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Regina Huisman

Beste leden,

Nu de vakantie voor de meesten van ons voorbij is, hebben we 
onze bezigheden weer opgepakt. Heeft u ook genoten van de 
zomer? Hopelijk heeft u genoeg energie en vitamine D opgedaan 
om de winter door te komen. We maken ons weer op voor de 
herfst. Het wordt al later licht en vroeger donker. We genieten 
van de kleurenpracht van de bomen. In het bos vinden we de 
paddenstoelen weer. Heerlijk….de herfst heeft ook zijn charme.

Op de voorpagina staat een prachtige foto van een vliegenzwam. 
Dank aan Alphons Borst die toestemming gaf voor het plaatsen van 
deze foto. Wilt u meer van zijn mooie natuur foto’s zien? Kijk dan op 
zijn facebookpagina. www.facebook.com, type Alphons Borst in het 
zoekvenster.

Dit herfstnummer hebben wij weer met enthousiasme samengesteld. 
Als redactie willen we dat dit blad meer een blad van- en voor 
de leden wordt. We vinden het fi jn als u als leden ons voorziet van 
kopij. Heeft u een gouden tip, een positieve ervaring of een leuke 
belevenis op het gebied van reuma, of heeft u een bijzondere 
hobby? Laat het ons weten!

VOORWOORD VAN 
DE REDACTIE
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Dit is het laatste nummer in 
zwart- wit uitvoering. We kijken 
uit naar de volgende jaargang 
die vanaf 2017 geheel in kleur 
zal zijn!

In de agenda staan de 
komende activiteiten. Noteert u 
deze in uw agenda?

Verder leest u in dit blad over 
vorige activiteiten, we blikken 
terug op de openingslunch en 
het afscheid van Brugt Warnar.

Het UMC nodigt ons uit om 
deel te nemen aan een 
patiënten volgprogramma. 
Heeft u interesse? Neem dan 
contact op met de in het artikel 
genoemde personen, zij zullen 
blij zijn met uw deelname.

Ik wens u namens de redactie 
veel leesplezier en een fi jne 
herfst!

Uitgever Binnenhof Projecten B.V.
 www.nolin-binnenhofprojecten.nl

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. 
Niets uit de advertenties mag worden gekopieerd en/of verspreid 
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

RE
U

M
A

V
IS

IE
 -

 J
A

A
RG

A
N

G
 1

6 
N

U
M

M
ER

 4

2

RE
U

M
A

V
IS

IE
 -

 J
A

A
RG

A
N

G
 1

6 
N

U
M

M
ER

 4



1 Voorwoord van de redactie

4 Bericht van het bestuur

6 Hydrotherapie

6 Agenda

7 Verenigingsnieuws

8 90-jarig jubileum van het 
Reumafonds

9 Terugblik op de 
openingslunch en het 
afscheid van Brugt Warnar

INHOUDSOPGAVE

14 Actie bushalte 
Diakonessenhuis Utrecht

15 Griepvaccinatie in 
november….doet u mee?!

16 Deelname patiënten 
volgprogramma

18 Handige tips bij het koken

21 Autorijden met een 
beperking

23 Ervaringen met een 
personal trainer

7 9 23

REU
M

A
V

ISIE - JA
A

RG
A

N
G

 16 N
U

M
M

ER 4

3



BERICHT
VAN HET BESTUUR

Regina Huisman

Willeke Jak is als aspirant bestuurslid toegetreden tot het bestuur. 
De vacature van voorzitter zullen we in maart bij de ALV opvullen. 
Tot die neemt het dagelijks bestuur de taken waar. Tijdens de 
openingslunch hebben we afscheid genomen van Brugt Warnar, 
verderop in dit blad kunt er meer over lezen.

Binnenkort gaat onze vernieuwde website online! Hou onze website 
www.rpvu.nl dus goed in de gaten! Dank aan ons mede-lid Jaap de 
Pater die zijn deskundigheid inzette en veel werk verzette om samen 
met ons te realiseren.

