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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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Onze maandelijkse 

informatieavonden 

worden gehouden op 

elke 3e dinsdag 

van de maand.  LOCATIE: 
WIJKCENTRUM 

VREDERUST 



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 2e kwartaal 2016 gaarne uiterlijk 
4 april 2016 zenden naar het redactieadres:  

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

e-mail: maefase@hetnet.nl 
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Secretariaatsadres Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.: 

Anja van den Bergh-Noordam, Jozef Israëlslaan 109, 

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

Het ING nr. van de Reumapatiëntenvereniging is: 

NL66INGB0003890569 

Het leven bestaat niet uit mijlpalen, 
maar uit momenten. 
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VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
Opgericht 1979 1 – februari 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: 
Dhr. R. Brabander (Ron) e-mail: ledenadministratie@rpvdenhaag.nl 
Ambachtsweg 24, 2292 EX Wateringen  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. H. Streef (Ria) e-mail: riastreef@casema.nl  
Marg. v. Hennebergweg 49B, 2552 BD Den Haag tel. 070-3666810 
 
Mevr. J.Y. Numann (Joyce)   e-mail: joyce.numann@planet.nl  
Ruychrocklaan 182, 2597 ET Den Haag tel. 070-3244208 
 
Mevr. M.J.B. Pleune (Marijke) r.pleune@planet.nl 
Kruisland 9, 2685 TG Poeldijk tel: 0174-245507 
      
Dhr. L. H.  Noordermeer (Leo) e-mail: leo.noordermeer@ziggo.nl 
Allard Piersonlaan 242, 2522 MX Den Haag  tel: 070-3902381 
                 
OMBUDSWERKER:   
Mevr. J.M.A. Scholten  (Johanna) e-mail: jokes54@gmail.com 
Steenhouwersgaarde 5E, 2542 AA Den Haag tel. 070-3595430 
 
MEDISCH ADVISEUR: Dr. H.K. Ronday, reumatoloog 
 
ALGEMEEN ADVISEUR EN VOORLICHTING:  
Mevr. M. Rodenrijs (Ria) e-mail: r.rodenrijs@casema.nl  
Melis Stokelaan 2310, 2541 GM  Den Haag tel. 070-3293263 
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ERELEDEN: 

Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens (Marjolein) 
Mevr. R.H.J. Konings (Lieke) 
Mevr. R. Rodenrijs (Ria) 
Mevr. E.M. v.d. Hoeven (Elma) 
Mevr. J. de Graaff-Grootveld (Joke) 
 

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

CONTACTPERSONEN GROEPEN/CLUBS 

 
Coördinator hydrotherapie: 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: Mies van Marrewijk, 0174-421989 
 Ria  Rodenrijs,070-3293263 

Contactgroep Fibromyalgie: Marie Thérèse Timmer, 070-3974508 

Dartclub: Joke Tijsmans, 070-3237319 

Timmerclubje: Lia van der Laan, 070-3871105 

Hobbyclub Maandag: Marga Noordermeer, 070-3902381 

Kaartclub:  Leo Noordermeer, 070-3902381 

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! 

nie
uw

 

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

 

Het is steeds weer vreemd dat je het 

stukje voor het contactblad ruim een 

maand voor de verschijningsdatum in 

moet leveren. 

Het contactblad komt begin februari uit 

en ik schrijf dit op de 2e dag na 

kerstmis. Oud en Nieuw moet nog 

komen, de kerstboom staat nog 

opgetuigd in de kamer. De kaarsjes 

staan gezellig te branden en de 

andere lichtjes maken het ook heel 

feestelijk hier in huis. Dadelijk eet ik 

nog een stukje kerststol en de kerstchocolaatjes zijn ook nog 

niet helemaal op. 

 

Onze eigen kerstviering van de RPV in Madestein ligt me dus 

nog vers in het geheugen. Het was weer een hele organisatie, 

maar Marijke Pleune en Nathalie Bogte zijn keien in het 

verzorgen van de kerstviering. Het was dan ook een hele mooie, 

gezellige dag.  

Veel leden hebben een kerststukje gemaakt en onder leiding 

van Elleke en Celia is dat weer een bijzonder stukje geworden. 

Het was een vrolijk gezicht met al die kerststukjes op de tafels. 

 

Het buffet was ook zeer goed verzorgd en was ruim voldoende.  

De dag werd nog opgevrolijkt door het koor “De Smarties” waar 

2 leden van onze Vereniging ook in meezongen. Muziek maakt 

de mensen vaak vrolijk en dit koor deed dat ook met hun leuke 

liedjes en gezellige presentatie..En zoals we de laatste jaren 

eigenlijk steeds doen, hadden we de loterij. We hebben 2 

trekkingen gedaan en veel leden gingen met een mooi presentje 
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naar huis. Volgens mij kunnen we terugkijken op een geslaagde 

kerstviering. 

 

Maar in februari zitten we natuurlijk al weer ruim in het jaar 2016.  

In dit blad wordt alweer een vooraankondiging voor ons volgend 

evenement, de dagtocht, gedaan. 

Opgeven kunt u zich nog niet, maar we hopen wel dat er dit jaar 

ook weer veel leden meegaan. 

 

Er wordt ook door het Reumafonds gevraagd of er nog leden of 

anderen zijn die zich zouden willen opgeven als collectant voor 

de Reumacollecte in maart. Een belangrijke collecte omdat het 

Reumafonds met dit geld veel onderzoeken naar bijvoorbeeld 

medicijnen, kan ondersteunen. Dus als u kunt en wilt, geef u op. 

