REUMAPATIËNTENVERENIGING
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3761 GG Soest

VOORWOO R D
VAN DE RE D A C T I E
Willeke Jak
Beste leden,
Voor u ligt de eerste reumavisie van 2018! Een kersvers nummer
boordevol informatie en wetenswaardigheden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daar willen
we graag even bij stilstaan. Ook staan we graag nog even stil bij
het Symposium welke op 7 oktober is gehouden met wel hele mooie
onderwerpen.
Toch is Reumavisie niet het enige medium waarbij wij u op de
hoogte willen houden, want ook op onze website www.rpvu.nl vindt
u veel actuele informatie. Neemt u er regelmatig eens een kijkje; u
vindt er oa aanvragen voor deelname aan onderzoeken, maar ook
actuele zaken die spelen op reumagebied komen daar aan bod.
Met name onderwerpen die interessant zijn om te volgen maar door
het acute karakter de Reumavisie niet kunnen halen.
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Zo komt er met ingang van 25 maart een nieuwe privacywet: de

Pssst….. u heeft hopelijk niet de bottenbouillon geprobeerd te
maken? Wat was het smakeloos! Dit recept behoefde zeker nog
wat extra ingrediënten. In deze editie treft u een heerlijk recept aan
wat zeer regelmatig bij ons op tafel staat en altijd enthousiast wordt
ontvangen.
Ik wens u weer veel leesplezier en mocht u ideeën of verzoeken
hebben over onderwerpen die u eens belicht wilt hebben, schroom
dan niet en stuur een berichtje naar de redactie!
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BERICHT
VAN HET BESTUUR
Met veel plezier blikken wij terug op een mooi symposium welke wij
op 7 november hebben bijgewoond in Utrecht georganiseerd door
de diverse Reumapatiëntenverenigingen van Midden Nederland,
het Reuma Netwerk Utrecht en de Nationale Vereniging ReumaZorg
Nederland.
Wij vragen uw hulp tijdens de collecteweek om ook voor uw
tegenwoordig. Zie verderop in deze Reumavisie.
Onze voorzitter Regina Huisman heeft te kennen gegeven haar
functie met ingang van de eerstvolgende ledenvergadering neer te
leggen. Dit houdt concreet in dat er dus een vacature is ontstaan
voor de functie van voorzitter. Indien u onze vereniging een warm
hart toedraagt en u iets voor de RPV Utrecht eo wilt betekenen,
vragen wij u zich hiervoor kiesbaar te stellen.
Op zaterdag 17 februari a.s. zal er de jaarlijkse ALV worden gehouden.
U bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te komen nemen.
Een patiëntenvereniging zoals de RPV Utrecht eo wordt gedragen
door vrijwilligers ten behoeve van hun leden. Daarom zouden
wij het ﬁjn vinden als we op de ALV vele van deze leden mogen
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vereniging te collecteren. Dit kunt u op verschillende manieren doen

verwelkomen.
Voorafgaand aan de ALV zal er een Winterlunch worden
geserveerd, ook ditmaal weer verzorgd door Truus Hatzmann.
De uitnodiging voor zowel de ALV als de winterlunch vindt u
ingesloten in deze Reumavisie.
KOMT U OOK?
Willeke Jak
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Mw. Regina Huisman

Voorzitter

06 - 54617904

Mw. Truus Hatzmann

Penningmeester

06 - 13187586

Mw. Willeke Jak

Secretaris

06 - 57209099

Mw. Petra Grautman

Vice voorzitter

030 - 2433711

Mw. Corry van Keulen

Algemeen bestuurslid

030 - 2897756

Mw. José In der Maur

Aspirant bestuurslid

06 - 30654106
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Postadres vereniging:
Mw. W. Jak- Lisman, Colenso 34, 3761 GG Soest
Mailadressen contactpersonen bestuur
Mw. Willeke Jak

rpvutrecht@gmail.com

Mw. Truus Hatzmann

truus@boekhoudinginbalans.nl

Mw. Regina Huisman

voorzitter.rpvutrecht@gmail.com

Mw. José In der Maur

jose.indermaur@gmail.com

Beheerder Website

Hr. Jaap de Pater

www.rpvu.nl

Redactie Kwartaalblad

Mw. Regina Huisman

06 - 54617904

Mw. Willeke Jak

06 - 57209099
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Uitgever

Binnenhof Projecten B.V.
www.nolin-binnenhofprojecten.nl
De uitgever en de reumapatiëntenvereniging zijn niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Niets uit
de advertenties mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.