Waarneming Tony Monkel
Helaas is Tony Monkel, onze coördinator hydrotherapie door een 
operatie al een tijdje uit de roulatie. We wensen Tony beterschap 
en een goede revalidatie! Zijn taken zijn overgenomen door Truus 
Hatzmann, onze penningmeester, met ondersteuning van Marleen 
Broekhuizen, coördinerend fysiotherapeut en Regina 
Huisman, secretaris. Heeft u vragen, 
neem dan contact op met Truus of 
Regina, adressen en bereikbaarheid zie 
onderaan dit artikel.

We zijn dringend op zoek naar ondersteunende 
bestuursleden als secretaresse en 2e 
penningmeester. Zonder een actief 
bestuur kan een vereniging niet bestaan, 
daarom deze dringende oproep om u 
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aan te melden, het voortbestaan van de vereniging moet ook voor 
de komende jaren gegarandeerd zijn. Heeft u interesse om zitting te 
nemen in ons gezellige bestuur? Neem dan snel contact met mij op. 
Als u dit leest en geen reuma heeft dan kunt u ook reageren. Graag 
een mailtje naar de secretaris.

We hebben geprobeerd weer leuke activiteiten voor u te 
organiseren. We nodigen u graag uit om hieraan deel te nemen en 
vinden het fi jn om veel leden te ontmoeten!

We wensen u alvast gezellige feestdagen!

Vacature Voorzitter

Mw. Regina Huisman Secretaris 030-6961510

Mw. Truus Hatzmann Penningmeester 06- 13187586

Mw. Petra Grautman Vice voorzitter 030- 2433711

Mw. Corry van Keulen Algemeen bestuurslid 030- 2897756

Hr. Karel Meersschaert Algemeen bestuurslid 033- 2853137

Hr. Willem van Breukelen Algemeen bestuurslid 030-6662955

Hr. Tony Monkel Coördinator Hydrogroepen Tijdelijk niet 
bereikbaar

Mailadressen contactpersonen bestuur

Mw. Regina Huisman rpvutrecht@gmail.com

Mw. Truus Hatzmann truus@boekhoudinginbalans.nl

Beheerder Website Hr. Jaap de Pater www.rpvu.nl

Redactie Kwartaalblad Mw. Regina Huisman
Mw. Willeke Jak

030-6961510
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HYDROTHERAPIE

Onze vereniging organiseert, met behulp van subsidie door het 
Reumafonds, hydrotherapie in de zwembaden van het UMCU, 
Revalidatiecentrum De Hoogstraat, zwembad De Kwakel en in 
de Mytylschool, allen in Utrecht en in De Startsprong in Houten. 
Trainingen zijn wekelijks in extra verwarmd water en onder 
begeleiding van een fysiotherapeut. De kosten zijn 62 of 82 euro per 
halfjaar afhankelijk van de duur van de training 45 of 60 minuten per 
keer.

Heeft u interesse in hydrotherapie? Mail Truus Hatzmann. truus@
boekhoudinginbalans.nl of Regina Huisman rpvutrecht@gmail.com

AGENDA 2016- 2017
NOTEER ALVAST IN UW AGENDA…

Datum 2016 Tijdstip Activiteit
Maandag
14 November 2016

19.00 uur Bechterew hydrogroepen Brasserie Vink 
Utrecht

Zaterdag
10 december 2016

17.00- 20.00 uur Kerstdiner in de Biltse Hoek, De Bilt
Persoonlijke uitnodiging volgt.

Dinsdag
13 december 2016

13.30- 15.30 uur Kerststuk maken o.l.v  Elly van Gent in 
Centrum Boogh.
 Persoonlijke uitnodiging volgt.

Zaterdag
28 januari 2017

12.00- 14.00 uur Winterlunch in Centrum Boogh
Persoonlijke uitnodiging volgt.

Dinsdag
14 februari 2017

13.30- 15.30 uur Belastingvoorlichting door de heer 
B. van Maurik  Centrum Boogh 

Dinsdag
14 maart 2017

19.30- 21.30 uur Algemene ledenvergadering, 
bestuursverkiezing en een activiteit

Adres centrum Boogh: Van Bijnkershoeklaan 10, 3527 XL Utrecht.
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U KOMT TOCH OOK EEN KERSTSTUKJE MAKEN
OP DINSDAG 13 DECEMBER VAN 13.30- 15.30 UUR IN BOOGH?

