAN VAN SLE 
 
Het virus dat de ziekte van Pfeiffer 
veroorzaakt, speelt mogelijk een 
rol bij het ontstaan van 
systemische lupus erythematodes 
(SLE). Dat ontdekte een 
onderzoeksteam onder leiding van 
dr. Michiel Pegtel van het VUmc in 
Amsterdam. Het zogeheten epstein
-barrvirus verspreidt een 
boodschap die het 
immuunsysteem bij mensen met 
SLE op hol doet slaan. Pegtel denkt dat uit de nieuwe 
kennis op termijn mogelijk nieuwe behandelingen 
oplevert. 
 
Bij bijna elk mens is het epstein-barrvirus in een heel klein 
percentage van de witte bloedcellen aanwezig. Tot voor kort 
werd gedacht dat het virus onzichtbaar was voor het 
afweersysteem. Dr. Michiel Pegtel heeft laten zien dat het virus 
een boodschap vanuit de witte bloedcellen een boodschap 
verstuurt aan het afweersysteem. Het immuunsysteem komt 
dan in actie, waardoor de meeste mensen niet ziek worden. 
 
Immuunsysteem slaat op hol bij mensen met SLE 
Bij mensen met een ontregeld afweersysteem slaat dit 
mechanisme juist op hol. Pegtel en zijn onderzoekers hebben 
laten zien dat dit mogelijk in de huid van mensen met 
systemische lupus erythematodes gebeurt. Alarmcellen in het 
immuunsysteem zorgen ervoor dat er ontstekingen chronische 
(gewrichts)ontstekingen ontstaan. 
 
Grote rol voor kleine blaasjes 
Heel kleine blaasjes uit de witte bloedcellen brengen de 
boodschap van het eppstein-barvirus over aan het 
immuunsysteem. Deze blaasjes heten exosomen. Ook bij 
kanker kunnen de exosomen ervoor zorgen dat het 



    Contactblad  2e kwartaal 2016 - 23     

immuunsysteem geactiveerd 
wordt. Kankerpatiënten kunnen 
dan resistent worden tegen de 
behandeling. 
 
Veel kansen voor nieuwe 
behandelingen 
Michiel Pegtel is enthousiast 
over zijn ontdekking. ‘Als we dit 
mechanisme verder kunnen begrijpen en ontrafelen, biedt het 
veel kansen voor de behandeling van allerlei aandoeningen. 
Dan denk ik aan de auto-immuunziekte SLE, maar ook aan 
kanker.’ Inmiddels is een VUmc-onderzoeksteam gestart met de 
ontwikkeling van nieuwe methodes om de ontrafeling van dit 
ingenieuze communicatiemechanisme mogelijk te maken. 
Bron: VUmc 

Als je de goede momenten in je leven intens 

en bewust beleeft, is er veel kans dat je 

sterker staat in de kwade momenten. 

BELASTINGDIENST 
 
Naar aanleiding van de specifieke zorgkosten presentatie op de 
avondbijeenkomst van dinsdag 16 februari j.l  zijn er  vragen 
gesteld die niet ter plekke beantwoord konden worden.  
Zoals toegezegd volgen nu de antwoorden van de 
Belastingdienst. 
 
Vragen die gesteld zijn 
 Mag je de (zelfgemaakte) kosten voor een parkeerkaart als 

gehandicapte zelf of als mantelzorger (voor) als zorgkosten 
opvoeren? 

 Het gehandicapten parkeerbord, en de strepen die geplaatst 
worden voor het parkeervak opvoeren als zorgkosten? 

 Sociale kilometervergoeding (mag je daar kosten voor in 
rekening brengen) schijnbaar kon dat vroeger via de 
gemeente. 
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Antwoord 
De - aftrekbare - specifieke kosten zijn LIMITATIEF vermeld in 
de Wet inkomstenbelasting 2001 (art.6.17) De aangehaalde 
gevallen komen niet voor in deze limitatieve opsomming in de 
Wet en komen dan ook niet voor aftrek in aanmerking. 
Het moet gaan om medische behandelingen, farmaceutische 
uitgaven of bepaalde hulpmiddelen. 
 
Met betrekking tot de reiskosten komen uitsluitend de reiskosten 
in aanmerking in verband met artsen/ziekenhuisbezoek.  
Aftrek voor sociale reiskosten vallen hier nimmer onder tenzij er 
sprake is van méérkosten auto in verband met ziekte /invaliditeit. 
Hier geldt een ingewikkelde berekening voor, waarbij moet 
blijken dat door de ziekte/invaliditeit meer kilometers zijn 
verreden op jaarbasis dan vergelijkbare gezonde personen. 
 
