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Laatste nieuws over onze beweeggroepen
Hoewel de binnenzwembaden vanaf 11 mei weer open mochten, zullen onze groepen nog niet
starten. Het zwembad van De Hoogstraat blijft voor onze groepen tot zeker september gesloten.
Drie andere baden stellen lastige voorwaarden, die we niet gemakkelijk kunnen nakomen. Zo
wordt bij 1 bad geëist dat na afloop van het zwemuur door onszelf de gebruikte ruimten ontsmet
worden. En dat er maximaal 6 mensen mogen komen Bij de meeste baden mag er niet
gedoucht worden. Bij 1 bad is er de verplichting tot 1-richtingsverkeer in het zwembad, wat
baantjes trekken betekent. Niet wat onze groepen meestal doen.
Als we wel kunnen starten, vragen we eerst een reumatoloog om advies of het verantwoord is.
Zodra we kunnen beginnen, laten we dat de deelnemers zoveel mogelijk rechtstreeks weten via
hun app-of telefoongroepen.
Van Yvette Bekkedam-Schwarte kregen we het volgende verzoek:
(bestemd voor deelnemers van onze hydrogroepen)
"Op dit moment zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding tot geriatrisch fysiotherapeut en ben ik
bezig met het schrijven van mijn scriptie. Ik heb er voor gekozen om mij te verdiepen in
reumazwemmen en de effectiviteit waar mogelijk te verhogen. Ik ben benieuwd naar de
ervaringen en ideeën die de deelnemers hebben en welke wensen jullie hebben binnen het
reumazwemmen. Hiervoor heb ik een enquête opgesteld waarvan ik hoop dat zoveel mogelijk
mensen deze willen invullen. Ik hoop dat u de tijd wil nemen om de enquête in te vullen. De
invul-tijd hiervoor zal ongeveer 5 minuten bedragen. " Hier vindt u het onderzoek

Van het bestuur

Welke keuzes vind je belangrijk?

Penningmeester Truus
Hatzmann heeft enkele dagen
met corona in het ziekenhuis
gelegen. Gelukkig is ze weer
thuis, waar ze op krachten
komt. Ze pakt nu geleidelijk
haar taken weer op.

Een oproep van de Nationale
Vereniging ReumaZorg
Nederland voor mensen met
reumatoïde artritis (RA).
Voor je behandeling moet je soms een keuze maken.
Bijvoorbeeld om te starten of juist te stoppen met
bepaalde medicijnen, of om naar de arts of therapeut te
gaan. Wat vind jij belangrijk bij het maken van een
keuze?
Vul een vragenlijst in (15 minuten). Help Reumazorg
Nederand zo de zorg voor mensen met RA te
verbeteren.

Achtergrondsfoto:
Graag invullen voor 1 juni

weiland met op de achtergrond
theehuis Rijnauwen. mei 2020

Deelname is volledig anoniem waardoor je antwoorden niet naar
jou als persoon te herleiden zijn. De vragenlijst begint met
algemene vragen. Daarna volgen er uitspraken waar je kunt
aangeven of deze uitspraken belangrijk voor je zijn..

Jaap de Pater

Thuis bewegen
Ook thuis kunt u gelukkig extra bewegen, misschien hebt u
daarvoor uw eigen oefeningen al. U kunt zich via de televisie
of de computer laten begeleiden.
De organisatie van het Bechterew-volleybal toernooi heeft op
haar nieuwe website een hele bladzijde vol oefeningen met
duidelijke instructies op video.
Ga naar de oefeningen

Voorlopig aanmelden
voor onderzoek
fysiotherapie
ReumaNederland en andere pleiten er al
jaren voor dat iedereen met reuma die het
nodig heeft, fysio- en oefentherapie vergoed
moet krijgen. Met de uitkomsten van een
onderzoek hoopt men te bewijzen dat deze
therapie voor deze groep mensen werkt én
daarom in het basispakket hoort. Héél
belangrijk dus!
U kunt zich nu voorlopig aanmelden voor het
onderzoek, als u RA of axiale SpA heeft. In dit
document vindt u meer informatie over het
onderzoek en de aanmelding. Let op: dit
onderzoek duurt enkele jaren.

Wandel je
mee over bruggetjes, bospaden en
door statige beukenlanen op
Beukenburg en De Leyen? Deze oude
beuken worden bewoond door de
vleermuis, boommarter, uil en
boomkruiper. Klik op het plaatje.
Op dezelfde pagina staan ook andere
'wandelingen' in de omgeving van
Utrecht zoals op het landgoed waar
Herman van Veen woont (De Platz bij
Soest).

Corona en reuma
Wat betekent het virus als je reuma hebt? Wat zijn
bijvoorbeeld de gevolgen van medicijngebruik op de werking
van uw immuunsysteem en daarmee op uw afweer voor
corona?
Lees het uitgebreide en steeds actuele antwoord op de site
van ReumaNederland.
Ook binnen de Europese samenwerking rond reuma (EULAR)
is de laatste informatie verzameld.
Op 12 en 13 mei hadden zij een internet-bijeenkomst over
corona in relatie tot reuma. Daarin werden de laatste
onderzoeken besproken. Lees de samenvatting op de site van
Reumazorg Nederland.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u voorzitter.rpvutrecht@gmail.com toe aan uw adresboek.

