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Regina Huisman

Beste leden,

Wat zijn we trots op het eerste nummer van dit blad dat nu geheel 
in kleur wordt uitgebracht. Nadat we vorig jaar de inhoud en de stijl 
aanpasten is met deze verandering dit het eindresultaat. We hopen 
dat u het ook mooi vindt en het bijdraagt aan de leesbaarheid 
van het blad. Dank aan Marco Snijder van Studio Nolin voor het 
meedenken en uitvoeren.

We hebben geprobeerd opnieuw een gevarieerd blad samen te 
stellen. Heel fijn dat er leden waren die vroegen om een artikel over 
het verzorgen van een kind; leden van de hydrogroepen hadden 
behoefte aan informatie over de nieuwe benaming van de ziekte 
van Bechterew. We spelen graag in op de behoefte van onze 
leden, dus heeft u een verzoek? De redactie hoort het graag!

Nu het winter is zijn onze leden met het fenomeen van Raynaud in 
een minder comfortabele periode. Door de kou kunnen de klachten 
verergeren. Wat u zelf kunt doen leest u verderop.

In oktober was ik in Oostenrijk waar ik genoot van mooi nazomer weer. 
Bij het rijden van de Silvretta Hochalpenstrasse was het opeens een 
beetje winter. De foto op de omslag maakte ik tijdens deze tocht.

Ik wens u namens de redactie veel leesplezier en een fijne winter!

voorwoord van 
de redacTie
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BerichT 
van heT BesTuur

Regina Huisman

Helaas moest Tony Monkel vanwege zijn gezondheid zijn 
bestuursfunctie opzeggen. Wij danken hem voor zijn inzet en 
betrokkenheid bij het organiseren van de hydrotherapie. Wij 
wensen Tony van harte beterschap en een verder herstel bij zijn 
revalidatie! De organisatie van de hydrotherapie is nu in handen 
van Truus Hatzmann voor de administratieve organisatie en Marleen 
Broekhuizen, onze coördinerend fysiotherapeut, voor de praktische 
organisatie.

Graag doen we een dringend beroep op u om naar de 
ledenvergadering d.d. 14 maart a.s. te komen. Er zal dan o.a. 
bestuursverkiezing zijn, de voorzitter kan, in tegenstelling tot de 
andere functies, alleen door de ledenvergadering benoemd 
worden! De uitnodiging en het algemeen jaarverslag 2016 worden 
u later toegestuurd. Na de ALV wordt er een film getoond door ons 
lid Ingo Dür en zal er een lezing zijn over hulpmiddelen. Het belooft 
een gevarieerde avond te worden en we hopen dat velen van u 
betrokkenheid tonen en naar deze belangrijke avond komen!

De contributie voor 2017 en de hydrotherapie 1e halfjaar 2017
worden in maart/april 2017 geïncasseerd/ rekeningen toegezonden. 
De rekeningen voor de hydrotherapie over het 2e halfjaar 
2017 worden in september verzonden. Het verzoek van de 
penningmeester is om niet eerder te betalen dan dat u de rekening 
ontvangt.
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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.

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

Postadres vereniging: 
Mw. R. Huisman- Hatzmann, Tesselschadelaan 5, 3705 AK Zeist

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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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 
of bent u al deelnemer en heeft 
u vragen of mededelingen? Mail 
Truus Hatzmann  
truus@boekhoudinginbalans.nl of 
Regina Huisman  
rpvutrecht@gmail.com

hydro Therapie
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agenda 2016- 2017 
noTeer alvasT in uw agenda…

datum 2017 Tijdstip activiteit

Zaterdag  
28 januari 2017

12.00- 4.00 uur Winterlunch in Centrum 
Boogh.