Vraag aangifte 2015 
Kan je nog een papieren aangifte aanvragen en hoe? 
 
Zorgen wegnemen 
Als iemand hiermee niet geholpen is en het machtigen van een 
andere geen optie is, dan stuurt de Belastingdienst hen een 
papieren kopie van digitaal berichten.   
 
Aanmelden 
Voor de papieren kopie komen mensen in aanmerking die niet in 
staat zijn om hun digitale post te bekijken en voor wie het 
machtigen van een ander geen oplossing is. Zij worden hiervoor 
aangemeld via de maatschappelijke dienstverleners met wie de 
Belastingdienst samenwerkt om deze groep zo goed mogelijk op 
verschillende manieren te helpen. 
 
Daarnaast kunnen mensen zelf bellen met de Helpdesk Digitale 
Post (0800-2358352). Aan de telefoon wordt samen met hen 
besproken of zij hiervoor in aanmerking komen of dat andere 
oplossingen mogelijk zijn. 

Laat de regeltjes je er niet van weerhouden 

om het juiste te doen. 
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In 1969 schreef Reve tijdens de 
Maagdenhuisbezetting “Roeping”.  
Mijns inziens een tijdloos gedicht. 
 
Roeping Gerard Reve 

 
 
 

Zuster Immaculata, die al 

vier en dertig jaar 

verlamde oude mensen wast, 

in bed verschoont, 

en eten voert, 

zal nooit haar naam vermeld zien. 

Maar elke ongewassen aap die met een 

bord: dat hij voor dit, of tegen dat is, des 

middags het verkeer verspert, 

ziet 's avonds reeds zijn smoel op de teevee. 

Toch goed dat er een God is. 
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ONDERZOEK NAAR BESTRALING ALS BEHANDELING 

VOOR HANDARTROSE 

Handartrose is een vorm van artrose waarbij ontstekingen 
een belangrijke rol spelen. Het gevolg: kraakbeenschade 
die steeds verder toeneemt. Mensen met handartrose 
krijgen dan ook steeds meer last van pijn en beperkingen. 
Een lage dosis bestraling lijkt ontstekingen bij 
handartrose te kunnen remmen, waardoor klachten minder 
worden. Of dit klopt, wordt onderzocht door de Sint 
Maartenskliniek in Nijmegen, in samenwerking met het 
Radboudumc.

Dr. Els van den Ende en promovendus Michiel Minten zijn 
beide onderzoekers op de afdeling Reumatologie van de Sint 
Maartenskliniek. Zij leiden het onderzoek, waaraan 54 
patiënten kunnen meedoen. 

Hoe ziet het onderzoek eruit? 
Dr. Van den Ende: ‘In totaal kunnen 54 mensen met 
handartrose meedoen met ons onderzoek. Er wordt eerst bij 
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alle patiënten met een echoapparaat vastgesteld waar de 
ontstekingen zitten. Ook krijgen de deelnemers vragenlijsten 
over de pijn. We vragen ook naar het functioneren in het 
dagelijks leven en over het gebruik van medicijnen. Alle 
patiënten gaan in twee weken tijd 6 keer naar het Radboudumc 
voor de behandeling. Toch is er een verschil: de ene helft krijgt 
de echte bestraling, de andere helft krijgt een nepbestraling. 
Deelnemers weten niet in welke groep zij komen.’ 

Is de bestraling gevaarlijk? 
Dr. van den Ende: ‘De bestraling die wij gebruiken heeft een erg 
lage dosis. We verwachten dan ook geen bijwerkingen zoals een 
rode of gevoelige huid. Toch zitten er aan het gebruik van 
straling altijd wat risico’s, er is bijvoorbeeld een kleine kans op 
het ontstaan van een tumor in de verre toekomst. Dit risico is 
echter klein.’ 

Deelnemen? 
Heeft u handartrose en heeft u geen baat gehad bij pijnstilling en 
fysiotherapie en/of ergotherapie? Heeft u interesse om deel te 
nemen aan dit onderzoek? Stuur dan een e-mail met uw 
gegevens aan onderzoeker Michiel 
Minten: m.minten@maartenskliniek.nl 

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:m.minten@maartenskliniek.nl
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FENOMEEN VAN RAYNAUD 
  
Het fenomeen van Raynaud is een vaataandoening waarbij de 
bloedtoevoer stopt. De patiënten hebben vooral klachten als het 
koud is. Ze hebben gevoelloze, verkleurde vingers, tenen of 
neuspunt. 
 
