Reumapatiëntenvereniging
Utrecht e.o.
Jaargang 18 nummer 2
Colenso 34
3761 GG Soest

Voorwoo r d
van de re d ac t i e
Beste leden,
Eindelijk na een lange winterperiode
lijkt het er dan toch echt van
te komen: de LENTE! De vogels
kwetteren er vrolijk op los en geven
soms de mooiste serenades. De
koppen weer op en de bloesem
verschijnt weer aan de bomen;
kortom, het wordt buiten kleurrijker
en hiermee ook weer veel vrolijker.
Koningsdag hebben we ook lekker
buiten kunnen beleven met de vele
festiviteiten die er overal in het land
werden georganiseerd.
Gelijk met de lente verschijnt dit
nummer van Reumavisie. We hebben
er alles aan gedaan om het blad zo
informatief mogelijk voor u te maken.
Ik wens u een aangename lente en
veel leesplezier toe.
De prachtige foto’s op de
voorpagina zijn gemaakt door
Alphons Borst.
Willeke Jak
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B e r ich t
v a n h e t b es t u u r
Bericht van het bestuur,
Zoals u al eerder heeft kunnen vernemen heeft onze voorzitter
Regina Huisman ons verlaten. We zijn haar zeer dankbaar voor het
vele werk wat zij heeft verzet voor onze RPV en hebben onze blijk
van waardering ook uitgesproken tijdens de ALV van 17 februari j.l.

is. Heeft u ambities en capaciteiten om deze schone taak op u te
nemen en draagt u de RPV Utrecht een warm hart toe, dan willen
we graag met u in contact komen. Ook als u het bestuur op andere
wijze zou willen ondersteunen dan vernemen we dit graag van u.
Op dit moment wordt er achter de schermen weer hard gewerkt
aan een symposium welke zal worden gehouden op 30 juni a.s.
Het belooft weer een interessante dag te worden.
Tevens willen wij u attenderen op onze andere activiteiten, welke u
kunt vinden in de Agenda in dit blad.
Willeke Jak
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Dit betekent ook dat de plaats van Voorzitter momenteel vacant
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Vacant

Voorzitter

Truus Hatzmann

Penningmeester

06 - 13187586

Willeke Jak

Secretaris

06 - 57209099

Petra Grautman

Vice voorzitter

030 - 2433711

Corry van Keulen

Algemeen bestuurslid

030 - 2897756

José In der Maur

Algemeen bestuurslid

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

rpvutrecht@gmail.com

Truus Hatzmann

truus@boekhoudinginbalans.nl

José In der Maur

jose.indermaur@gmail.com

Beheerder Website

Jaap de Pater

www.rpvu.nl

Redactie Kwartaalblad

Willeke Jak

06 - 57209099

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door het Reumafonds.
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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.
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A gend a 2 0 1 8
noteer al v as t i n u w a g e n d a …
Woensdag

10.30 – 17.00 uur

16 mei 2018

Dagtocht ‘Varend
lunchen met de
Bommelervaart’

Zaterdag

10.00 – 16.00 uur

30 juni 2018
Zaterdag

dan?”
12.00 – 15.00 uur

15 september 2018
Start tussen 10.00

15 september 2018

en 12.00 uur

Maandag

Volgt

12 november 2018
13 december 2018

Openingslunch seizoen
2018/2019 in Boogh

Zaterdag

Donderdag

Symposium “Reuma en

Reumawalk in Lunteren
Het SpArty (voorheen
Bechterew) diner

Volgt

Kerstdiner in De Biltsche
Hoek

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

Terugb lik o p … …
…… de ALV e n o p e n i n gsl u n ch
Op 17 februari 2018 was de openingslunch met aansluitend de ALV.
De openingslunch was wederom een groot succes en daarom gaat
er ook dit keer een groot compliment naar Truus Hatzmann voor het
heerlijke eten wat ze voor ons heeft klaargemaakt. We verheugen
ons op een volgende lunch en op de culinaire hoogstandjes van

Notulen algemene ledenvergadering RPV Utrecht e/o
17 februari 2018
Bestuur: Regina Huisman (vz), Truus Hatzmann (penningmeester),
Willeke Jak (secretaris), José In der Maur. Corry van Keulen (not.)
In totaal aanwezig: 22 leden en 5 bestuursleden
Agenda:
1.