 

De avondbijeenkomsten komend kwartaal zijn ook weer heel 

interessant. 

De avond van de belastingdienst in februari wordt meestal druk 

bezocht. Een beetje hulp bij de vragen die rijzen bij het invullen 

van het belastingformulier, is nooit weg. 

En een uitleg door een reumatoloog over osteoporose kan ook 

veel duidelijkheid geven. 

De hulpmiddelen die ons leven kunnen veraangenamen komen 

van Medipoint. In mei een uitgebreide uitleg hierover. 

 

Dan is er natuurlijk nog in maart de Algemene Ledenvergadering 

waar we veel leden hopen te ontmoeten. 

Het jaarverslag en de uitnodiging voor deze vergadering worden 

met dit contactblad meegezonden. 

 

We maken er weer een mooi verenigingsjaar van. 

 

Hartelijke groeten van Marian Fase, voorzitter 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

 

Het leden aantal van de vereniging neemt 

helaas jaarlijks nog steeds af. Het bestuur 

probeert met het verspreiden van de posters 

voor de avondbijeenkomsten en 

contactbladen bij huisartsen/artsen wijkcentra 

het tij te keren. 

Wij kunnen uw hulp gebruiken bij het werven van nieuwe leden 

voor de RPV Den Haag en omstreken. Dit betekent dus niet 

alleen voor Den Haag. 

 

In oktober 2015 waren er 830 leden 

Op 31 -12-2015 zijn er nog  822 leden, waarvan er nog 33 

opgezegd hebben per 1-1-2016.  

Het jaar 2016 start dus met 789 leden. 

 

Kent u iemand die interesse zou kunnen hebben voor een 

lidmaatschap, in het contactblad is een aanmeldingsformulier 

opgenomen wat kan worden gebruikt. Natuurlijk kan men zich 

ook melden via de website: www.rpvdenhaag.nl 

Nieuwe aanmelders krijgen kort na aanmelding een 

welkomstpakket met informatie over de vereniging en de 

activiteiten die binnen de vereniging mogelijk zijn. 

Alvast bedankt voor uw medewerking 

 

Ron Brabander, penningmeester 

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! 

http://www.rpvdenhaag.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Er zijn 3 bestuursleden naar de besturendag geweest van het 

Reuma Fonds in Maarssen op zaterdag 12 december. 

 

Alle groepscoördinatoren leveren weer een stukje in over hun 

groep voor het jaarverslag over 2015. 

 

De kerstpakketten zijn uitgedeeld 

en de gezellige, sfeervolle 

kerstviering is geweest bij 

restaurant Madestein met 

medewerking van zangkoor De 

Smarties. 

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

met een tasje bij het vorige contactblad. 

 

De penningmeester gaat weer aan de slag met de financiële 

stukken voor de Algemene Leden Vergadering in maart. 

De rekeningen van de hydrotherapie zijn (gedeeltelijk) digitaal 

verzonden. 

Het bestuur is druk bezig met het voorbereiden van de 

Algemene Leden Vergadering in maart. 

 

Op de Nieuwjaarbijeenkomst op 19 januari proosten we met 

elkaar op 2016. 

Verhuisd? 

Geef het even door s.v.p.! 

Een telefoontje, e-mail of kaartje naar het secretariaat is een kleine 

moeite en scheelt ons een hoop werk! De gegevens van het secre-

tariaat staan vóór in het contactblad!  Alvast bedankt!! 
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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.   

16 februari: 

DE   BELASTINGDIENST: 

Medewerkers van de belastingdienst komen ons informeren 

over de laatste financiële ontwikkelingen en veranderingen voor 

chronisch zieken betreffende 2015 en 2016. 

 

15 maart: 

ALGEMENE LEDENVERGADERING: 

U wordt geïnformeerd over bestuursfuncties, 

jaarprogramma en het financieel overzicht van 

2015. 

Na de pauze is er de traditionele bingo. 

 

19 april: 

OSTEOPOROSE 

Symptomen, Oorzaak en Behandeling: Mevrouw A. Huidekoper 

is reumatoloog en verbonden aan het Bronovo Ziekenhuis in 

Den Haag. Osteoporose gaat gepaard met sterke verzuring van 

het lichaam, waarbij calcium uit de botten wordt “geroofd”. Veel 

mensen weten niet dat zij lijden aan osteoporose. Het gaat 

hierbij om ongeveer 70% van de patiënten. 

(Vervolg op pagina 9) 

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

10.00 en 12.00 uur. 

Iedereen is welkom, ook niet leden. 
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17 mei: 

MEDIPOINT 

Mevrouw Berna Pilon is medewerkster van 

Medipoint, locatie Sophia Ziekenhuis Den 

Haag. Veel regels zijn veranderd in het lenen/

verhuren van medische hulpmiddelen bij het 

zelfstandig thuis wonen.  

Mevrouw Pilon geeft advies over zorghulpmiddelen, 

vergoedingen en zorg en comfort in iedere fase van het leven en 

ondersteuning om de zelfredzaamheid te vergroten. 

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 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. 

Liefhebben is het beste voor de ander wensen. 
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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 infor-
matie. Zij kunnen die vinden bij lotgenoten die uit eigen ervaring 
bekend zijn met soortgelijke vragen of problemen door de ziekte. 
 