Dinsdag 
14 februari 2017

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

Dinsdag 
14 maart 2017

19.30-21.30 uur Algemene ledenvergadering, 
bestuursverkiezing, 
pauzefilm en voorlichting 
over hulpmiddelen door 
Carla Duiveman- Troost, 
ergotherapeut in Centrum 
Boogh

Zaterdag 
1 april 2017

9.45-20.00 uur Internationaal Bechterew 
Volleybaltoernooi in Stadion 
Galgenwaard in Utrecht. 
Zie website  
www.stichting-bechterew.nl/
bechterew-volleybaltoernooi

Adres centrum Boogh: Van Bijnkershoeklaan 10, 3527 XL Utrecht.
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verenigingsnieuws

graag heten we onze 
nieuwe leden van harte 
welkom!
Hr. H.J. Bekkers
Hr. J. Boerman
Hr. G. Boshuis
Mw. J.H.T. Donker
Mw. K. Groenemeijer
Hr. J.C. van den Heuvel
Mw. R. Jahangier
Mw. B.E.A. van der Linden
Mw. H.M.H. van der Linden

overleden:
Mw. S. van Huet
Hr. A.V. Isitan
Mw. A. vd Kroef
Mw. H. vd Rijst- Hemink

We wensen de 
nabestaanden veel sterkte 
met het verwerken van hun 
verlies.

nieuwe weBsiTe 
www.rpvu.nl

Wat zijn we blij met onze nieuwe 
website. Een overzichtelijke 
pagina waardoor mensen 
de weg naar onze vereniging 
beter vinden en waardoor 
het secretariaat diverse 
vragen ontvangt via het 
vragenformulier. Kijkt u ook even 
gauw naar onze mooie website? 
www.rpvu.nl

We danken Jaap de Pater voor 
zijn hulp en al het werk dat hij 
verzette om deze pagina te 
maken. Hartelijk dank Jaap!
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TerugBliK op 
BechTereweTenTJe, KersTdiner 
en KersTsTuKJe maKen
We kijken terug op gezellige bijeenkomsten! De koks en bedienend 
personeel van Restaurant Vink en De Biltse Hoek hadden flink hun 
best gedaan om voor ons een heerlijk menu te koken. Tijdens de 
diners hebben we kerstballen verkocht voor het Reumafonds en 
deed Regina Huisman een beroep op u om te helpen bij het werven 
van collectanten voor het Reumafonds.

Tijdens een creatieve middag maakten we onder leiding van Elly 
van Gent een kerstukje.

De foto’s geven u een leuke impressie!

Bechterewetentje
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Kerstdiner
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nieuwe ruBrieK

Voor een nieuwe rubriek in Reumavisie zijn we opzoek naar 
oproepjes. Oproepjes waarin u op zoek bent naar een 
wandelmaatje, of naar een bepaald hulpmiddel maar u weet niet 
goed waar u deze kunt aanschaffen. Maar ook als u iets te koop 
heeft wat Reuma gerelateerd is kunt u dit ‘aanbieden’ in deze 
rubriek. Of u wilt/weet een lezing of bijeenkomst waar u heen wilt en 
mensen zoekt die met u mee willen gaan. Kortom, alle aan reuma 
gerelateerde zaken kunt u kwijt in deze nieuwe rubriek.

Stuur hiervoor uw oproepje naar Regina Huisman email rpvutrecht@
gmail.com met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Wij 
zorgen ervoor dat uw oproep geplaatst wordt.

OPROEPJES

Gezocht: ik ben op zoek naar iemand die het leuk vindt om 1x per 
week samen een wandeling te maken. 
Willeke Jak 06 - 208 12 569. Omgeving Soest.

Te koop: 2 paar nieuwe Xelero schoenen maat 40.5. 1 x Hyperion 
WR Mid Grey, 1 x Davos White/Lt. Blue. Deze schoenen zijn speciaal 
ontwikkeld voor artrosevoeten, en zijn voorzien van een afwikkelrol 
wat het lopen vergemakkelijkt. Ik heb ze te klein aangeschaft; alleen 
gepast; nieuw in doos. Willeke Jak, 06 - 208 12 569.
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Fenomeen van raynaud? 
waT KunT u ZelF doen?

u kunt verschillende dingen doen om aanvallen te voorkomen en 
klachten te verminderen. ontdek zelf wat voor u het beste werkt.