HYDRO THERAPIE
Onze vereniging organiseert
voor haar leden, met behulp
van subsidie door het
Reumafonds, hydrotherapie
in de zwembaden van het
UMCU, Revalidatiecentrum
De Hoogstraat, zwembad De
Kwakel en in de Mytylschool,
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
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allen in Utrecht en in De

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

5

RE UMAVI SI E - JAARGANG 18 NUMMER 1
6

AGEND A 2 0 1 8
NOTEER AL V A S T I N U W A G E N D A …
Zaterdag

12.00 - 15.00 uur

17 februari 2018
Woensdag

Openingslunch en ALV
in Boogh

10.00 - 18.00 uur

Jaarlijks Uitje (details volgen)

9.45 - 20.00 uur

15e Internationaal

16 mei 2018
Zaterdag
14 april 2018

Bechterew-Volleybaltoernooi

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

VERENIG I N G S N I E U W S
Graag heten we onze nieuwe leden van harte welkom!
Mw. E.M. Smit
Mw. R. van der Akker

TERUGBLIK O P … … …
… … … H E T S Y M P O S I U M 7 OKTOBER 2017
‘Samen komen we verder: vroege diagnose en complicaties’
Waarom laat de diagnose reuma soms zo lang op zich wachten?
Hoe kunnen zorgverleners samenwerken om deze diagnose te
bespoedigen? En als je reuma hebt, wat zijn de complicaties waar
je mee te maken krijgt? Maar vooral… hoe los je ze op? In het
kader van Wereldreumadag werd op 7 oktober jl. het symposium:
georganiseerd. De dag werd mogelijk gemaakt door de
Reumapatiëntenverenigingen van Midden Nederland, het Reuma
Netwerk Utrecht en de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.
Tijdens het symposium gaven
verschillende zorgverleners hun kijk op
het belang van een vroege diagnose
en het voorkomen van complicaties.
Aanwezig waren zowel patiënten als
zorgverleners. Hetgeen een leuke mix
gaf aan reacties op de presentaties van
de verschillende sprekers.
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‘Samen komen we verder: vroege diagnose en complicaties’

Regie in eigen hand, ook met reuma
Gerardine Willemsen-de Mey,
voorzitter van de Nationale Vereniging
ReumaZorg Nederland (RZN), opende
de bijeenkomst en vertelde over de
werkzaamheden van de vereniging. RZN
beweegt zich zowel op nationaal als
internationaal niveau om de belangen
van mensen met reuma te behartigen.
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Samen met vrijwilligers en
partners uit de zorg en
het bedrijfsleven zetten zij
projecten op die mensen met
reuma zo ﬁt en betrokken
mogelijk houden thuis, op
school en op het werk. Zo
organiseren zij evenementen
rondom ‘Leven met reuma’,
bieden zij loopbaan coaching, betrekken zij de ervaring van mensen
REUMA VISIE - JAARGANG 18 NUMMER 1

met reuma in onderzoek en geven zij reuma een gezicht bij de
overheid en zorginstanties.

Het belang van de juiste kwaliﬁcaties
Eleonora Sleegers, ergotherapeut/handtherapeut bij het CHT-NL
(Certiﬁcering Handtherapie) sprak vervolgens namens haar collega´s
van het Reuma Netwerk Utrecht. Therapeuten van diverse disciplines
hebben zich hierin verenigd om kwaliteit te waarborgen. Het is
belangrijk dat je als patiënt terecht komt bij een therapeut met
reuma kwaliﬁcaties. Samen kijk je welke therapie en leefstijladvies
het beste bij je past.

Lelijke schoenen en oplossingsgericht werken
Steven de Kort, psycholoog bij Militaire Geestelijke Gezondheidszorg
ging daarna interactief met de aanwezigen aan de slag met
oplossingsgericht werken. Wat is ‘oplossingsgericht werken’
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maar vooral hoe pas je het toe? Aan de hand van een aantal
praktijkvoorbeelden ging het publiek ook zelf aan de slag. Iemand
die vanwege de reuma niet meer kan ﬁetsen op een “gewone” ﬁets
is overgestapt op een driewieler ﬁets . Er had ook gekozen kunnen
worden voor een scootmobiel maar met ﬁetsen blijf je fysiek actief.
Wat doe je wanneer je je aangepaste schoenen lelijk vindt? Weeg
de voor- en nadelen tegen elkaar af, kijk of er alternatieven zijn
maar bepaal vooral zelf wat jij belangrijk vindt.