Al pratend kunnen bijvoorbeeld ook vragen voor de reumatoloog 
op een rijtje worden gezet of kan voor een bepaald probleem de 
weg worden gezocht naar de juiste hulpverlener of instantie. 
U als leden van onze Vereniging bent van harte welkom voor 
een individueel contact. Wij, Kees 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: 
10 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei. 
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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VOORAANKONDIGING 

Dagtocht dinsdag 7 juni 2016 

 

Op dinsdag 7 juni gaan we met onze 

vereniging weer een  

gezellig dagje weg. De dagtocht-

commissie bestaande uit Ria Streef en 

Nathalie Bogte is bezig om een gevari-

eerd programma samen te stellen met voor elk wat wils.  

 

Het opstappunt is bij het Wijkcentrum Vrederust aan de Melis 

Stokelaan. De exacte vertrektijd is nog niet bekend maar zal 

rond 09.00 uur ‘s morgens zijn. 

 

Zet u de datum alvast in uw agenda of op de kalender? 

We maken er weer een fantastische dag van! 

In het volgende contactblad staat het complete programma en 

de kosten. Ook vermelden wij daar hoe u zich kunt opgeven en 

betalen. 

We zien u graag 7 juni! 

Ria & Nathalie 

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. 

7 juni  

2016 
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KERSTVIERING 2015 

Op dinsdag 15 december jl vierde een groep van ruim 70 leden het 

Kerstfeest met elkaar op de mooie locatie van Partycentrum Ma-

destein. De sfeervol versierde zaal ging om 09.30 uur open waar 

iedereen werd ontvangen met een kopje koffie vergezeld van een 

feestelijk kerstpetitfourtje van Maison Kelder. 

 

Na het welkomstwoord door de 

voorzitter Marian Fase, ging een 

grote groep deelnemers in de aan-

grenzende zaal aan de slag om een 

mooi kerststuk te maken. Dit werd 

begeleid door Elleke Jutte van Fleur 

Elleke en haar rechterhand Celia. 

Ondertussen werd er gezellig bijge-

praat en kon iedereen een lekker 

drankje bestellen.  

Er werd hard gewerkt en na afloop 

van de workshop stonden er maar liefst 55 prachtige kerststukken op 

de tafels!   Ze werden voorzien van naamkaartjes zodat ze aan het 

eind van de dag door de deelnemers konden worden meegenomen.  

 

Terug in de grote zaal 

stond een heerlijk lunch-

buffet klaar met verse 

broodsoorten,  allerlei be-

leg en prachtig opgemaak-

te salades. Er werd lekke-

re soep geserveerd en 

voor iedereen een vegeta-

rische kroket. Natuurlijk ontbrak de kerststol niet, er was voor elk wat 

wils. Na afloop nog een kopje koffie of thee en als kers op de taart een 

heerlijk Italiaans ijsje met vers fruit.   



    Contactblad  1e kwartaal 2016 - 13     

Na deze uitgebreide 

lunch verzorgde het koor 

“De Smarties” een sfeer-

vol optreden voor ons. 

Onder leiding van de diri-

gent zongen maar liefst 

18 koorleden verschillen-

de liedjes en natuurlijk 

werden de  kerstliederen 

niet vergeten. Er werd door velen flink mee gezongen en het was jam-

mer dat er een eind aan kwam. De koorleden kregen een warm ap-

plaus en ieder kreeg een mooie roos aangeboden door ons bestuur. 

Op hun beurt boden zij de roos weer aan een koorlid aan, dat ernstig 

ziek is en toch mee was gekomen om 

te kijken. Een ontroerend gebaar!  

 

Na dit sfeervolle optreden konden er 

lootjes gekocht worden voor een lote-

rij. In 2 rondes werden er diverse prij-

zen gewonnen en er gingen heel wat 

deelnemers met meer dan 1 prijs naar 

huis! Na nog een lekker kopje koffie en 

thee met chocolade ging iedereen om-

streeks 1600 uur voldaan weer huis-

waarts. 

 

We willen de 2 medewer-

kers van het Rode Kruis, 

Arnold en Marianne, weer 

bedanken voor hun onder-

steuning op deze dag. 

 

Nathalie Bogte 

Kerstcommissie 

Nathalie en Marijke 
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 RUBRIEK LEDENBESTAND 
 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

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

Nieuwe ledenMevr. S. van Ruitenbeek (Soelas) 

Mevr. E. Brieko (Elly) 

Mevr. J.W.M. Koremans (Annemiek) 

Mevr. J. Mertens (Jose) 

Mevr. R.K. Sankatsing  

Mevr. J.H.A. Khan (Sadiya) 

Mevr. J.B. Kenson 

Mevr H.K. Bhoelan (Hadjra) 

Mevr. M.J.A. van de Ven (Ria) 

Mevr. Arslan-Beltik 

Dhr. A.E.H. Borsboom Dhr. R. Osman 

Mevr. J.H.E. Storm (Joke) 

Mevr. P. Circkens  

Overleden  leden 

Mevr. M.J. Dillewaar - van Hoorn 

Mevr. W.A. Kramers 

Mevr. E. Laan  

Wij wensen de nabestaanden sterkte toe. 