Als uw vingers en tenen reageren op kou, dan is het belangrijk dat u 
uw lichaam tegen de kou beschermt.

Kortom: probeer afkoelen te vermijden en bescherm u goed tegen 
kou. Wat kunt u bijvoorbeeld doen?

• Laat uw lichaam niet afkoelen. Let vooral op uw handen, 
voeten en oren en pas uw kleding aan. Draag handschoenen 
en gebruik schoenen met dikke zolen.

• Zet de verwarming een graadje hoger. Vermijd vochtige 
ruimtes.

• Uw handen kunnen afkoelen als u iets uit de koelkast of vriezer 
pakt. Daarbij kunt u (oven)handschoenen gebruiken.

• Gebruik geen koud water om uw handen te wassen of de 
afwas te doen. Draag eventueel (elektrisch verwarmde) 
handschoenen om uw handen goed warm te houden.

U kunt nog meer doen om ervoor te zorgen dat uw klachten niet 
erger worden:

• Rookt u? Stop daar dan mee. Roken maakt de bloedvaten 
smaller.

• Probeer te voorkomen dat u wondjes aan uw vingers of tenen 
krijgt.
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• Tijdens een emotionele periode kunnen uw klachten 
erger worden. Probeer dit te voorkomen door 
ontspanningsoefeningen te doen.

• Gebruikt u andere medicijnen? Overleg dan met uw 
arts. Middelen tegen migraine, hoge bloeddruk of een 
hartaandoening kunnen een goede en een slechte invloed 
hebben op het fenomeen van Raynaud.

• Zorg goed voor uw handen en voeten en bescherm ze. 
Masseer ze voorzichtig een paar keer per dag met een 
gewone crème om schilfering en beschadiging te voorkomen.

• Ontdekt u een infectie of zweertje, houd de plek dan schoon 
en bedekt en ga naar uw arts.

• Knip uw nagels liever niet, vijlen is beter.

• Krijgt u meer klachten door bijvoorbeeld typen, het bespelen 
van een muziekinstrument of het werken met zwaar 
gereedschap, houd hier dan rekening mee.

• Blijf in beweging. Dat zorgt voor een goede bloedsomloop. 
Een oefen- of fysiotherapeut kan u oefeningen leren om de 
doorbloeding in uw handen en voeten te stimuleren.

• Blijf kalm als u een aanval heeft. Probeer uw vingers en tenen 
voorzichtig op te warmen, bijvoorbeeld onder uw oksels of 
tussen uw benen. Gebruik geen heet water.

• Gebruik hulpmiddelen om uw handen en voeten warm 
te houden, bijvoorbeeld rubberen handschoenen bij 
huishoudelijk werk, warmtekussens of thermokleding.

Bron:
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help ons 
en heT reumaFonds!

Waarom is dat belangrijk voor de RPV Utrecht eo?
De eerstvolgende collecteweek van het Reumafonds is van 13 t/m 
18 maart 2017. We zijn dringend op zoek naar nieuwe collectanten. 
Onze vereniging ontvangt jaarlijks subsidie van het Reumafonds voor 
haar activiteiten. Zonder subsidie van het Reumafonds zou onze 
vereniging niet bestaan! Hydrotherapie is alleen mogelijk dankzij het 

Reumafonds 
dat voor een 
belangrijk 
deel de 
kosten op 
zich neemt. 
Het Fonds 
verwacht 
van onze 
vereniging 
dat wij ons 
steentje 
bijdragen 
door te 
helpen 
collectanten 
te werven. 
Help ons en 
het Fonds! 
Zo blijven we 
van subsidie 
verzekerd.
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Wat kunt u doen als lid?
U heeft vast wel twee uurtjes tijd om te collecteren. In genoemde 
week gaat u in maximaal twee uurtjes (of in delen) op een voor 
u passende dag, langs de deuren van een straat of straten die 
u toegewezen krijgt. Is lopen voor u een bezwaar? U kunt ook bij 
een supermarkt gaan collecteren of op een plein. Of u zet in de 
collecteweek een collectebus neer bij een jubileum of op een 
verjaardag.