Risico op hart- en
vaataandoeningen bij
reuma
Professor dr. Mike
Nurmohamed, reumatoloog
bij READE en het VU Medisch
Centrum, ging in op de het
risico van cardiovasculaire
ziekten. Mensen met
Reumatoïde Artritis, de ziekte van Bechterew en Artritis Psoriatica
lopen hier meer kans op. Dit heeft te maken met het feit dat
(atherosclerose).
Aderverkalking is de oorzaak van het merendeel van de hart- en
vaatziekten zoals een hartinfarct, beroerte of etalage benen. Het is
daarom van belang dat mensen met deze aandoeningen periodiek
gescreend worden a.d.h.v. cardiovasculair onderzoek. Helaas blijkt
uit de praktijk dat dit niet al te veel gebeurt. Het is dan ook belangrijk
dat patiënten zelf het risico op hart- en vaataandoeningen
aankaarten bij hun huisarts of reumatoloog. Daarnaast is het van
belang om te letten op een gezonde leefstijl. Niet roken, een
voedingspatroon bestaande uit meer plantaardige en minder
dierlijke ingrediënten en vooral meer bewegen zijn hierin van belang.

Last van uw lijf? Of is het andersom?
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ontstekingen invloed hebben op de vorming van aderverkalking

Ine Bakker, oefentherapeut mensendieck en psychosomatisch
oefentherapeut bij Oefentherapie Hilversum prikkelde het publiek
met uitdagende vragen. Heb je soms wel eens het gevoel dat je
m.b.t. je energie en pijnklachten in een cirkel aan het ronddraaien
bent? De pijn zorgt dat je minder beweegt, waardoor je conditie
achteruit gaat en gewrichten stijver worden, wat weer resulteert in
meer pijn. Goed zelfmanagement zorgt ervoor dat je beter met je lijf
gaat samenwerken.

9

Belangrijke tools om beter samen te werken met je lijf zijn:
● Doseer je activiteiten en verdeel je energie
● Maak een dag/week indeling en stel prioriteiten
● Stel jezelf doelen en maak een plan van aanpak
● Maak een bewuste keuze en sta eens stil bij die keuze
● Zorg voor voldoende beweging
● Wees bewust van je houding en de manier waarop je
beweegt
● Neem voldoende ontspanning
● Zorg voor een goede dag/nacht ritme
RE UMAVI SI E - JAARGANG 18 NUMMER 1

● Vraag de omgeving om hulp
● Teamwork is onmisbaar
Ook sprak Ine over acceptatie. Acceptatie van je aandoening is de
sleutel om je leven weer op te pakken. Zelfmanagement kan daarbij
helpen. Het is niet gemakkelijk maar wel de moeite waard.

Zuinig zijn op je lijf
René Zegers, fysiotherapeut bij Corpus Liberum, maakte met een
hoelahoep zichtbaar wat positieve beweging voor mensen doet.
Ook vergeleek hij het menselijk lichaam met een auto. Wij zijn zuinig
op onze auto; wij onderhouden ‘m, zorgen voor een APK keuring en
houden de motor in beweging door ermee te rijden. Waarom zijn we
dan ook niet zo zuinig op ons lichaam? Het is dan ook belangrijk om
in beweging te blijven met een beweegactiviteit waar je plezier aan
beleeft al dan niet onder begeleiding van een therapeut.
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Zo snel mogelijk in remissie
Jocea Michels, reumatoloog bij het St. Antonius Ziekenhuis,
benadrukte het belang van een vroege diagnose van reuma, de
multidisciplinaire aanpak en de rol van de individuele patiënt. Met
medicijnaanpassingen (afhankelijk van de ziekteactiviteit van de
individuele RA patiënt) wordt gestreefd om in zo´n kort mogelijke tijd
een lage ziekteactiviteit of remissie te bereiken.

Kwaliteit van leven
Thea Zijlstra, verpleegkundig specialist en verbonden aan de
Universiteit van Utrecht, sprak over de kwaliteit van leven. Deze
bestaat uit een fysiek, psychisch, sociaal en omgevingsdomein.
De zorgverlener geeft niet alleen informatie over de aandoening -,
de behandeling - en de prognose van een patiënt maar kijkt ook
samen met de patiënt naar de gewenste kwaliteit van leven. De
patiënt heeft daarin ook een verantwoordelijkheid voor de eigen
gezondheid door een gezonde levensstijl (bewegen/voedingontspanning) aan te houden en door proactief te reageren op
klachten.
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Afsluiting
Na aﬂoop van de bijeenkomst was er alle ruimte voor zorgverleners
en patiënten om na te praten over de besproken onderwerpen.