Graag stellen wij de workshopleidster 
aan u voor.

Elly van Gent is een duizendpoot 
met een eigen stijl. Ze beeldhouwt, 
schildert en is binnenhuisarchitect. Ze is 
ook docent 17- eeuwse schilderkunst. 
We zijn heel blij dat Elly ons gaat 
begeleiden bij het maken van een 

kerststukje. Elly houdt van de natuur en dat is zichtbaar in haar huis 
en op haar schilderijen. Als ze buiten is dan heeft ze in no-time haar 
zakken vol met takjes, schelpen, 
eikels, kastanjes. Ze gebruikt alles 
als decoratiemateriaal. Ze maakt 
bloemstukken en boeketten, ook 
bij rouw en trouw. Dus een echte 
alleskunner!

Omdat Elly heel praktisch is 
ingesteld en alles altijd mooi 
moet zijn en blijven wil ze met 
ons een kerststukje maken met 
decoratie die vlak voor de kerst 
en de jaarwisseling met een 
simpele handeling en weinig 
inspanning aangepast kan 
worden zodat het alle dagen 
mooi blijft! Is dat een goed 
idee, kunnen we extra van onze 
creatie genieten!

VERENIGINGSNIEUWS

Graag heten we onze nieuwe 
leden van harte welkom!

Mw. J. Jurado Cepas

Mw. J.T. van der Kaa

Mw. L. Helm

Mw. P. Matla

Overleden:

Mw. J. Roorda

We wensen de nabestaanden 
veel sterkte met het 
verwerken van hun verlies.
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90 JARIG JUBILEUM REUMAFONDS

Reuma grijpt dagelijks in op het leven van bijna 2 miljoen mensen. 
Het Reumafonds wil dat reuma als ziektebeeld verdwijnt. Tot die tijd 
zet zij zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met 
reuma.

Het Reumafonds wil dit bereiken door:

• Financieren van wetenschappelijk onderzoek

• Geven van voorlichting en informatie

• Organiseren van patiëntenactiviteiten

• Behartigen van belangen

Dit doen zij samen met patiënten, professionals en vrijwilligers die net 
als wij leven met reuma willen verbeteren. Het werk wordt mogelijk 
gemaakt door de vele betrokken donateurs van het Reumafonds, 
die ieder op hun eigen manier bijdragen aan de fondsenwerving.

Voor een betere kwaliteit van leven van bijna 2 miljoen mensen met 
reuma, werkt het Reumafonds nauw samen met de landelijke en 
regionale reumapatiëntenverenigingen. Het Reumafonds vindt deze 
samenwerking belangrijk, omdat de verenigingen dichtbij patiënten 
staan.

Wij feliciteren het Fonds met haar jubileum en spreken de wens 
uit dat de medewerkers met enthousiasme en overtuiging mogen 
blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor 
mensen met reuma.
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TERUGBLIK OP DE OPENINGSLUNCH 
VAN 3 SEPTEMBER 2016

Op de zonnige zaterdagmiddag van 
3 september kwamen we bijeen in 
Centrum Boogh voor de opening 
van het seizoen 2016- 2017. Truus 
Hatzmann had een dag tevoren alle 
boodschappen gehaald en begon 
al met de voorbereiding van het 
buffet. Voor onze vereniging was 
er een grote opkomst voor deze 
activiteit. We genoten o.a. van 
heerlijke boterhammen, krentenbollen, 
salades, kaas en vleeswaren, verse 
fruitsalades en pannenkoeken. Het 
was een gezellige middag waar we 
elkaar weer bij konden praten en onze 
zomerbelevenissen konden vertellen.