Opening en welkom

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Notulen ALV 14 maart 2017 en 11 april 2017

4.

Algemeen Jaarverslag 2017

5.

Verslag van de kascommissie

6.

Begroting 2018

7.

Verkiezing kascommissie

8.

Verkiezing bestuursleden

9.

Afscheid van bestuurslid

10.

Rondvraag

11.

Sluiting om 15.00 uur
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Truus.
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Ad 1. Opening en welkom
De ALV startte dit jaar voor het eerst na een lunch die door Truus
Hatzmann is voorbereid vanwege de opening van het seizoen. Het
aantal deelnemers is 38. Dank aan Truus voor deze organisatie en
bereiden van de hapjes.

Ad 2. Mededelingen en ingekomen stukken
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Er zijn geen ingezonden stukken.

Ad 3. Notulen ALV en extra ALV
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist Corry
van Keulen.

Ad 4. Jaarverslag 2017
Het algemeen jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan
Regina Huisman

Ad 5. Verslag van de kascommissie
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De kascommissie heeft het financieel jaarverslag gecontroleerd
en goed bevonden en verlenen de penningmeester T. Hatzmann
decharge.
Het jaarverslag is als bijlage bij deze notulen toegevoegd.

Ad 6. Begroting 2018
Balans:
-

Zwemgelden zijn vorig jaar aangepast om het kostendekkend
te houden. De hoge kosten zitten voornamelijk in de huur van
de zwembaden.

-

De hydrotherapie zal 1 of 2 uur uitbreiding gaan krijgen
vanwege een wachtlijst.

-

Er is een kleine winst gemaakt omdat er nu volledige subsidie
wordt gegeven voor de portokosten door het Reumafonds.
Vorig jaar was dat nog maar 40% en dat is dan ook als zodanig

-

Er is een reserve begroot voor de komende kosten waarvoor
wij de subsidie pas later krijgen. Contracten van zwembaden
bijvoorbeeld.

-

De contributie hoeft niet te worden verhoogd.

Dank aan de penningmeester T. Hatzmann voor het uitleggen en
maken van het financieel overzicht en de begroting.

Ad 7. Verkiezing kascommissie
De nieuwe kascommissie is gekozen.

Ad.8. Verkiezing bestuursleden
José In der Maur- van den Bosch introduceert zichzelf aan de
aanwezigen. Zij zal zich als bestuurslid gaan bezig houden met de
ledenadministratie. Alle aanwezigen stemmen voor.
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begroot.
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Ad 9. Afscheid van bestuurslid
De voorzitter Regina Huisman stopt na deze vergadering met haar
voorzitterschap. Zij stopt om persoonlijke redenen. Zij heeft zich
vooral ingezet in het weer op de rails krijgen van het bestuur door de
bezetting en verdeling van taken uiteen te splitsen. Wij zullen haar
frisse en kritische kijk missen.
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Als dank heeft zij een cadeaubon en een flesje wijn gekregen.

Ad.10. Rondvraag
Vraag 1: is het bestuur verkleind?
Nee, we hebben nog steeds hetzelfde aantal bestuursleden.
Vraag 2: wie wordt de nieuwe voorzitter?
Het huidige bestuur zal de taken van de voorzitter gezamenlijk
oppakken. De vacature staat open en hopelijk komt er iemand om
deze te vervullen. De vicevoorzitter zal de vacature niet invullen.
Verder lagen er voor de geïnteresseerden de folders van het
RNU (reumanetwerk: RPV in samenwerking met therapeuten en
hydrotherapie) klaar en het gezichtenboek van het RZN (Reumazorg
Nederland)
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Alge m e e n J a a r v e rs l a g 2 0 17
Voorwoord
Het bestuur presenteert graag het jaarverslag 2017. Het geeft
een overzicht van alle activiteiten die binnen de vereniging en
daarbuiten plaatsvonden. Het laat zien dat we een actieve
vereniging zijn met gemiddeld 400 leden.