Begrijpelijk als u niet in de gelegenheid bent om zelf te collecteren. 
Wilt u dan eens informeren in uw omgeving en vragen of 
daar personen zijn die ons willen helpen? Denk aan gezins- en 
familieleden, buren, vrienden, kennissen en collega’s. Door dit te 
doen draagt ook u een belangrijk steentje bij!

Hoe verder?
Een ieder kan zich liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 maart 2017 
bij mij opgeven. Stuur uw naam, adres en telefoonnummer door 
per email naar rpvutrecht@gmail.com of bel Regina Huisman 
T 030-6961510. Uw adresgegevens sturen we door naar het 
Reumafonds. Zo weet het Fonds hoeveel collectanten er namens 
onze vereniging geworven zijn, dat is immers belangrijk voor 
het behoud van onze subsidie. Een wijkhoofd van de collecte 
organisatie neemt dan namens het Reumafonds ter zijner tijd 
contact met u op.

Alvast hartelijk dank voor uw inspanning mee te helpen of mee te 
denken!
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hoe verZorg iK miJn BaBy?

Tips BiJ wassen, aanKleden en Tillen 
van uw BaBy oF KleinKind 

deel 1

Voor onze jongere leden is het vooral bij een actieve ontstekingsfase 
soms een hele toer om hun kind te verzorgen. Ook voor de ouderen 
is het vaak lastig. Om u wat tips te geven over hoe u het zich 
makkelijker kunt maken en/of uw gewrichten kunt sparen bij de 
verzorging van een kind, plaatsen wij dit artikel. In het volgende 
nummer van dit blad volgt deel 2 over het verzorgen van een groter 
kind.

Luiers verschonen
• Leg spullen om te verschonen op meerdere plekken in huis 

neer. Dit scheelt (trap)lopen.
• Zorg dat de commode waarop u het kind verschoont op 

goede werkhoogte staat (10cm onder uw elleboog). Zo hoeft 
u niet te bukken. Houd hierbij rekening met de dikte van het 
aankleedkussen.

• Zorg voor voldoende ruimte onder de commode voor uw 
voeten zodat u dichtbij kunt staan.

• Gebruik eventueel een hoge stoel of kruk om bij de commode 
te zitten terwijl u verschoont.

• Leg het aankleedkussen recht voor u in plaats van dwars. U 
kunt er dan gemakkelijker bij.

• Probeer uw baby niet te tillen maar rol uw baby om.
• Gebruik ruime luiers, deze zijn gemakkelijker aan te doen.
• Gebruik wegwerpluiers.
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Wassen

Baby’s vinden het vaak heerlijk om in bad te gaan. Voor u is het ook 
een prettig moment van contact. Met deze tips houdt u het leuk:

• Kies een goed moment om uw kind in bad te doen, 
bijvoorbeeld als uw partner ook thuis is.

• Leg alle spullen binnen handbereik en zorg ervoor dat het 
badje en de commode dicht bij elkaar staan.

• Zorg ervoor dat het badje op een goede hoogte staat. Zet het 
bijvoorbeeld op een standaard.

• Loop niet met een vol badje. Zet het 
leeg neer en vul het met een douche- 
of tuinslang.

• Houd uw kind met de ene hand 
vast onder de oksels terwijl u met uw 
andere hand uw kind wast.

• Uw kind inzepen is meestal niet 
nodig. Het maakt uw kind onnodig 
glad. Een beetje vloeibare zeep 
oplossen in het water is net zo 
effectief.