Naast dat dode gevoel kunnen ook tintelingen voorkomen, vooral in 
de vingers. Klachten zijn vaak te verminderen of te voorkomen. Maar 
soms is het ernstiger en is medische behandeling nodig. Een aanval 
duurt ongeveer 5 tot 30 minuten. 
  
Bloedtoevoer stopt 
De bloedvaten helpen mee om de warmte in het lichaam te regelen. 
Bij het fenomeen van Raynaud stopt de bloedtoevoer naar de vingers 
of tenen. Door prikkels als koude lucht, vocht of heftige emoties 
trekken de slagaders van de vingers te snel samen. Typische 
verschijnselen zijn dode vingers of tenen. Deze zijn eerst wit en 
worden daarna blauw. Tenslotte wordt de huid rood als de hand of 
voet weer warm is. Dat geeft een pijnlijk gloeiend gevoel in 
vingers,tenen en soms ook op het puntje van de neus. 
  
Primaire vorm 
Bij primair fenomeen van Raynaud treden de vaatkrampen en 
verkleuringen meestal tegelijk bij beide handen op. Behalve bij de 
duimen. Soms zijn er ook klachten aan de tenen of de punt van de 
neus. Een koude omgeving of het aanraken van een koud voorwerp 
kan een aanval uitlokken. Maar ook bij het werken met trillende 
apparaten of het ritmisch toetsen aanslaan, zoals bij pianospelen of 
werken op een toetsenbord, kunnen aanvallen ontstaan. Dit zijn 
uitwendige prikkels. 
Ook zijn er inwendige prikkels die vaatkrampen veroorzaken. 
Voorbeelden zijn heftige emoties, zoals angst, verdriet of woede. 
De primaire vorm komt het meest voor. Soms komt het al op jonge 
leeftijd voor en gaat het later vanzelf over. 
 
Secundaire vorm 
Het secundair fenomeen van Raynaud kan het gevolg zijn van een 
ziekte met afwijkingen in de vaatwand, bijvoorbeeld bij auto 
immuunziekten zoals sclerodermie, reumatoïde artritis of het Sjögren 
Syndroom.  
 
Ook bepaalde geneesmiddelen, zoals bètablokkers, veroorzaken 
soms deze secundaire vorm. Een bètablokker is een geneesmiddel 
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dat bijvoorbeeld zorgt voor een verminderde zuurstofbehoefte van het 
hart, minder hartritmestoornissen en een lagere bloeddruk. 
 
Bij secundair Raynaud zijn er vaak blijvende afwijkingen aan de 
haarvaten in de vingertoppen of tenen. 
De aanvallen bij secundair zijn vergelijkbaar met die bij de primaire 
vorm. Het verschil is dat bij secundair de aanvallen niet aan beide 
handen of voeten tegelijk optreden. 
  
Diagnose 
Lichamelijk of laboratoriumonderzoek kan nodig zijn voor een 
definitieve diagnose. De arts kijkt ook naar verschijnselen van 
bindweefselziekten en bloedvatontstekingen: 
 gewrichtsklachten en spierzwakte 
 droge mond en ogen 
 huiduitslag en huidveranderingen 
 koorts 
 Slikstoornissen 
 Benauwdheid 
  
Behandeling 
Met een aantal praktische tips zijn de klachten te verminderen of te 
voorkomen. Medische behandeling is niet altijd nodig. 
 
Enkele tips: 
 blijf zoveel mogelijk in goed verwarmde ruimtes 
 kleed u warm aan 
 rook niet 
 beweeg voldoende 
 vermijd stress 
 
Bij het secundaire fenomeen van Raynaud is het vooral belangrijk om 
de oorzaak aan te pakken. Bij een goede behandeling van een 
onderliggende ziekte, heeft iemand minder klachten aan de vingers of 
tenen. 
  
Andere behandelingen zijn: 
 medicijnen die de bloedvaten verwijden 
 doorsnijden van een zenuw, zodat de spiertjes in de vaatwand 

niet meer verkrampen 
 de zenuw tijdelijk uitschakelen door een injectie 
  
Bron: Reumafonds 



    Contactblad  2e kwartaal 2016 - 30     

WEBSITES 
Op onze site www.rpv.denhaag.nl vind u 
links naar nieuwsberichten van 
verschillende organisaties die de 
belangen van patiënten behartigen.  
 