EN HET AFSCHEID VAN BRUGT WARNAR
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Op deze middag namen we afscheid van onze afgetreden 
voorzitter Brugt Warnar. In de vorige Reumavisie kon u hierover al 
lezen. Vice voorzitter Petra Ketting- Grautman sprak een dankwoord 
uit en overhandigde hem een boekenbon.
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Vanaf deze plaats willen we Brugt nogmaals danken voor zijn inzet 
en bevlogenheid waarmee hij samen met een denktankgroep 
de vereniging een paar jaar geleden nieuw elan gaf en het 
voortbestaan van de vereniging redde. Ook dank voor al de jaren 
waarin Brugt voorzitter was en het Kwartaalblad maakte.
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Met de gezondheid van Brugt en zijn vrouw Bep gaat het nu veel 
beter, we wensen hen samen alle goeds voor de toekomst en 
hopen hen nog vaak te zien bij onze activiteiten!
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ACTIE BUSHALTE 
DIAKONESSENHUIS UTRECHT

Eén van onze leden, Marlys Natzijl, is een actie gestart nadat zij helaas 
pijnlijk ervaarde dat er geen bushalte meer is in de directe nabijheid 
van het Diakonessenhuis Utrecht.

Het vervoerbedrijf besloot om de buslijnen niet meer langs het 
ziekenhuis te laten rijden omdat dit veel tijd kostte, kostbaar was en er 
relatief weinig personen gebruik maakten van deze route. De huidige 
afstanden naar de bushaltes op de Jan van Scorelstraat, Aloysiuskerk 
en Rubenslaan zouden binnen de norm vallen en de regiotaxi zou een 
alternatief zijn. Er verdwenen bushaltes op de Fockema Andreaelaan, 
Bosboomstraat( 2) en Adriaen van Ostadelaan.

Marlys zocht contact met de gemeente Utrecht. Ook vroeg zij 
aandacht voor een petitie en verscheen er een artikel in het 
Stadsblad. De petitie pleit voor een bushalte en bankjes direct bij het 
ziekenhuisterrein van het Diakonessenhuis in Utrecht/ spoedeisende 
hulp/ huisartsenpost/ regionale dienstapotheek. Ouders met kleine 
kinderen, hulpbehoevende ouderen die slecht ter been zijn en 
bijvoorbeeld visueel gehandicapten, moeten tenminste 300 meter 
lopen naar de huidige bushalte op de Jan van Scorelstraat nadat zij in 
het ziekenhuis soms ook al honderden meters gelopen hebben. Mensen 
beschikken niet altijd over een sociaal netwerk om vervoer te regelen 
en vooral chronisch zieken die frequent naar het Diakonessenhuis 
moeten hebben geen geld voor een taxi en zijn aangewezen op het 
OV. Stel je voor dat je na een ingreep onder narcose naar huis mag, 
of je komt van de spoedeisende hulp met een kwetsuur, of van de 
huisartsenpost met hoge koorts en dan honderden meters moet lopen 
naar de bushalte en voorts tegen een lantaarnpaal of zoiets moet 
hangen omdat er ook geen bankje is, dit kan echt niet!

We wensen Marlys veel succes met haar actie en hopen op een 
positief resultaat!
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GRIEPVACCINATIE……
DOET U MEE IN NOVEMBER A.S?

Om u te beschermen tegen ziektes heeft u soms een vaccinatie 
nodig. Bijvoorbeeld als u weinig weerstand heeft door een 
auto-immuunziekte of als u op vakantie gaat naar een tropisch land.

Er zijn verschillende soorten vaccinaties. Bij sommige vaccinaties 
krijgt u antistoffen tegen een bepaalde ziekte ingespoten. U bent 
dan meteen beschermd tegen deze ziekte. Dit vaccin werkt tijdelijk.

Bij andere vaccinaties (bijvoorbeeld tegen de gele koorts) wordt 
uw geïnjecteerd met een (levende) verzwakte vorm van het virus of 
bacterie die de ziekte veroorzaakt. Uw lichaam gaat dan in gevecht 
met deze ziekteverwekker en maakt zelf antistoffen aan. Als u ooit in 
contact komt met de echte bacterie of het virus bent u beschermd.