 

Nieuwe belangstellende 

Mevr. Y Steffens (Yvonne)  
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Cees op bezoek bij 

 

“Crazy Darts” 

 
Dat was me het avondje wel ! Cees 

tussen de pijltjesgooiers! 

Elektrische dartborden, die maar 

pingelen en “next” blijven roepen. 

Zelf rekenen en tellen, niet nodig. 

Officiële regels, niet nodig. 

Grijpers, om gevallen pijltjes te rapen, hard nodig. Die andere 

Kees, om de competitie te leiden, hard nodig. En dan.... blijkt de 

dartclub veel meer te zijn. De dertien leden, variërend in leeftijd 

van 27 tot 80, kunnen nooit allemaal tegelijk spelen. Dus heel 

veel “lief en leed” tijd. En daar wordt dankbaar gebruik van 

gemaakt. Een vriendenclub, dat zeker.  

Meegebrachte hapjes en drankjes vinden gretig aftrek. Geen 

subsidie meer betekent van eigen geld materiaal aanschaffen. 

Ook de jaarlijkse boottocht, barbecue en surprise-avond moeten 

uit de “pot” komen. Het enthousiasme werkt aanstekelijk. Geen 

moment voelde ik me buitenstaander.  

Bij de vraag of er nog leden bij konden, was het antwoord: 

“Natuurlijk vinden we het leuk als er nog een paar mensen zich 

bij ons aansluiten.” Veel verstand van darten hoef je niet te 

hebben. Plezier in het spelletje, gecombineerd met interesse in 

elkaar, maken “Crazy Darts” tot een bijzonder clubje, dat 

ondanks een subsidiestop, springlevend is. 

Als je zin hebt in een sportief, warm bad, neem dan vooral 

contact op met Joke Tijsmans. (zie elders in dit blad) 
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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. 
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BEWEGING LIJKT GOED TE ZIJN VOOR VERMOEIDE  

REUMAPATIENT 

 

Vermoeidheid is een vaak voorkomende, 

vervelende klacht bij patiënten met reu-

matoïde artritis (RA). Onderzoeker Sanne 

Rongen-van Dartel van het Radboudumc 

ontdekte dat deze klachten door meer dagelijkse beweging en een 

sportprogramma kunnen verbeteren. 

Vermoeidheidsklachten hebben grote gevolgen voor de kwaliteit 

van leven van patiënten met RA. Patiënten doen hierdoor steeds 

minder in het dagelijks leven. Ze bewegen minder, waardoor ze 

nog meer vermoeid raken. Zo belanden ze in een vicieuze cirkel 

waar ze vaak niet meer uit komen. 

 

Cirkel doorbreken 

Opmerkelijk genoeg kan deze cirkel doorbroken worden door juist 

meer lichamelijke activiteit. Rongen-van Dartel onderzocht welke 

factoren een relatie hebben met vermoeidheid bij patiënten met 

RA. Specifiek keek ze naar het verband tussen lichamelijke activi-

teit en vermoeidheid bij deze groep. Dat deed ze door deelnemers 

een vragenlijst over hun vermoeidheid in te laten vullen en 14 da-

gen lang het beweegpatroon van de reumapatiënt te meten. Ze 

ontdekte dat actievere RA-patiënten minder moe zijn. Slechter sla-

pen en slechter lichamelijk functioneren blijken direct samen te 

hangen met vermoeidheid. Geringere zelfovertuiging hangt samen 

met meer pijn, meer angst en depressie en slechter lichamelijk 

functioneren. Meer pijn hangt daarnaast samen met slechter licha-

melijk functioneren, wat weer leidt tot vermoeidheid. En meer angst 

en depressie hangt samen met slechter slapen. 

 

Behandeling 

Als deze factoren effectief behandeld worden, neemt de vermoeid-

heid mogelijk af. Cognitieve gedragstherapie is een effectieve be-

handeling bij patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom, 

http://zorgkrant.zorgportaal.nl/
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maar heeft maar een klein effect op vermoeidheid bij RA. Meer da-

gelijkse beweging door het volgen van een trainingsprogramma on-

der begeleiding zou daarom een goede aanvullende en ondersteu-

nende behandelmogelijkheid (naast bestaande medicatie en even-

tuele cognitieve gedragstherapie) kunnen zijn. Dit moet worden af-

gestemd op de individuele patiënt op basis van wat er voor hem of 

haar mogelijk is. 

 

Intensief sporten 

Rongen-Van Dartel laat zien dat ook een inspanningsprogramma 

gericht op verbetering van de fitheid, positieve effecten lijkt te heb-

ben op vermoeidheid bij RA. Een inspanningsprogramma verschilt 

van de dagelijkse beweging doordat het ook intensiever sporten 

bevat. Hierdoor heeft het mogelijk een nog groter effect op de ver-

moeidheid. Er is al bekend dat door sporten de algemene conditie 

van RA-patiënten toeneemt en de ziekteactiviteit afneemt zonder 

dat het extra schade toebrengt aan de gewrichten. 

Bron: Zorgkrant.nl 

 SupportBeurs.nl - Redactie 

25.05.2016 t/m 28.05.2016 

Support 2016 

Utrecht | Beurs 

Wat is de beurs Support? 

Support, een evenement dat u niet mag missen. Support is de groot-

ste beurs en leukste in de Benelux voor iedereen met een fysieke be-

perking, hun omgeving en mensen die beroepshalve te maken hebben 

met de beperkingen die fysieke handicaps kunnen opleggen. Support 

biedt u zicht op de nieuwste trends en technieken. Compleet, branche-

breed en representatief.  