Meer informatie?
Een aantal presentaties van dit symposium kunt u nalezen op onze
website www.reumazorgnederland.nl
Bron: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
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O P L O S S I N G S G E R I C H T W E RKEN
Oktober jl. heb ik met plezier een praatje mogen houden op het
symposium van de Reumapatiëntenverenigingen van MiddenNederland, het Reumanetwerk Utrecht en de Nationale Vereniging
ReumaZorg Nederland.
Tijdens mijn praatje over oplossingsgericht werken was het
enthousiasme voel- en hoorbaar! Voor degene die er niet bij waren
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of er nog aan herinnerd willen worden, een korte samenvatting over
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oplossingsgericht werken: oplossingsgericht werken houdt in dat je
vanuit een gedragsmatig kader werkt.
Hierbij het gaat om het stimuleren van je sterke en gezonde kanten,
effectieve coping, jouw zelfsturend vermogen, zelfredzaamheid
en ondersteuning bij het bedenken van concrete verbeteringen.
De focus is op het hier en nu en op de toekomst, waarbij deze
optimistisch en hoopvol wordt gezien; bewegen naar krachten,
oplossingen en kansen. Met andere woorden leer je meer te
bewegen naar het toekomstige gedrag.

Concreter betekent dit vragen stellen over wat wél werkt, aandacht
te hebben voor wat er beter is/gaat en kan, te visualiseren hoe
dat er in concrete gedragingen uitziet en voor ogen te houden
waar je naar toe wilt. Dit draagt bij in positievere ervaringen,
meer autonomie en regie, betere omgang met andere, meer
zelfverzekerdheid en tools om met uitdagende situaties om te gaan.
Men is veelal geneigd om te focussen om de klachten/problemen

en meedoen!
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die men ervaart. Ten gevolge blijken die klachten zich meer en meer

Met vriendelijke groet,
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voor te doen. Stel jezelf vragen als “hoe wil ik met deze uitdaging/
situatie omgaan?”, “is dat haalbaar?” en “wat levert het mij op?”
Het is niet realistisch om bij vervelende situaties/klachten/problemen
te doen alsof ze er niet zijn. Ga er van uit dat ze er zijn, dat is namelijk
zo!
Vraag jezelf af hoe je er mee om zou willen gaan en wat levert dat
je vervolgens op.
En ten slotte, als je er klaar voor bent, ga het doen!
Ik wil de deelnemers danken voor de leuke ochtend. De hele dag
heb ik nog kunnen nagenieten van jullie enthousiasme, meedenken

Steven de Kort MSc., Psycholoog Militaire Geestelijke
Gezondheidszorg (MGGZ)
Als iets niet werkt, doe het dan anders. Als iets wel werkt, doe daar
meer van.

… … … H E T B E C H T E R E W - E T ENTJE
Ons jaarlijks Bechterew-etentje vond plaats op maandag 13
november 2017.
Brasserie Vink bleek niet meer op maandag open te zijn, daarom is
er gekozen voor het zusje van de Vink, 2 km verderop….. restaurant
“Amis” aan Dorpsstraat 81-83 in De Bilt. Met zo’n 28 leden hadden
we een eigen ruimte tot onze beschikking. Dat vond ik wel heel
RE UMAVI SI E - JAARGANG 18 NUMMER 1

relaxt.
Een nieuwe ervaring voor mij, aanschuiven voor een etentje wat
er anders uit zal zien dan gewend. Op een lange plank werden er
verschillende hapjes geserveerd ook wel antipasta genoemd. Dat
smaakte uitstekend. Voor sommigen waren de porties te klein, voor
de ander was het meer dan voldoende.
Volgens mij had een ieder het zeer naar zijn zin. Iedereen kent elkaar
en men had elkaar dan ook een hoop te vertellen. Ik geloof niet dat
er ervaringen over onze gezamenlijke aandoening werden gedeeld.
Niet dat het persé moet…. Dat is het opvallende van ons clubje; we
zijn onszelf…niet de ziekte.
Tijdens het etentje is de nieuwe naam voor de ziekte van Bechterew,
namelijk Axiale Spa, geïntroduceerd. Ons volgende etentje heet dan
14

ook Spa-rty.
Waar we dit jaar onze Spa-rty zullen houden is nog niet bekend.
Suggesties zijn welkom.
Corry van Keulen

… … … H E T K E RSTDINER 2017

Op 14 december 2017 was ons jaarlijkse kerstdiner. Met 58 leden
verzamelden we in Hotel De Biltse Hoek in De Bilt. We werden
had iedereen plaatsgenomen aan ronde tafels en werd het diner
uitgeserveerd.
Dit jaar had het bestuur gekozen voor een verrassingsmenu, ter
plekke werd het menu bekendgemaakt door de chef bediening.
• Wildpalet met o.a. gerookte gans, wildpaté en konijn
• Dubbel getrokken ossenstaartbouillon
• Kalfsoester met basilicumpuree en vandouvan jus
• Cheesecake met roodfruitcompote en notencrunch
• Kofﬁe en thee
Het menu was voortreffelijk samengesteld en smaakte heerlijk! Er
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ontvangen om 17.00 uur met een glas Cuveé. Na wat bijpraten

waren veel positieve reacties.
Dank aan Truus Hatzmann voor de organisatie van het Kerstdiner.
Helaas is er geen terugblik op het kerststukje maken. We moesten
deze activiteit annuleren omdat er te weinig aanmeldingen waren.
Doet u volgend jaar weer mee, dat zou ﬁjn zijn!
Regina Huisman
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Ik heb reuma,
maar reuma
heeft mij niet