Samenstelling van het bestuur

Regina Huisman-Hatzmann (voorzitter), Truus Hatzmann
(penningmeester), Petra Ketting-Grautman (vice-voorzitter, Willeke
Jak- Lisman (secretaris) en algemeen bestuurslid Corry van KeulenVroone. José In der Maur- vd Bosch werd aspirant bestuurslid en nam
de ledenadministratie over.
Het bestuur werd ondersteund door 2 leden: Erik Anten (Bechterew
volleybal), Jaap de Pater (website).
We namen afscheid van Willem van Breukelen en Karel
Meersschaert die zich respectievelijk 30 en 4 jaar hebben ingezet
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Op 31 december 2017 bestond het bestuur uit 6 leden:

voor onze vereniging.
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Ledental
Het aantal leden per 31 december 2017: 401.

Bestuursactiviteiten
Het bestuur heeft 5x vergaderd. Daarnaast was er telefonisch
overleg of per mail.
De bijeenkomsten van de Regioraad werden dit jaar 2x keer
bezocht. Vertegenwoordigers waren Truus Hatzmann en Corry van
Keulen-Vroone.
De bijeenkomsten van het ReumaNetwerk Utrecht e.o werden 2x
bijgewoond. Vertegenwoordigers waren Regina Huisman en Corry
Re umavisi e - Jaargang 18 nummer 2

van Keulen- Vroone.
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Ter voorbereiding op het symposium “Samen staan we sterk: vroege
diagnose en complicaties” op 07.10.17 in samenwerking met RZN
werd 6x vergaderd. Vertegenwoordigers waren Corry van Keulen en
Truus Hatzmann.
De vergaderingen van Ieder(in) werden door Petra KettingGrautman bijgewoond.
De besturendag van het Reumafonds werd tweemaal bijgewoond.
Vertegenwoordigers waren Truus Hatzmann, Corry van KeulenVroone en José In der Maur.
We tekenden een samenwerkingsovereenkomst met het
Reumafonds zodat het Fonds mede namens de RPV-en kan spreken
met zorgverzekeraars en de overheid.
Er werd deelgenomen aan plenaire bijeenkomsten van Reumazorg
Nederland. Vertegenwoordiger was Regina Huisman-Hatzmann.
Verder was er meerdere malen contact met reumatologen,
reumaconsulenten, de Hoge School Utrecht, Revalidatiecentrum de
Hoogstraat en organisaties van zwembaden, de gemeente Utrecht,
Stichting Boogh en Ieder(in).

Een aantal (bestuurs)leden werkte mee aan het
patiëntenvolgprogramma van het UMC Utrecht. Er werden
gesprekken gevoerd met studenten geneeskunde zodat zij meer
inzicht kregen in het omgaan met een chronische ziekte.
Met hetzelfde doel waren er ook andere gesprekken met studenten.
Er was een interview van studenten van de faculteit biomedische
wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht over RA en over
artrose.
We plaatsten diverse oproepen voor medewerking aan
wetenschappelijk onderzoek in Reumavisie en op de website

De website www.rpvu.nl werd door Jaap de Pater beheerd.

Kalender van ac t i v i t e i t e n , v o o r l ic h t i n g
en lotgenot e nc o n t act 2 0 1 7
14 februari 2017: Voorlichting Belastingaangifte door de heer B. van
Maurik belastingvoorlichter Ouderen Bonden Veenendaal.
14 maart 2017: Algemene ledenvergadering en aansluitend
voorlichting over hulpmiddelen door Carla Duiveman-Troost,
ergotherapeut. Er waren te weinig leden/ stemmen per machtiging
om bestuursleden te benoemen.