Biologische reumaremmers en DMARD’s:
Als u een DMARD of biologische reumaremmer gebruikt, is 
gevaccineerd worden met een levend vaccin geen goed idee. 
Door de reumaremmers maakt uw lichaam namelijk te weinig 
antistoffen aan om in gevecht te gaan met de ziekteverwekker in 
het vaccin.

Overleg met uw arts wanneer voor u het beste moment is om u te 
laten vaccineren. En wanneer u eventueel (tijdelijk) zou moeten 
stoppen met uw medicatie.

Bij sommige vormen van reuma heeft u meer kans om ziek te 
worden, omdat uw afweersysteem niet helemaal goed werkt. Uw 
arts zal u in dat geval aanraden om u te laten vaccineren tegen de 
griep (griepprik).
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Als u een oproep krijgt, laat u dan op tijd vaccineren. Als u te 
vroeg of te laat bent, kan een vaccinatie niet het gewenste effect 
hebben.

Overigens kunt u ook met de griepprik wel de griep krijgen. Deze 
verloopt dan milder. En u heeft minder kans op complicaties. Maar u 
kunt natuurlijk ook een andere soort griep krijgen. Eentje waartegen 
u niet ingeënt bent.

Bron: www.reumafonds.nl

WIJ NODIGEN U UIT OM DEEL TE NEMEN
AAN HET PATIËNTEN VOLGPROGRAMMA

VAN HET UMC UTRECHT

Met deze oproep willen wij u vragen mee te werken aan het 
onderwijs van studenten geneeskunde aan de universiteit van 
Utrecht.

Tijdens het tweede jaar van hun opleiding tot arts krijgen 
de studenten een onderwijs onderdeel dat het Patiënten 
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Volgprogramma (PVP) wordt genoemd. Tijdens dit PVP onderdeel 
is het de bedoeling om de studenten te leren wat het betekent om 
ziek te zijn.

Hoe gaat iemand om met een ziekte? Hoe gaat de familie ermee 
om? Heeft iemand zich moeten aanpassen? Welke zorg is er 
allemaal nodig?

Docenten kunnen dat natuurlijk vertellen aan de studenten maar 
veel beter is het als u, als patiënt, dat zelf doet.

Hoe werkt dat dan?

De studenten krijgen in januari 2017 een voorbereidende 
bijeenkomst in werkgroepen. Daarna zullen zij u thuis bezoeken om 
een gesprek met u te hebben over de verschillende aspecten van 
het leven met een chronische aandoening. Zij doen dit in groepjes 
van twee of drie studenten. Over dit bezoek zullen zij een verslag 
schrijven dat weer besproken wordt in de werkgroepen. Uw naam 
zal vanzelfsprekend uit dit verslag worden weggelaten.

In februari/maart 2017 zullen de studenten u nogmaals bezoeken.

Bent u tussen de 10 en 70 jaar en woonachtig in of dichtbij de stad 
Utrecht, dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Wilma Slagmolen (maandag, dinsdag en donderdag) of 
Maureen Sokawikrama (maandag, woensdag en donderdag) 
op telefoonnummer: 088 - 7559589. Of per mail: w.slagmolen@
umcutrecht.nl en m.sokawikrama@umcutrecht.nl.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Jacqueline van Wijngaarden
Coördinator Patiënten Volgprogramma

Universitair Medisch Centrum Utrecht
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HANDIGE TIPS BIJ HET KOKEN

De redactie hoorde van leden dat zij graag eens meer wilden weten 
over hulpmiddelen, daarom plaatsen we graag deze praktische tips.

Heeft u ook een handige tip? Laat het ons weten!

Keukeninrichting
Bij een al bestaande keuken kunt u mogelijk de inrichting aanpassen, 
zodat u er beter kunt werken. U vindt hier ook handige tips voor als 
u een nieuwe keuken gaat inrichten of een bestaande keuken gaat 
aanpassen.