 

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld hulpmiddelen, een hulphond, 

de aanschaf van een rolstoel of armondersteuning. Dan mag u deze 

beurs niet missen.  

https://www.supportbeurs.nl/supporters/redactie-supportbeurs
https://www.supportbeurs.nl/supporters/redactie-supportbeurs
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ACTEURS HELPEN OM REUMATISCHE AANDOENING 

BETER TE HERKENNEN 
 

Educatieve interventie leidt tot 

eerdere diagnose ziekte van 

Bechterew en snellere 

behandeling. 

Uit experimenten blijkt dat 

huisartsen de ziekte van Bechterew veel beter kunnen 

herkennen met inzet van simulatiepatiënten. Acteurs met 

fictieve klachten werden na een educatieve 

(onaangekondigde) interventie in de huisartsenopleiding 

namelijk vaker correct doorverwezen naar de reumatoloog.  

De ziekte van Bechterew is normaliter een zeer lastig te 

diagnosticeren aandoening, maar door meer aandacht voor 

herkenning komen patiënten sneller bij de juiste specialist 

terecht voor de juiste diagnose en behandeling. Reumatoloog 

Marloes van Onna van het Maastricht UMC deed promotie-

onderzoek naar een verbeterde herkenning van de ziekte van 

Bechterew. 

 

De ziekte van Bechterew (ook axiale spondyloartritis genoemd) 

is een chronische ontsteking van de wervelkolom. De reumati-

sche aandoening ontwikkelt zich vaak op jonge leeftijd, tussen 

de 20 en 45 jaar. Vanwege de diversiteit aan klachten komt het 

vaak voor dat het ziektebeeld niet meteen wordt herkend. Een 

patiënt die bij de huisarts komt met rug- en pijnklachten, wordt 

dan ook veelal doorgestuurd naar de neuroloog of de fysiothe-

rapeut, aangezien rugklachten ook bij tal van andere aandoe-

ningen voorkomen. Dat kan zorgen voor een vertraging in de 

diagnose die kan oplopen tot wel tien jaar. De ziekte van 

Bechterew kan echter een grote negatieve impact hebben op de 

http://zorgkrant.zorgportaal.nl/
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kwaliteit van leven. Patiënten kunnen bijvoorbeeld hun baan ver-

liezen. Door goede behandelmogelijkheden is het zaak dat deze 

mensen tijdig bij de juiste specialist terechtkomen. 

 

Acteurs 

Om de diagnose te verbeteren werden acteurs met fictieve 

Bechterew-klachten langsgestuurd bij huisartsen en huisartsen 

in opleiding. De huisartsen (in opleiding) wisten van tevoren niet 

welk medisch probleem ze kregen voorgeschoteld. Vervolgens 

werd in het bestaande curriculum van huisartsen in opleiding 

drie maanden later een college van drie uur gegeven over een 

aantal reumatische aandoeningen, waaronder de ziekte van 

Bechterew. Weer drie maanden later gingen de fictieve patiën-

ten nog eens langs voor een consult. "De extra educatie blijkt 

een aanzienlijk resultaat op te leveren", zegt promovenda Van 

Onna. "Voorafgaand aan de scholing werden de acteurs in 

gemiddeld 7 procent van de gevallen doorverwezen naar de 

reumatoloog, na de scholing was tot opgelopen tot maar liefst 77 

procent." 

 

Behandelmogelijkheden 

Genezing van de ziekte van Bechterew is met de huidige 

medische kennis niet mogelijk. Maar een vroege diagnose van 

de aandoening levert volgens Van Onna wel degelijk winst voor 

de patiënt op: "Inmiddels zijn er namelijk een aantal manieren 

om de klachten te verlichten. Dat kan bijvoorbeeld met ontste-

kingsremmende medicatie, zoals diclofenac, en gerichte fysio-

therapie. Daarnaast kunnen zogeheten biologicals tegenwoordig 

ook uitkomst bieden. Dit is een geneesmiddel met een biologi-

sche werking in het lichaam die de ontstekingsreactie kan blok-

keren of afremmen. Al met al dus voldoende reden om tijdig bij 

de juiste specialist terecht te komen." 
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Onze Reuma Patiënten Vereniging 

krijgt jaarlijks een aanzienlijk subsi-

diebedrag van het Reumafonds  voor 

besteding aan de algemene kosten, voorlichtingsactiviteiten en 

oefengroepen. Zonder deze subsidie redden wij het niet. 

De voorwaarden die hieraan gesteld worden is dat de vereni-

ging vrijwilligers zoekt voor de collecte. Hieraan geven wij na-

tuurlijk gehoor. In onze regio is hier namelijk een groot te kort 

aan daarom doen wij een beroep op u! 

Geef u op als collectant/vrijwilliger bij het Reumafonds. Bent u 

dat al, dan zijn wij daar zeer blij mee. Wilt u meer weten 

hierover? Neem dan even contact op met: 

 Bert Medema (regio coördinator)

 b.medema@Reumafonds.nl 

 Tel: 06-22291053 

 www.reumafonds.nl 

U steunt hiermee uw vereniging, maar ook het onderzoek naar 

het ziektebeeld reuma! Kom in actie tegen reuma.  

Collecte van 21-26 maart 2016! 