Reumavi sie - Jaargang 18 n u mmer 2

www.rpvu.nl

1 april 2017: Internationaal Bechterew Volleybaltoernooi.
Stichting Bechterew in Beweging organiseerde het Bechterew
Volleybaltoernooi met deelname van 32 teams uit binnen- en
buitenland in stadion Galgenwaard in Utrecht. Op 8 velden
speelden zo’n 250 tot 300 Bechterew patiënten volleybal. Er
speelden twee teams van onze vereniging mee in nieuwe shirts.
11 april 2017: Extra algemene ledenvergadering bestuursverkiezing.
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24 mei 2017: Dagtocht naar het Speelgoedmuseum in Terschuur.
We verzamelden bij ’t Wapen van Haarzuylen in Haarzuilens waar
we koffie en gebak lieten smaken. Daarna reden we per touringcar
van Eemland Reizen een toeristische route naar Scherpenzeel voor
een lunch en aansluitend naar het museum in Terschuur.
9 september 2017: Openingslunch in Centrum Boogh. We
verzorgden zelf de catering voor deze bijeenkomst. Truus Hatzmann
deed de inkoop en maakte het buffet.
7 oktober 2017: In het kader van Wereldreumadag werd in Aristo
Re umavisi e - Jaargang 18 nummer 2

in Utrecht een leerzaam symposium georganiseerd: “Samen staan
we sterk: vroege diagnose en complicaties”. De organisatie was
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13 november 2017: Etentje van de deelnemers AS (Bechterew)

in handen van Reumanetwerk Utrecht e.o, RPV Utrecht e.o en de
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland. Het gevarieerde
programma werd ingevuld door de volgende sprekers:
1. Psycholoog dhr. S. de Kort, MSc, van de Militaire Geestelijke
Gezondheidszorg over “Oplossingsgericht samenwerken”
2. Psychosomatisch oefentherapeut mw. I. Bakker over “Heeft u
ook zoveel last van uw lijf of denkt u dat het andersom is?”
3. Reumatoloog Prof. Dr. M.T. Nurmohamed over “ Reuma in
combinatie met hartafwijkingen”
4. Reumatoloog mw. J. Michels-van Amelsfort, van het
Diakonessenhuis Utrecht over “Reumatoïde artritis”
5. Verpleegkundig specialist mw. T. Zijlstra over “Reuma en
diverse complicaties zoals b.v. vermoeidheid

oefengroepen bij Restaurant Amis in De Bilt.
14 december 2017: Kerstdiner in De Biltsche Hoek in De Bilt.
19 december 2017: Bloemschikken. Een kerststukje maken onder
leiding van Elly van Gent, kunstenares werd afgelast omdat er te
weinig deelnemers waren.

Hydr o g r o e p e n p e r 3 1 . 1 2 . 2 017
We namen afscheid van coördinator Marleen Broekhuizen. We
dankten haar voor haar vele werk en inzet voor onze vereniging.
De coördinatie wordt nu gedaan door fysiotherapeuten van het
Reumanetwerk Utrecht: Marrit Nijmeijer/ kwaliteitsbewaking en
opleiding, Martijn van Soest/lesroosters therapeuten. De algemeneen financiële zaken worden geregeld door penningmeester Truus
Hatzmann. Voor het opzetten van de nieuwe organisatie waren er 5
vergaderingen en andere overlegvormen met fysiotherapeuten.

de deelnemers van de hydrogroepen.
Trainingen waren onder begeleiding van een therapeut, tijdsduur 1
uur, in De Kwakel 45 minuten.

Bechterew hydrogroepen:
De Hoogstraat in Utrecht: maandag om 17.00, 18.00 en 20.00 uur.

Algemene hydrogroepen:
De Hoogstraat in Utrecht: maandag om 12.15 en 19.00 uur en
donderdag om 12.15 uur.
De Startsprong in Houten: maandag om 11.00 uur.
Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht: dinsdag om 16.15 uur.
UMC Utrecht: dinsdag om 18.30 uur.
De Kwakel in Utrecht: vrijdag om 12.15 uur.
De bijdragen voor de leden van de hydrogroepen zijn € 62,00 per
halfjaar voor 45 minuten en € 82,00 per halfjaar voor 1 uur.
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Het bestuur stelde een nieuw hydroreglement op en stuurde dit naar
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C o l l ec t e v o o r h e t R e u mafond s
De opbrengst van de collecte 2017 in regio Utrecht e.o, was
€ 90.823,06. Ter vergelijking: De opbrengst van de collecte 2016 was
€ 105.591,24

H e t K w a r t a a lbl a d / R e u mavi sie
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Het Kwartaalblad verscheen vier keer. De redactie vergaderde vier
keer en werd gevormd door Willeke Jak-Lisman en Regina HuismanHatzmann. De lay-out en uitgaven werden verzorgd door Studio
Nolin/Binnenhofprojecten BV/Hoogezand.