• Uw kind hoeft niet iedere dag in bad. 
Wassen met een washandje is vaak 
voldoende.

• Als uw aanrecht voor u de goede hoogte heeft, kunt uw kind 
ook in de gootsteen in bad doen. U heeft dan veel ruimte om 
uw spullen neer te leggen. Vullen en leeg laten lopen is ook 
een stuk makkelijker.

• Wasgel is gemakkelijker in gebruik dan zeep. Koop eventueel 
een speciaal aanrecht met een bad en een commode erin.

• Er zijn ook badjes met een schuin aflopende kant. Daarin kunt 
u uw baby gemakkelijker wassen. Ook vasthouden wordt 
minder zwaar.

• Leg een antislipmatje in uw badje zodat uw kind niet wegglijdt.
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• Zodra uw kind zelfstandig kan zitten, kunt u het wassen in 
het grote bad. U kunt dan een 
veiligheidsstoeltje gebruiken dat 
u met zuignappen op de bodem 
van uw bad bevestigt.

Afdrogen
• Wikkel uw baby in een handdoek of omslagdoek als u het uit 

bad tilt en op het aankleedkussen legt.
• Probeer uw kind zoveel mogelijk om te rollen in plaats van te 

tillen tijdens het afdrogen.

Aankleden
• Koop babykleding die u makkelijk aan- en uit kunt trekken. 

Laat eventueel klittenband op de kleding naaien.
• Rol uw kind om in plaats van het te tillen.
• Gebruik iets te grote rompertjes zonder mouwen.
• In plaats van een rompertje kunt u ook een gewoon hemdje 

of overslaghemdje gebruiken. Een overslaghemdje kunt u 
dichtmaken met zachte verbandtape, bijvoorbeeld leukopor.

• Sokjes trekt u het gemakkelijkst aan door ze eerst 
binnenstebuiten te trekken. Ga vervolgens met uw hand in de 
sok en trek de sok over het voetje. Voor baby’s zijn er broekjes 
met sokjes er aan vast, dat is nog handiger.

Tillen en dragen
• Het kan een grote belasting zijn voor uw lichaam als u uw kind 

moet tillen.
• Let erop dat u uw baby goed vasthoudt. Gebruik een 

draagzak als u geen schouder- of nekklachten heeft.
• Moet u uw kind tillen, let dan hierop: til uw kind zoveel mogelijk 

met uw onderarmen. Dit doet u door het kind op de buik 
te draaien en uw armen onder het kind te houden. Draag 
eventueel een brace om uw polsen te ondersteunen.
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• Wilt u uw kind vanaf een laag punt optillen? Buig dan zoveel 
mogelijk door uw knieën en houd het kind dicht tegen u aan 
als u weer omhoog komt. Gebruik een stoel of tafel als steun. 
Als u niet kunt hurken, ga dan op een stoel zitten en til uw kind 
vanaf de stoel op.

• Heeft u een bedje waarbij de zijkant omhoog en omlaag kan, 
ga dan op een stoel bij het bedje zitten en haal zo uw kind 
eruit.

• Til uw baby niet terwijl het in een autostoeltje zit. Dit is erg 
zwaar.

• Vraag een ander uw kind te tillen. Bent u alleen? Laat het 
stoeltje dan in de auto en vtil alleen uw kind.

Bron: Brochure Reumafonds, Hoe verzorg ik mijn kind?

ZieKTe van BechTerew heeFT 
een nieuwe Benaming:

axiale spondyloarTriTis

Op verzoek van leden van de Bechterew hydrogroepen plaatsen wij 
graag een artikel over dit onderwerp.