Komt u ook in
actie voor het
Reumafonds?
16

Onderzoek is nog steeds noodzakelijk om reuma ooit te
genezen. Èn om het leven met reuma vandaag te verbeteren.
Daar is geld voor nodig. Daar weet u als lid van een reumapatiëntenvereniging alles van. De jaarlijkse collecteweek is
een belangrijke inkomstenbron om dat onderzoek mogelijk
te maken. Vandaar dat collecteren nog steeds actueel is en
collectanten onmisbaar zijn voor het Reumafonds.

Daadwerkelijk collecteren is niet
voor iedereen mogelijk. Om er toch
voor te zorgen, dat u een bijdrage
kunt leveren in de strijd tegen
reuma, investeert het Reumafonds
in een aantal innovaties. Hiermee
kunt u desnoods vanuit uw stoel
meehelpen aan de collecte.
Helpt u ook mee?
We zoeken dus zowel “echte” als
digitale collectanten.

Innovaties maken
collecteren nóg
makkelijker!

Met één druk op de knop collecteren: doe mee! De digitale bus is de
online variant van de bekende collectebus.
Met één druk op de knop kunt u op ons
platform uw digitale collecte starten. Met de
virtuele bus nodigt u uw familie, vrienden,
collega’s en kennissen uit via Facebook of
andere social media om te doneren of zelf
een collecte te starten. Deze digitale bus
maakt gebruik van de mogelijkheden die
het internet biedt. Hierdoor wordt geven
een kleine moeite. Maak zelf een digitale
bus aan op www.reumafonds.digicollect.nl.

Betalen met pin of cash, het kan
allebei Mocht u toch zelf op pad willen,

dan biedt komende collecte de collectebus 2.0
uitkomst. Geen geld in huis? Met deze pinbus
is dit helemaal geen probleem meer.
De nieuwe collecte 2.0 bus accepteert zowel pin
als cash geld. De bus is samen met 20 andere
fondsen ontwikkeld en wordt het komend jaar
getest in 50 gemeentes in Nederland. Vraag uw
regio coördinator naar de mogelijkheden!
Tot slot is er een app in de maak om eenvoudig vrienden en relaties te vragen om daadwerkelijk mee te collecteren. Zodra deze app
gereed is hoort u weer van ons.
Het zou fijn zijn als u dit jaar weer mee zou
willen doen, op welke manier dan ook!

In 2017 haalden de collectanten bijna € 3 miljoen op tijdens de collecteweek

WAT
GEBEURT
ER MET
1 EURO

DOELSTELLINGEN

1 EURO

WORD OOK COLLECTANT!
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Ook het Reumafonds gaat mee met haar tijd
en investeert in drie digitale innovaties om
collecteren te vergemakkelijken en de collecte
te moderniseren. Zo maken we in maart 2018
gebruik van een digitale collectebus, een 2.0
bus waar ook op gepind kan worden en een
wervingsapp voor de mobiele telefoon.

€ 0,83
€0,17 KOSTEN

Meer informatie of aanmelden:
Bel 020 589 64 71 of mail vrijwilligers@reumafonds.nl
Kijk ook op: www.reumafonds.nl/help-mee/help-met-tijd

Onderzoek en innovatie
€ 0,51
Voorlichting
€ 0,21
Patiëntenbelangen
€ 0,11
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UITGELICHT

VERMO E I D H E I D
Mensen met een reumatische aandoening hebben vaak last van
vermoeidheid. Vermoeidheid kan veel verschillende oorzaken
hebben. Zo kan vermoeidheid een symptoom van uw aandoening
zijn, of het gevolg van medicijnen die u gebruikt.

Hoe voelt deze vermoeidheid bij reumatische aandoeningen?
RE UMAVI SI E - JAARGANG 18 NUMMER 1

“Gewone” vermoeidheid kent iedereen en ontstaat na zware
lichamelijke of geestelijke inspanning: intensief sporten, een dag
hard werken of als u slecht heeft geslapen. Aanhoudende of
langdurige vermoeidheid bij reuma heeft echter geen verband
met te zware inspanning of een tekort aan rust. Een nacht goed
slapen brengt dan ook vaak geen verbetering. Bijna de helft van de
mensen met een reumatische aandoening krijgt met aanhoudende
vermoeidheid te maken.
Deze vermoeidheid uit zich op allerlei manieren, zowel psychisch als
lichamelijk. Ook kan deze vermoeidheid ineens ontstaan, waardoor
het u kan overvallen. De vermoeidheid door reuma kan zo heftig
voelen dat uw dagelijks leven erdoor in de war wordt gestuurd.