Ieder(in)maakt ieder kwartaal een digitale 
nieuwsbrief voor relaties met relevante 
informaties zoals:  
Het onderzoek waar niemand om heen kon: gemeentes informeren 
hun burgers slecht over de eigen bijdragen voor de Wmo. Een kwart 
van de zorgvragers haakt af vanwege de hoogte ervan. Dit waren 
schokkende uitkomsten van het onderzoek dat Ieder(in) en Binnen-
lands Bestuur naar buiten brachten. Lees meer op de site van 
www.iederin.nl   
 
Wmo, de Haagse aanpak. Deze nieuwsbrief informeert professionals 
in de stad over de meest actuele ontwikkeling rond de uitvoering van 
de Wmo. Heeft u een suggestie? Meld het dan via 
wmocommunicatie@denhaag.nl  
 
Zorgbelang informeert onder andere over cliënten ondersteuners. 
Heeft u te maken met langdurige zorg? En heeft u vragen of behoefte 
aan ondersteuning? Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg 
heeft recht op onafhankelijke cliëntenondersteuning. U kunt hiervoor 
kosteloos terecht bij Zorgbelang Zuid-Holland  
 
Op de site van Voorall Nieuwsflits staat handige informatie voor Haag-
se gehandicapten zoals “Onbeperkt genieten op de Haagse stranden”: 
 
De Haagse stranden worden steeds toegankelijker voor iedereen. De 
gemeente Den Haag en Voorall zetten zich hiervoor in, samen met 
diverse partners en fondsen. Ook dit strandseizoen zijn alle 
voorzieningen weer beschikbaar op Kijkduin en Scheveningen, zodat 
ook mensen met een beperking onbezorgd kunnen genieten van een 
dagje zon, zee en strand. Zie ook: www.zorgbelangzuidholland.nl en 
www.voorall.nl  
 
Nieuws van het Reumafonds: een van de speerpunten is het gratis 
toegankelijk maken van informatie over reuma. Goed informatie helpt 
mensen met reuma de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Ook 
geeft het handvatten voor de (naaste) omgeving van de reumapatiënt. 
Heeft u behoefte aan informatie? Kijk dan op de site en download een 
of meer van de gratis brochures via www.reumafonds.nl  

http://www.rpv.denhaag.nl
http://www.iederin.nl
mailto:wmocommunicatie@denhaag.nl
http://www.zorgbelangzuidholland.nl
http://www.voorall.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* acoord 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 VA ’s-Gravenzande  

U kunt zich ook via de website aanmelden www.rpvdenhaag.nl 



    Contactblad  2e kwartaal 2016 - 32     

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  

Bronovo z.h.: dinsdagmiddag.  .................................. om 13.00 of 13.40 

Revalidatiecentrum: maandagavond   .................... om 19.00 of 19.40 of 20.10 

Revalidatiecentrum: vrijdagavond  .................... om 18.00 of 18.40 of 19.20  

Huize Steenvoorde Rijswijk: donderdagochtend.om 10.00 of 10.40 of 11.20 of 12.00    

Bechterew-oefengroep Revalidatiecentrum: vrijdagavond. ............Sporten om 18.00  

  .................. Daarna Hydrotherapie 19.30 

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 VA ’s-Gravenzande  
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In veel Arabische landen is poëzie al eeuwenlang “volkskunst” 
nummer 1. Het gedicht “De tuinman en de dood” van P.N. Van 
Eyck is geïnspireerd door de Arabische cultuur en werd een “hit” 
op middelbare scholen. 
 
 
De tuinman en de dood. P.N. Van Eyck 
Een Perzisch Edelman 
 
 
 
Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, 
Mijn woning in: Heer, Heer, één ogenblik! 
 
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot, 
Toen keek ik achter mij. Daar stond de 
Dood. 
 
Ik schrok, en haastte mij langs de andere 
kant, 
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. 
 
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan, 
Voor de avond nog bereik ik Ispahan! 
 
Vanmiddag – lang reeds was hij heengespoed – 
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet. 
 
Waarom, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, 
Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? 
 
Glimlachend antwoordt hij: Geen dreiging was 't, 
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast, 
 
Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan, 
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahan. 
 