• Een vaatwasser op aanrechthoogte is handig (als daar ruimte 
voor is)

• Treklades in de kasten zijn handiger dan planken

• Apothekerskasten zijn erg handig en overzichtelijk, maar wel 
duur

• Haal onderkastjes weg als dat mogelijk is. U kunt dan uw 
knieën kwijt terwijl u zittend het eten bereidt

• Een keramische kookplaat voorkomt dat u pannen moet 
optillen. U kunt ze gewoon verschuiven, zo nodig met een 
hulpmiddel

• Kies een hendelmengkraan

• Let op of u de knoppen van apparaten goed kunt bedienen

Werkwijze
Ga kritisch na of de manier waarop u werkt eenvoudiger kan.

• Berg spullen niet hoger op dan uw schouders en niet lager dan 
uw heupen
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• Bekijk of u zittend kunt koken, aan een tafel of plank die op 
zithoogte is vastgemaakt

• Voorbereidingen doet u vaak in een vaste volgorde. Richt de 
keuken zo in dat u bij alle handelingen profi teert van de kortste 
route

• Gebruik kleine, lichte pannen met twee oren. In 
huishoudwinkels zijn hulpmiddelen voor bij het koken te koop.

Koken
Maak het u zo gemakkelijk mogelijk bij het koken. U bespaart uzelf 
veel moeite door slim in te kopen en te organiseren. Ook kunnen 
hulpmiddelen u het koken eenvoudiger maken.

Makkelijk maken
Doe niet moeilijk als het ook makkelijk kan. Maak zoveel mogelijk 
gebruik van elektrische apparaten. Kijk eens goed rond in een winkel 
voor huishoudelijke artikelen. Daar zijn vaak handige apparaten te 
koop voor weinig geld.

Inkopen
Kijk voordat u een product koopt hoe de verpakking geopend moet 
worden. Koop bijvoorbeeld:

• geschilde aardappelen

• voorverpakt en kleingesneden vlees

• vlees voor de hele week tegelijk

• voorgewassen gesneden groenten

Slim organiseren
U kunt het koken voor uzelf gemakkelijker maken met de volgende 
tips:
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• Pak alle benodigde spullen voordat u gaat koken

• Zorg ervoor dat u altijd iets in huis heeft wat eenvoudig is klaar 
te maken

• Gebruik een afgietdeksel of stoommandje

• Gebruik antislipmatjes

• Sluit zakjes met plakband of clips.

Snijden, schaven en roeren
Snijden en schaven kost veel kracht. Maak daarom zo nodig gebruik 
van aangepaste messen of snijapparaten:

• speciale messen, bijvoorbeeld met een zaaghandvat

• aangepaste kaasschaaf

• dunschiller met een breder handvat

• snijplank met verstelbare klem

• elektrisch mes

• keukenmachine

• verdikte pollepel

• pizzasnijder, ook handig voor boterhammen

Openen
Voor het openen van verpakkingen zijn verschillende openers te 
koop:

• (elektrische) blik- en potopener

• melkpakopener

• fl esopener

• antislipmatje, handig voor het opendraaien van een potje
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AUTORIJDEN MET EEN BEPERKING

Door Len van Dort

Wanneer bewegen niet meer zo vanzelfsprekend is en men 
te maken krijgt met bewegingsbeperking of uitval van een 
lichaamsdeel, kan het zijn dat ook het autorijden niet meer mogelijk 
is op de oude vertrouwde wijze.
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Gelukkig hoeft men tegenwoordig niet meer de auto van de hand 
te doen, maar is het aanpassen van de auto een mogelijkheid 
om zo je vrijheid en zelfstandigheid te behouden. Voordat een 
auto-aanpassing plaats kan vinden moet je uiteraard wel weten 
welke mogelijkheden op jou van toepassing zijn en hier vertrouwd 
mee raken door een aantal lessen te volgen. Daarna volgt ook nog 
een rijtest bij het CBR, en krijg je een aantekening op je rijbewijs. Voor 
het volgen van de aangepaste rijlessen zijn er speciale rijscholen 
waar men terecht kan.