Wat weten we over vermoeidheid bij reumatische
aandoeningen?
Het is vaak moeilijk om “de” oorzaak van uw vermoeidheid te
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achterhalen. Wel kan uw arts u helpen te achterhalen of er
lichamelijke oorzaken zijn van uw vermoeidheid. Er kan namelijk
een bepaalde medische reden voor uw moeheid zijn, bijvoorbeeld
ijzertekort, een te hoge of te lage bloeddruk of een bijwerking van
uw medicijnen.
Als uw moeheid samengaat met uw aandoening, en er is geen
duidelijke andere oorzaak aan te wijzen, dan is daar helaas niet
altijd iets aan te doen.

Wat is er inmiddels bekend over vermoeidheid bij vormen van
reuma?
Lang niet alles weten we, maar wat er bekend is over de mogelijke
oorzaken vatten we hieronder voor u samen:
• Vermoeidheid kan een symptoom zijn van uw reumatische
aandoening. Maar er is geen duidelijk verband tussen de
de mate van uw vermoeidheid. Als vermoeidheid bij een
vorm van reuma eenmaal de kop op heeft gestoken dan
zijn het meestal verschillende factoren die ertoe leiden dat
vermoeidheid aanhoudt.
• Voldoende lichaamsbeweging kan een positief effect hebben
op uw vermoeidheid. Bent u minder actief door uw klachten?
Dit versterkt uw moeheid misschien.
• Pijn of beperkingen in uw dagelijkse leven zijn energievreters.
Misschien houden deze uw vermoeidheid in stand.
• Wat uw gedachten en gevoelens over uw vermoeidheid zijn,
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ernst van uw lichamelijke klachten, zoals ontstekingen, en

kan bijdragen aan het in stand houden van de vermoeidheid.
Bent u gefrustreerd, of voelt u zich bijvoorbeeld onmachtig
ten opzichte van de vermoeidheid? Dit levert u geen nieuwe
energie op, het kost u juist energie.
• Misschien vraagt u te veel of juist te weinig van uzelf. Het is
belangrijk dat u een nieuw evenwicht vindt in uw dagelijkse
bezigheden.
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• U kunt ook moe zijn omdat u slecht, te weinig of onregelmatig
slaapt. Bespreek het met uw arts als u slaapklachten heeft,
bijvoorbeeld door pijn.
Als u zich moe voelt kunt u last krijgen van verschillende klachten.
Dat kan veel invloed hebben op uw dagelijkse leven. Ook kan het
uw stemming negatief beïnvloeden. Vraag daarom aandacht voor
uw klachten bij uw arts.

Bespreek uw klachten
RE UMAVI SI E - JAARGANG 18 NUMMER 1

Neem uw vermoeidheidsklachten serieus. Schroom niet om uw
vermoeidheid met uw arts of uw reumaverpleegkundige te
bespreken.

De rol van uw arts
Uw arts kan samen met u bekijken of er iets vast te stellen is wat
bijdraagt aan uw vermoeidheid. Hij kan bijvoorbeeld uw bloeddruk
controleren en onderzoeken of u geen ijzertekort in uw bloed
heeft. Door het gesprek met uw arts krijgt u meer inzicht in wat het
hebben van een vorm van reuma bij u teweeg brengt. Zo krijgt u
meer grip op uw vermoeidheid en de factoren die u misschien kunt
beïnvloeden. Overleg met uw arts wat u aan uw vermoeidheid
kunt doen. Is er een duidelijke medische oorzaak, dan kan uw arts
u daarmee misschien helpen. De vermoeidheid bij reumatische
aandoeningen is vaak moeilijk met medicijnen te behandelen. Maar
uw arts kan u verwijzen naar een hulpverlener die u kan helpen hier
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in uw dagelijkse leven mee om te gaan.

Uw klachtenpatroon doorbreken door hulp te zoeken
Negeert u uw vermoeidheid te veel of geeft u er juist te veel
aandacht aan, dan kunt u uit balans raken. Daardoor kunt u zich
nóg vermoeider gaan voelen. U kunt zelfs somber of passief worden,
waardoor u nog meer last krijgt van vermoeidheid.

Probeer deze vicieuze cirkel te voorkomen of te doorbreken. Zoek
op tijd hulp.