De resultaten van dit onderzoek zijn recent gepubliceerd in het 

wetenschappelijk tijdschrift Rheumatic & Musculoskeletal 

Diseases. Marloes van Onna is op 20 november gepromoveerd 

op haar proefschrift: 'Identifying patients with axial 

spondyloarthritis: On a mission to achieve timely recognition' 

  

Bron: Maastricht UMC+ 

Het leven is eigenlijk één grote stage; 

je raakt nooit uitgeleerd. 

mailto:b.medema@Reumafonds.nl
http://rmdopen.bmj.com/content/1/1/e000152.abstract
http://www.mumc.nl/
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CURSUS REUMA UITGEDAAGD!   

van start in maart 2016 in Amsterdam  

 

Hoe gaat het met u?  

Dat is vaak de eerste vraag die aan u gesteld wordt door 

zorgverleners.  

Stelt u deze vraag ook regelmatig aan uzelf? Het hebben van 

reuma betekent vaak keuzes maken, rekening houden met uw 

lichaam en dat 365 dagen per jaar.  

 

Wat wilt u, wat kunt u en vooral wat doet u?  

In de zelfmanagement cursus Reuma Uitgedaagd! staan deze 

vragen centraal. Wat kan ik zelf doen om mijn kwaliteit van leven 

te verbeteren? Wat heb ik te kiezen? Wat is goed voor mij?  

 

Het Reumafonds heeft in samenwerking met UMC Utrecht 

hiervoor een speciale cursus ontwikkeld. Onderzoek heeft 

aangetoond dat deelnemers aan de cursus minder snel een arts 

of andere hulpleners nodig hebben omdat ze geleerd hebben 

(kleine) problemen zelf aan te pakken en op te lossen.  

 

De cursus is bedoeld voor mensen met een vorm van reuma die 

graag willen leren om meer grip te krijgen op de gevolgen van 

het hebben van reuma. Speciaal voor deze cursus zijn trainers 

opgeleid die zelf ook een vorm van reuma hebben.  

In de cursus komen verschillende onderwerpen aanbod 

bijvoorbeeld:  

 Doelen stellen, actieplan maken, uitvoeren en evalueren. 

Samenwerken met anderen.  

 Reuma & Behandeling  

 

Wat heb ik? Wat betekent dit? Hoe wordt het behandeld? Wat 

vind ik daarvan? Hoe werk ik samen met mijn behandelaar 
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(partnerschap)? Bij welke vraag onderneem ik welke actie?  

 Omgaan met emoties (pijn, vermoeidheid, balans etc.)  

 Zelfmanagement  

 

Communicatievaardigheden, invloed en betrokkenheid etc.  

Kortom, neemt uzelf de regie over uw leven met reuma?  

Bent u nieuwsgierig geworden, zie www.reumauitgedaagd.nl 

voor meer informatie of neemt u contact op met het Reumafonds 

info@reumafonds.nl / 020 589 6464.  

 

In maart 2016 start er een cursus in Den Haag.  

Wanneer:  vrijdag 18, 25 maart, 1, 8, 15 en 22 april 2016  

Tijd:  10:00 – 12.30 uur  

Waar:  Bronovoziekenhuis in Den Haag  

Kosten: € 77,50 inclusief lunch en cursusmateriaal (kosten 

worden vaak (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar of 

werkgever)  

Meer informatie en aanmelden: www.reumauitgedaagd.nl  

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.  

 

De penningmeester kunt u alleen via e-mail bereiken. 

 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 
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MEDICINALE CANNABIS 

 

Cannabis als medicijn. Voor velen zal het gek 

in de oren klinken, maar steeds vaker wordt 

deze drugssoort gebruikt in de strijd tegen 

voortdurende pijnklachten door aandoe-

ningen zoals MS of kanker. Uit onderzoek 

blijkt dat het gebruik van medicinale cannabis de afgelopen 

jaren dan ook explosief is gegroeid. Waar in 2006 rond de 

300 patiënten medicinale cannabis kregen voorschreven, 

gingen bijna tien jaar later in 2015 naar schatting al bijna 

25.000 patiënten langs de apotheek voor wat mediwiet. 

 

Wat is medicinale cannabis eigenlijk?  

Cannabis wordt medicinaal genoemd wanneer je het gebruikt 

voor het verlichten van medische klachten. Net als cannabis die 

je voor je plezier gebruikt, is het afkomstig van de hennepplant. 

Alleen moet deze cannabis wel aan de hoogste farmaceutische 

kwaliteitseisen voldoen om aangemerkt te worden als medicijn. 

Zo mag het geen bestrijdingsmiddelen, zware metalen, schim-

mels en bacteriën bevatten. Cannabis uit de coffeeshop voldoet 

hier vaak niet aan. Daarom kan een zelf gerolde joint dus niet tot 

medische cannabis worden gerekend. Medicinale cannabis is 

alleen op recept via de apotheek verkrijgbaar. Zodoende kan er 

toezicht worden gehouden op het gebruik en de kwaliteit ervan. 

In dit dossier lees je wanneer medicinale cannabis precies wordt 

gebruikt en hoe je het moet gebruiken. Ook krijg je antwoord op 

de vraag of het verslavend is.  

 

Wanneer wordt medicinale cannabis gebruikt?  

In tegenstelling tot de meeste medicatie wordt medicinale canna-

bis niet gebruikt om de  aandoening te genezen, maar om de pijn 

en klachten te verlichten. 