Te ns l o t te
Als je reuma hebt is het belangrijk om elke dag opnieuw evenwicht
te zoeken tussen inspanning en ontspanning, een goede balans
te vinden tussen bewegen en rust. Als vereniging helpen we u
graag om actief in beweging te blijven, willen we u informeren
over reuma en hoe er mee om te gaan door het organiseren van
voorlichtingsbijeenkomsten en publicaties in Reumavisie en het
behartigen van uw belangen op gemeentelijk-, provinciaal- en
landelijk niveau.
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Het bestuur bedankt alle leden voor hun aanwezigheid tijdens
voorlichtingsbijeenkomsten en andere activiteiten. Ook een woord
van dank aan alle vrijwilligers die het bestuur ondersteunden.
Januari 2018
Regina Huisman-Hatzmann
Voorzitter

………. UM C Ut r ec h t p a t i ë n t e n
v o o r l ic h t i n gsd a g
Re u m a t o l o g i e
Op 3 februari jl. was de RPVU aanwezig op een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door de afdeling
Reumatologie van het UMC Utrecht.
We hadden een mooi plekje voor onze stand en Regina had onze
hadden we ons eigen blaadje Reumavisie uitgespreid en wat
visitekaartjes met de website naam.
Onze vraag vooraf was uiteraard: hoe trek je veel mensen naar de
stand? En zo is het idee ontstaan om onze ‘Piet’ neer te zetten.
Een van de voordelen van het werken
in een ziekenhuis is dat je altijd aan
materiaal kan komen wat voor een
ander niet zo makkelijk te lenen is. Een
week voor 3 februari heeft Corry de
fysiotherapeut van het Centraal Militair
Hospitaal (CMH) gevraagd of zij het skelet
mocht lenen voor een voorlichtingsdag
in het UMC Utrecht. Dat mocht. Aan de
hand van ditzelfde skelet heeft zij in 1985
de anatomie ervan eigen gemaakt. Corry
en haar klasgenoten kregen een speciale
band met het skelet en dus kreeg het de
naam Piet. Piet is een plastic skelet. Niet
echt dus. Een echt skelet wordt door ons
altijd met grote eerbied behandeld.
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stand versierd met de banner van het Reumafonds. Op de tafel
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Op de dag zelf hebben
José en Corry Piet
opgehaald uit het CMH.
Om niet al teveel bekijks
te krijgen of mensen de
stuipen op het lijf te jagen
hebben we Piet zorgvuldig
gewikkeld in een laken
en op zijn rollende sokkel
gezet. Het leek net alsof
Re umavisi e - Jaargang 18 nummer 2

we met een spook op stap
gingen. Dus veel bekijks. Lift
in en lift uit en nieuwsgierige
blikken….. Misschien
hadden we Piet toch
maar naakt mee moeten
nemen?
Om Piet zijn nek kwam een bord te hangen met de vraag “Hoeveel
gewrichten heb ik?” Het werkte. Menigeen wilde wel een gokje
wagen en Piet trok veel belangstelling. Het aantal varieerde van 50
tot 2000. Aan het einde van de dag hebben we het antwoord op de
vraag gegeven en de winnaar een doosje bonbons overhandigd.
Het antwoord was 240!
We hebben veel informatie over onze vereniging gedeeld met
18

belangstellenden die langs onze stand kwamen. Zo is de RPV Utrecht
weer even op de kaart gezet.
Oh ja…….bedankt Piet!
José en Corry

… … … . . In t e r n a t i o n a a l
A x i a l e S pA ( B ec h t e r e w )
V o l l e yb a l t o e r n o o i
14 april 2018