Kun je het behandelen?
Het is goed als u beseft dat “de behandeling” bij vermoeidheid
niet bestaat. Uw arts kan u geen medicijnen voorschrijven die de
vermoeidheid behandelen.
Soms heeft de behandeling van gewrichtsontstekingen als bijeffect
dat de vermoeidheid wat vermindert. Maar dat gebeurt lang niet
altijd.
Uw arts kan u helpen door u te verwijzen naar geschikte

Mogelijke behandelingen die u kunnen ondersteunen bij het
omgaan met vermoeidheid zijn:
• Een afdeling revalidatie in het ziekenhuis. Bij een afdeling
revalidatie wordt u door verschillende hulpverleners
begeleid. Dit heet een multidisciplinaire behandeling. U krijgt
bijvoorbeeld begeleiding van een maatschappelijk werker,
een fysiotherapeut en/of een psycholoog. Het doel van zo’n
behandeling is om uw dagelijks functioneren te verbeteren en
u te leren omgaan met de gevolgen van uw aandoening. Pijn,
maar ook vermoeidheid kan hierin worden meegenomen.
• Een reumaverpleegkundige. Deze heeft vaak meer tijd dan
uw arts en kan u mogelijk ook verwijzen naar een hulpverlener.
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hulpverleners.

Een reumaverpleegkundige kan u meer vertellen over hoe u
met uw klachten om kunt gaan en u daarin adviseren.
• Daarnaast bestaan er zelfmanagementcursussen in het
leren omgaan met reumatische klachten, waarin ook
vermoeidheid een thema kan zijn. Meer informatie hierover
vindt u op de website van ‘Reuma uitgedaagd’. Daarnaast
bestaan er andere cursussen over dit onderwerp. Uw
reumaverpleegkundige kan u hier meer informatie over geven.
• Hoe kunt u zelf omgaan met vermoeidheid?
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Als u moe bent, kunt u op een paar zaken letten om uw energie
te verdelen en deze zo goed mogelijk te besteden. U bepaalt zelf
waarvoor u uw energie gebruikt. Er bestaan een aantal manieren om
met uw vermoeidheid om te gaan.
Misschien heeft u iets aan de volgende tips:
• Stel prioriteiten en durf ‘nee’ te zeggen. Wat is belangrijk, en
wat is minder belangrijk? Neem de regie in handen. Kies vooral
voor activiteiten die u energie geven
• Doe niet teveel in één keer: Zorg ervoor dat u activiteiten zo
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veel mogelijk over de dag en over de week spreidt. Neem
regelmatig een pauze
• Blijf voldoende bewegen: bewegen geeft energie, ook als u
moe bent. Beweging is vaak iets dat juist voorkomt dat u alleen
maar vermoeider raakt. Ook gaan uw conditie en spierkracht
erop vooruit. Een stukje wandelen of ﬁetsen is al goed. Heeft
u moeite met bewegen? Vraag advies aan een oefen- of
fysiotherapeut
• Maak uw gedachten over uw vermoeidheid niet negatief.
Gevoelens als machteloosheid of frustratie kosten veel energie.
Kijk naar uw mogelijkheden
• Maak vermoeidheid bespreekbaar met de mensen om u
heen en vraag om hulp: misschien kan iemand een klus van u
overnemen als het u te veel wordt. Vraag hulp, voordat het u
te veel wordt.
• Overleg met uw arts over hulp bij het omgaan met uw
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vermoeidheid
• Praat met een ervaringsdeskundige, iemand die zelf weet wat
vermoeidheid is. U kunt via het Reumafonds met één van hen
in contact komen.
• Zorg voor voldoende nachtrust, en pas op dat u niet te lang of
te vaak overdag gaat slapen

Een goede nachtrust
Goed slapen is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor mensen
met een vorm van reuma. U kunt zelf veel doen om ervoor te zorgen
dat u voldoende slaapt.
Een volwassen persoon heeft gemiddeld 8 uur slaap per nacht
nodig. Met de volgende tips zorgt u voor goede omstandigheden
om die 8 uur te halen:
• Probeer elke dag rond dezelfde tijd uit bed te komen en weer
naar bed te gaan

• Sta niet te laat op
• Doe tussendoor een dutje als u moe bent. Dat is beter dan
‘s ochtends te lang blijven liggen. Dut niet te lang en zet de
wekker, anders raakt uw slaappatroon ontregeld
• Ontspan voor het slapengaan. Zorg ervoor dat er niet te veel
licht en lawaai in de slaapkamer is en zet de televisie uit
• Neem minstens zes uur voordat u gaat slapen geen kofﬁe,
zwarte thee, cola of andere cafeïne houdende drankjes meer
• Zorg ervoor dat u geen volle of lege maag heeft als u gaat
slapen. Als u trek heeft, kunt u een gezond tussendoortje eten
voordat u naar bed gaat
Bron: www.reumafonds.nl
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• Ga op tijd slapen
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AFSCHE I D
VAN MA R L E E N B R O E K H U I Z E N