Bekend is dat cannabis effectief is bij:  

 Het verminderen van pijn en krampen. 
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 Het tegengaan van misselijkheid. 

 Het verbeteren van je eetlust. 

 Het verbeteren van de kwaliteit van slapen. 

 Het verminderen van bijwerkingen van andere medicatie. 

Daarnaast kan het zorgen voor een ontspannen gevoel en een 

gevoel van algehele verbetering. 

 

Bij welke aandoeningen wordt het gebruikt? 

Uit onderzoek is gebleken dat medicinale cannabis werkt bij de 

volgende aandoeningen en klachten:   

 Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS of ruggenmerg-

schade. 

 Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking 

bij kanker en aids. 

 Misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij 

kanker, hepatitis C- of Hiv-infectie en aids. 

 Chronische pijn waarvan de oorsprong in het zenuwstelsel ligt, 

bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan,  

fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn na de genezing 

van gordelroos. 

 Syndroom van Gilles de la Tourette. 

 Therapieresistente glaucoom. 

 

Overigens heeft een arts ook de vrijheid om het bij andere klachten 

en aandoeningen voor te schrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

reuma, epilepsie, ziekte van Crohn en eczeem. Wel moeten dan 

alle gebruikelijke medicijnen geprobeerd zijn. Als deze niet het 

gewenste resultaat of te veel bijwerkingen geven, kan een arts 

bekijken of medische wiet misschien een geschikte oplossing is. 

Immers, baat het niet, dan schaadt het niet. 

 

Wordt medicinale cannabis vergoed of moet je het zelf betalen?  

Ondanks de medische indicatie wordt mediwiet niet standaard door 

de zorgverzekeraar vergoed. Sommigen hebben het wel opge-

nomen in een hun basispakket, maar een groot deel niet. Je kunt 
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dan wel een aanvullende verzekering afsluiten van waaruit de 

medische cannabis vergoed kan worden. Informeer bij jouw zorg-

verzekering over het vergoedingsbeleid van medicinale cannabis.  

 

Hoe moet ik medicinale cannabis gebruiken? 

Als cannabis voor je plezier gebruikt, dan rook je dit meestal. Bij 

medicinale cannabis wordt dit ten strengste afgeraden, omdat je 

hiermee grote schade aan je gezondheid toe kunt brengen. Er 

wordt dan ook aanbevolen om medicinale cannabis op één van de 

volgende manieren tot je te nemen: 

 Via de mond (oraal). 

 Via de longen (inhalatie). 

 Orale toediening medicinale cannabis  

 

Van medicinale cannabis kun je thee zetten. Aan het warme water 

voeg je dan een aantal schepjes cannabis toe. Nadat je de canna-

bis-thee gezeefd hebt, kun je het opdrinken. Ongeveer één à twee 

uur nadat je de thee hebt gedronken, zul je de eerste positieve 

effecten merken: de pijnklachten zullen afnemen. Na vier tot acht 

uur zullen deze effecten uitgewerkt zijn. Deze toedieningsvorm 

vooral geschikt bij de behandeling van een chronische aandoening, 

zoals chronische zenuwpijn. 

In eerste instantie wordt gestart met één kop thee per dag. Als dit 

niet helpt om je klachten en pijn te verminderen, kun je in overleg 

met je arts besluiten om een extra kop cannabis-thee te nemen. Als 

dit dan nog steeds geen effect sorteert, kun je overwegen om over 

te gaan tot inhalatie van medicinale cannabis. 

 

Inhalatie medicinale cannabis  

Bij het inhaleren van medicinale cannabis is het belangrijk om de 

cannabis te verhitten. Zodoende komen namelijk de actieve stoffen 

uit de cannabis vrij als damp. Deze damp kun je vervolgens via een 

vernevelaar inhaleren, zodat deze stoffen via je longen snel in je 

bloed worden opgenomen. Meestal is het effect al binnen vijf 

minuten merkbaar en houdt drie à vier uur aan. Deze toedienings-
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vorm is daardoor uitermate geschikt voor aandoeningen die acute 

klachten geven, zoals krampen bij MS. 

Wat de dosering is, verschilt per persoon. Over het algemeen wordt 

begonnen met een lage dosering bijvoorbeeld één inhalatie per 

dag, zodat je kunt wennen. In overleg met je arts kun je na verloop 

van tijd de dosis opschroeven, bijvoorbeeld meerdere inhalaties per 

dag.  

 

Is medicinale cannabis verslavend?  

Medicinale cannabis blijft ondanks de medische toepassing 

een drug, en daardoor denken veel mensen dat het verslavend 

is. Maar dat is niet het geval. 

In tegenstelling tot het recreatief gebruik van cannabis neem je bij 

het medisch gebruik van cannabis namelijk maar heel kleine 

hoeveelheden cannabis tot je. Alleen bij langdurig gebruik van heel 

hoge doses medicinale cannabis kun je verslavingsverschijnselen 

krijgen, zoals: 

 Verminderd bewustzijn. 

 Concentratiestoornissen. 

 Versterkte en/of veranderde emoties van zintuiglijke waar-

nemingen. 

 Afvlakking van emoties. 

 Ontwikkeling van psychoses. 

 

De constante drang en behoefte om cannabis te gebruiken. 