Eén van deze speciale rijscholen is Rijschool Van Dort uit Houten. 
Rijschool Van Dort is gespecialiseerd in het rijden met aanpassingen. 
In 2005 ben ik betrokken geweest bij een verkeersongeval en 
heb hierdoor mijn rechteronderbeen verloren. Toen ik 18 werd en 
een rijschool zocht waar ik rijlessen kon volgen, was dit een ware 
zoektocht. Dit heeft mij er mede toe gebracht om mensen met 
een beperking de mogelijkheid te bieden op professionele wijze 
te begeleiden in het behalen van hun rijbewijs. Ook mensen die 
al in het bezit zijn van een rijbewijs maar vanwege een verworven 
aandoening, hetzij een bewegingsbeperking door b.v. reuma, of 
door een doorgemaakt CVA of TIA, kan ik begeleiden in het rijden in 
een aangepaste auto.

Een kennismakingsles van 60 minuten is gratis, en er kan dan al 
snel duidelijk worden of het aangepast rijden iets voor u is. Mocht 
u informatie willen dan kunt u contact met mij opnemen via tel.nr. 
06 - 11 91 56 68 (Len van Dort)
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ERVARINGEN
MET EEN PERSONAL TRAINER

Door Willeke Jak
Foto’s www.requestpersonaltraining.nl/Soest

Al snel als ik, vrouw, 51 jr met poly-artrose 
(nek, heupen, knieën, voeten, enkels, 
handen), zeg dat ik bij een Personal 
Trainer loop word ik raar aangekeken. 
Een Personal Trainer wordt al snel 
geassocieerd met veel spieren, vele 
krachttermen uitstotend bij oefeningen 
waarbij veel gewicht in de schaal wordt 
gelegd, en een body-builderuiterlijk.

Maar juist voor mensen zoals u en ik kan een Personal Trainer veel 
betekenen.

Sinds 15 jaar ben ik bekend met poly-artrose. Bleef het in de 
begintijd nog bij één gewricht, werden dit er in de loop van de 
jaren steeds meer. Lange tijd heb ik me goed kunnen vermaken 
met aquasporten, maar ook dat werd in de loop van de tijd steeds 

minder. Klachten 
van mijn voet 
maakten dat ook 
aqua-zumba en -fi t 
niet meer te doen 
was. Ook wandelen 
en fi etsen werd 
lastig, want de 
knieën werkten ook 
niet meer mee.
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Jarenlang kwam ik iedere 2 á 3 weken bij een fysiotherapeut voor 
een behandeling. Grotendeels hield deze behandeling masseren in, 
waar ik na een paar uurtjes ook geen profi jt meer van had.

Uiteindelijk heb ik mij na een paar jaar tobben aangemeld bij een 
Personal Trainer. Bij de kennismaking werd mijn hulpvraag in kaart 
gebracht en hebben we een plan van aanpak opgesteld. Aan deze 
praktijk is ook een manueel therapeut verbonden en deze heeft 
zich ook over de zaak gebogen, om zo tot een heldere aanpak te 
komen.

In de beginperiode zijn we begonnen met een minimale belasting 
van de gewrichten en lag de nadruk op het rustig aan bewegen 
en op deze wijze de spieren versterken. Na een maand of 4 is het 
roer om gegooid en werd er overgegaan op een wat hardere 
aanpak waarbij de spieren en gewrichten meer belasting kregen te 
verduren. Iedere week bemerkte ik vooruitgang. Moest ik in eerste 
instantie mijn voeten bijzetten bij het traplopen, kon ik al vrij snel 
weer normaal traplopen.

Ik ben nu 6 maanden bezig en heb in de afgelopen vakantie mogen 
ervaren hoeveel de Personal Trainingen mij hebben gebracht. Vorig 
jaar ging ik nog met krukken op vakantie; nam de Hop-on-Hop-of 
bussen en liep zo ongeveer van terras naar terras. Dit jaar heb ik 
kunnen fi etsen en wandelen (bergafdalingen) zonder problemen, zij 
het natuurlijk wel in mijn eigen tempo.

Personal Training heeft mij binnen 6 maanden erg geholpen bij het 
terugkrijgen van een stukje kwaliteit van leven; een stukje vrijheid en 
vele mogelijkheden.
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