Op 10 november zijn Corry van Keulen en Truus Hatzmann
bij Marleen op kraamvisite geweest. Zij is gestopt als hoofd
Hydrotherapie omdat het allemaal met twee kleine kinderen wat
veel werd. Marleen is elf jaar geleden begonnen als fysiotherapeut
voor de Hydro groepen en heeft later de leiding daarvan op zich
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genomen. Marleen kreeg als bedank een cadeaubon en pakjes
voor de kleine. Wij wensen Marleen gezondheid en geluk met haar
prachtige mannen.
De Hydrotherapie wordt nu verzorgd door Reuma Netwerk Utrecht,
de organisatie doet Martijn van Soest en de opleidingen zijn in
handen van Marrit Nijmeijer.

PRIVACY EN GEGEVENS
Vanaf 25 maart 2018 is er een nieuwe privacywet voor heel Europa:
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe beschermen wij uw gegevens nu?
Als vereniging dragen wij zorg voor de persoons- en adresgegevens
(fysieke adressen en e-mailadressen) die onze leden aan ons
hebben toevertrouwd ten behoeve van het lidmaatschap. Deze
gegevens worden alleen gebruikt voor de ledenadministratie,
bijeenkomsten, deelname aan hydrogroepen en voor het beheren
van de ﬁnanciën (lidmaatschap en deelnames).
Informatie hieruit gaat niet naar andere partijen dan het bestuur.

Wat doen wij met foto’s?
Op diverse bijeenkomsten maken
wij foto’s en doen wij verslag in ons
verenigingsblad “Reumavisie”. Voor
het maken van foto’s vragen wij de
aanwezigen of er bezwaren zijn voor
het maken van de foto’s en plaatsen
in het verenigingsblad en spreken
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het verzenden van het verenigingsblad, het uitnodigen voor

ter plekke af dat de betreffende
personen niet zullen worden
gefotografeerd. In de
verslagen (in Reumavisie
en op onze website)
noemen wij zonder
toestemming geen
namen van leden en
plaatsen geen foto’s.
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Voor het gebruik maken van foto’s van andere evenementen
(bijvoorbeeld het jaarlijkse Axiale Spa Volleybaltoernooi) die niet
door ons zijn georganiseerd, vragen wij toestemming aan de
organisator.
Het is goed voor u om te weten dat dergelijke foto’s vallen onder
de persvrijheid en kunnen worden gepubliceerd op websites en
in kranten/dagbladen. Daarnaast zijn zij voor de RPV-en vrij te
gebruiken in hun verenigingsblad. Als u op een dergelijk evenement
niet wilt dat u wordt geportretteerd, zult u zelf actie moeten
ondernemen naar de betreffende organisatie toe om aan te geven
dat u dat niet wilt.
Het Reumafonds is bezig om samen met de
reumapatiëntenverenigingen te kijken naar een aanpak binnen de
nieuwe wet.
Later meer hierover in Reumavisie.
Corry van Keulen

RECEPT
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Om een beetje in winterse sferen te blijven hierbij een simpel, maar
heerlijk recept wat in Oostenrijk, en dan met name in Tirol, bij de
meeste restaurants wel op de kaart staat:

TI R O L E R G R Ö S T L
Benodigdheden voor 4 personen
600 gram aardappels
1 ui

300 gram magere spekblokjes of bloedworst
1 theelepel marjolein
2 eetlepels gehakte peterselie
1 mespuntje komijn
1 mespuntje paprikapoeder
Peper en zout
2 eetlepels (room)boter
4 eieren
Bereidingswijze
Was de aardappelen goed en kook ze daarna ca 10 minuten in de
schil
Bak ondertussen de spekjes of bloedworst in de boter niet helemaal
knapperig
Snijd de ui in stukjes bak ook deze in de boter tot ze glazig zijn
Je kunt de gekookte aardappelen schillen, maar je kunt ook de schil
laten zitten, en snijd ze in dunne plakken
Bak in het spekvet de aardappelschijfjes en voeg de kruiden
(behalve de peterselie), de uien en de spekjes of bloedworst toe.
Regelmatig omscheppen en bakken tot er een bruin korstje op de
aardappelen komt.
Breng op smaak met peper en zout.
Bak de eieren met hele dooier.
Schep de Tiroler Gröstl op de borden, leg er een spiegelei boven op
en maak het af met wat peterselie.
Je kunt dit eten met een groene salade aangemaakt met
appelazijn.
Mahlzeit
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ZOEK DE 7 VERSCHILLEN!
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