Een medicinale cannabisverslaving komt vrijwel nooit voor. Wel is 

het belangrijk om van tevoren bij je behandelend arts aan te geven 

of je verslavingsgevoelig bent. Hier kan dan rekening mee worden 

gehouden met het vaststellen van de dosis. 

 

Andere bijwerkingen van medicinale cannabis  

Een groot pluspunt van medicinale cannabis is dat het relatief 

weinig bijwerkingen geeft. Alleen bij hoge doseringen of in combi-

natie met een middel dat de bijwerkingen versterkt, treden weleens 

bijwerkingen op. Meestal verdwijnen zijn dan wel weer binnen een 
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paar uur. De bijwerkingen zijn onder te verdelen in lichamelijke en 

psychische bijwerkingen. 

 Lichamelijke bijwerkingen  

 Versnelde hartslag (tachycardie).  

 Hoofdpijn. 

 Lage bloeddruk. 

 Duizeligheid. 

 Warme of koude handen en voeten. 

 Rode branderige ogen. 

 Spierverslapping. 

 Droge mond. 

 

Psychische bijwerkingen  

Of je last krijgt van psychische bijwerkingen is van vele factoren 

zoals de hoeveelheid cannabis, de toedieningsvorm, of je een 

ervaren gebruiker bent en vooral je persoonlijke gesteldheid. De 

volgende psychische bijwerkingen zijn bekend: 

 High worden. 

 Ontspanning. 

 Lachbuien. 

 Honger. 

 Grote gevoeligheid voor gewaarwordingen als kleuren en 

muziek. 

 Loomheid. 

 Geen besef van tijd en ruimte. 

 Verminderd reactievermogen, vooral de eerste uren na inname. 

 Rusteloosheid. 

 Slapeloosheid. 

 

In zeer zeldzame gevallen kan medicinale cannabis een psychoti-

sche reactie uitlokken. Je krijgt dan last van wanen en halluci-

naties; je ziet dingen die er niet zijn. Dit kan ook weer leiden tot 

angst, paniek en verwarring. Uit onderzoek blijkt overigens ook dat 

er een mogelijk verband is tussen cannabisgebruik en 

schizofrenie.  

http://www.ziekenhuis.nl/ziektebeelden/s/schizofrenie/item600
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Mag ik medicinale cannabis meenemen naar het buitenland?  

Medicinaal gebruik van cannabis is goedgekeurd in Nederland 

(geregeld in Opiumwet), maar in het buitenland zijn er andere 

regels omtrent het gebruik en bezit van cannabis. Vaak is het 

verboden. Daarom heb je voordat je naar het buitenland gaat 

een speciale medische verklaring nodig.  

Ga je naar een land waar geen grenscontrole plaatsvindt, een 

zogeheten Schengenland? Dan heb je een Schengenverklaring 

nodig waarin staat dat je de cannabis voor eigen gebruik mee-

neemt. Deze verklaring moet ondertekend zijn door je huisarts en 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en gecontroleerd door 

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Reis 

je buiten het Schengengebied? Dan heb je een Engelstalige medi-

sche verklaring nodig, die door je arts is opgesteld. Verder moet 

het ministerie van Buitenlandse zaken je verklaring goedkeuren. 

 

Europees medisch paspoort  (EMP) 

Verder is het verstandig om een Europees medicijnenpaspoort mee 

te nemen op reis. Mocht je in het buitenland naar het ziekenhuis 

moeten, dan kan de arts meteen het totaaloverzicht van je medi-

cijnen inzien. Het EMP kun je gewoon bij je huisarts of apotheek 

krijgen. Let wel op: het EMP is geen vervanging voor de Schengen-

verklaring of de Engelse medische verklaring. 

Verpakking medicinale cannabis  

 

Het is raadzaam om de medicinale cannabis in de originele 

verpakking van de apotheek mee te nemen. Hierdoor is het meteen 

duidelijk dat het om een medicijn gaat in plaats van een genots-

middel.  

Bron: www.ziekenhuis.nl 

 

Fouten vormen de brug tussen 

onervarenheid en wijsheid. 
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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 
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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  16,00 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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Ongeveer 250 jaar geleden schreef Hieronymus van Alphen 
het nog steeds bekende gedicht “De Pruimenboom”. Ik 
denk dat we allemaal wel de eerste twee regels kennen. 
Maar... hoe ging het ook alweer verder? 
 
 
De pruimenboom                    Hieronymus van Alphen 
 
Jantje zag eens pruimen hangen, 
o! als eieren zo groot. 
't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken 
schoon zijn vader 't hem verbood. 
 
Hier is, zei hij, noch mijn vader, 
noch de tuinman, die het ziet: 
Aan een boom zo vol geladen 
mist men vijf, zes pruimen niet. 
 
Maar ik wil gehoorzaam wezen, 
en niet plukken: ik loop heen. 
Zou ik, om een hand vol pruimen, 
ongehoorzaam wezen? Neen. 
 
Voort ging Jantje; maar zijn vader, 
die hem stil beluisterd had, 
kwam hem in het lopen tegen, 
vooraan op het middelpad. 
 
“Kom mijn Jantje!” zei de vader, 
“kom mijn kleine hartedief! 
Nu zal ik u pruimen plukken; 
nu heeft vader Jantje lief.” 
 
Daarop ging Papa aan 't schudden, 
Jantje raapte schielijk op; 
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen, 
en liep heen op een galop. 
 