Axiale spondyloartritis is een verzamelnaam voor reumatische 
aandoeningen waarbij ontstekingen aanwezig zijn in het bekken 
en de wervelkolom. De ontstekingen veroorzaken chronische pijn 
en stijfheid, vooral rond de heupen, de bilstreek en laag in de rug. 
Ook andere delen van het lichaam kunnen betrokken zijn, zoals 
gewrichten in de armen of benen, de pezen, maar ook de ogen, de 
darmen en de huid. Regelmatig bewegen en medicijnen kunnen 
helpen de klachten te verminderen. Ankyloserende spondylitis 
(de ziekte van Bechterew) is de bekendste vorm van axiale 
spondyloartritis.
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Ontsteking van het bekken en de wervelkolom
Als u axiale spondyloartritis heeft, raken vooral de gewrichten in uw 
bekken (de SI-gewrichten) en uw wervelkolom ontstoken.

Afbeelding van gezonde SI-gewrichten. Links een vooraanzicht, 
rechts ziet u het gewricht in perspectief.

De ontstekingen veroorzaken chronische pijn en stijfheid, met name 
rond de heupen, de bilstreek en laag in de rug. Ook de nekwervels 
kunnen ontstoken raken, wat tot stijfheid in de nek kan leiden.
Als gevolg van de ontstekingen kunnen er afwijkingen aan uw 
bekken en wervelkolom ontstaan, zoals vergroeiingen. Dit is meestal 
pas na enkele jaren zichtbaar op röntgenfoto’s.
Doordat de rugwervels met elkaar vergroeid kunnen raken, kan uw 
rug in een vergevorderd stadium van axiale spondyloartritis verstijven 
en krom worden.

Verschillende vormen van axiale spondyloartritis
Er zijn verschillende vormen van axiale spondyloartritis: 
ankyloserende spondylitis (de ziekte van Bechterew) en 
niet-radiografische axiale spondyloartritis:

• Ankyloserende spondylitis, ofwel de ziekte van Bechterew, is de 
bekendste vorm van axiale spondyloartritis. Bij ankyloserende 
spondylitis zijn er op röntgenfoto’s zichtbaar afwijkingen aan 
het bekken of de wervelkolom
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• Bij niet-radiografische axiale spondyloartritis treden dezelfde 
klachten en ontstekingsverschijnselen op als bij ankyloserende 
spondylitis, maar zijn er op röntgenfoto’s (nog) geen afwijkingen 
aan het bekken of de wervelkolom te zien. Vandaar de term 
‘niet-radiografisch’. Niet-radiografische axiale spondyloartritis 
kan overgaan in ankyloserende spondylitis, zodra er afwijkingen 
op de röntgenfoto zichtbaar zijn

Andere kenmerken van axiale spondyloartritis
Naast uw bekken en wervelkolom kunnen andere lichaamsdelen 
betrokken zijn als u axiale spondyloartritis heeft. U kunt bijvoorbeeld 
last krijgen van artritis in uw schouders, armen, knieën of enkels. Ook 
uw vingers en tenen kunnen ontstoken raken. Dit heet dactylitis en 
wordt ook wel een ‘worstvinger’ of ‘worstteen’ genoemd. Andere 
verschijnselen die bij axiale spondyloartritis kunnen voorkomen zijn 
oogontsteking, ontsteking van de pezen of peesaanhechtingen 
(voornamelijk de achillespees) en klachten aan de darmen of huid.

De naamgeving
Het kan zijn dat uw arts een andere naam gebruikt om uw 
aandoening te omschrijven dan axiale spondyloartritis. Er zijn 
namelijk verschillende benamingen in omloop, waaronder:

• de ziekte van Bechterew
• ankyloserende spondylitis (AS)
• spondylitis ankylopoetica
• spondylartropathie(ën)
• de ziekte van Marie-Strumpell

Voorheen werd de naam ‘ziekte van Bechterew’ het meest gebruikt. 
Met voortschrijdend inzicht is de benaming ‘axiale spondyloartritis’ 
(vaak afgekort tot axiale SpA) de afgelopen tien jaar echter steeds 
gangbaarder geworden. Met deze benaming worden namelijk ook 
mensen met niet-radiografische axiale spondyloartritis erkend.

Bron: Reumafonds
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