Bechterew) een volleybaltoernooi. Ambassadeur van deze stichting
is Annamarie Thomas. RPV Utrecht e/o doet hier met 2 teams mee,
genaamd Utrecht 1 en Utrecht 2. Dit jaar was het de 15e keer dat
we meededen. De spelregels zijn aangepast en er wordt met
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Elk jaar organiseert de Stichting Axiale SpA (nieuwe naam voor

een lichtere bal gespeeld. Voor dit toernooi wordt het hele jaar
door getraind onder begeleiding van een volleybaltrainster in de
Hoogstraat en worden de 2 teams door Erik Anten samengesteld.
Erik is door het bestuur bedankt voor zijn inzet d.m.v. het overhandigen
van een cadeaubon. In 2004 werd het voor het eerst georganiseerd
en Utrecht eindigde met 1 team op de laatste plaats. In 2004 was dat
de 28e . De jaren die volgden werd het team steeds beter. Dit jaar
eindigde Utrecht 1 op de 4e plaats en Utrecht 2 op de 15e.
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Er werd fanatiek
gevolleybald. De
teleurstellingen werden
geuit, maar ook de
blijdschap. Er werd voor
elkaar gezorgd met
allerlei lekkernijen en
lunchpakketten. Zoals elk
jaar had Jan een heerlijke
appeltaart gebakken en
Re umavisi e - Jaargang 18 nummer 2

maakte hij 2 bestuursleden
heel blij met een stuk ervan. Ook van de andere verenigingen was
aandacht voor de inwendige mens: BPV Breda deelde hun chocola
om vervolgens van Utrecht te verliezen. Ja zo gaat dat!

Teams Utrecht jullie hebben het geweldig gedaan. Gefeliciteerd!

U itgelic h t
Het Schilhandje
Ontstaan van het Schilhandje:
Sinds 1986 ben ik begonnen als uitvinder en heb diverse leuke
uitvinden bedacht en gemaakt. Uitvindingen die momenteel
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wereldwijd gemaakt en verkocht worden.
In 2005 werd bij mijn vrouw reuma gediagnostiseerd. Het werk in
huis en voornamelijk in de keuken werd voor haar steeds moeilijker.
Ik vond het pijnlijk om te zien hoeveel pijn en moeite zij had met
het verrichten van de huishoudelijke werkzaamheden. Vooral het
schillen en snijden brak haar erg op.

Dit was voor mij het moment dat ik me voornam om iets uit te
vinden dat zij met kleine aanpassingen toch deze werkzaamheden
makkelijker kon uitvoeren. De originele Piepermiep is in die tijd
(2009) bedacht en uitgevonden: mijn vrouw vond dit al een enorme
verlichting. Met de Piepermiep heb ik meegedaan aan ‘Het beste
idee van Nederland’, waar ik een goede derde plek behaalde in de
finale.
Het Beste Idee van Nederland werd in Nederland vertegenwoordigd
door Vacuvin, welke de Piepermiep op de markt heeft gebracht
en deze in de schappen bij Albert Heijn terecht kwamen. Echter
ontwerp, waarde deze niet meer functioneerde zoals ik hem had
aangeleverd: voor mensen met reuma. Na 5 jaar werd hij uit de
schappen gehaald.
In 2011 werd ikzelf gediagnosticeerd met artrose en neuropathie
en ben ik aan de slag gegaan om een beter, mooier en nog
makkelijker schilsysteem te ontwerpen. En dat is dit jaar gelukt: het
Schilhandje is geboren!
Dit schilhandje is uiteraard niet alleen geschikt voor mensen met
reuma, maar is geschikt voor een ieder die om welke reden ook
verminderd functioneren of krachtverlies aan de handen heeft.
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zij hadden de Piepermiep gereproduceerd naar een ander

Normaliter zijn hulpmiddelen duur qua aanschaf, echter om zoveel
mogelijk mensen te kunnen laten profiteren van het Schilhandje
hebben wij de prijzen zeer redelijk gehouden. Kijk op
www.schilhandje.nl voor de prijzen en voorwaarden. Beschikt u niet
over internet maar bent u wel geïnteresseerd in het Schilhandje,
neem dan contact op met Willeke Jak 06 - 572 09 099. Ik zal u dan in
contact brengen met Dirk Buis, uitvinder van het Schilhandje.
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De heer D. Buis, uitvinder van Het Schilhandje
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Mijn ervaringen met het Schilhandje
Sinds een paar weken ben ik in het bezit van het schilhandje. Ik kan
u vertellen dat het fantastisch werkt. Ik heb artrose in mijn handen
en hierdoor is schillen en snijden soms een groot probleem. Nu ik
gebruik maak van het schilhandje zijn sommige dingen een fluitje
van een cent. Het schillen van aardappelen, komkommers, wortelen
en bieten gaat als een sneltrein. Ik heb ook de Solingen messen erbij
gekocht omdat ik wel van mening ben dat het schilhandje dan wel
heel handig kan zijn, maar als je alsnog werkt met botte messen
gaat het hem ook niet worden.
Het schilhandje ontlast mijn handen enorm en maakt dat ik weer
fluitend in de keuken sta.
Omdat ik zo enthousiast ben over het schilhandje heb ik hem
cadeau gedaan aan een vriendin met een armamputatie. Zij is ook
zeer te spreken over het schilhandje en wil ook niet meer zonder.
Mocht u meer informatie willen over het gebruik van het schilhandje
kunt u contact met mij opnemen: 06 - 572 09 099.
Willeke Jak

L i n tj e g e k r e g e n
Zoals de meeste ontvangers van een koninklijke onderscheiding
toog ik op de ochtend van 26 april, de dag voor Koningsdag, naar
een locatie waar de zaken anders verlopen dan je door je naaste
is voorgespiegeld. Mij was verteld dat een goede kennis van ons,
een actieve Utrechter, gehuldigd zou worden en dat wij daarbij
uitgenodigd waren. Nou ja, vooruit, dan maak ik ook eens mee hoe
zoiets in zijn werk gaat.

kan ik niet direct de te decoreren kennis ontdekken. Hij zal nog wel
komen, het is nog vroeg. We staan gezellig in de foyer met een
kopje koffie, als daar ineens onze - in Berlijn woonachtige - zoon
voorbijkomt. Dat kan maar één ding betekenen: ik ben zélf die
actieve Utrechter die een lintje gaat krijgen!
Vanaf dat moment mag ik het allemaal weten: wie het initiatief
hebben genomen en waarom. Achter een pilaar tref ik nu
ook de aanstichters van dit gebeuren: twee bestuurs- en twee
redactieleden van de Wijkkrant Wittevrouwen. Zij willen hun
hoofdredacteur eren, want ‘zonder jou had de krant niet meer
bestaan.’ Pfff, daar krijg ik het wel een beetje warm van.

Reumavi sie - Jaargang 18 n u mmer 2

In Utrecht kom je terecht in de Stadsschouwburg. Binnengekomen

Even later begint de plechtigheid; we gaan de Douwe Egbertszaal
in en mogen plaatsnemen op gereserveerde plaatsen op de eerste
rijen. Na een kort welkomstwoordje worden de decorandi (zij die
onderscheiden gaan worden) een voor een naar voren geroepen
en door onze welbespraakte burgemeester Jan van Zanen op
joviale en humoristische wijze persoonlijk op de hoogte gebracht
van al het goeds dat zij voor de samenleving, de stad of de buurt
hebben gedaan. Ik blijk onder meer al 26 jaar hoofdredacteur van
Wijkkrant Wittevrouwen.
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Daarna speldt de burgemeester het versiersel op - zoals
voorgeschreven op borsthoogte aan de linkerzijde - en ontvang ik
een doos waarin onder andere de oorkonde.
Aan het eind van de ruim twee uur durende plechtigheid zingen
we het Wilhelmus; daarna mogen de gedecoreerden als eersten
de zaal verlaten voor de groepsfoto. Hiervoor installeren we ons op
de trappen in de hal van de schouwburg om overspoeld te worden
door flitsende camera’s: een koninklijk gevoel. Ik voel me door zo’n
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eerbetoon zeer gewaardeerd!
Marja van der Wees
Lid hydrogroep
De Hoogstraat
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Een lintje krijgen
doet je stralen.

Mi n d e r l as t v a n r e u m a
door andere voeding

zorggids.
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Het Louis Bolk Instituut deed onderzoek onder 120 reuma- en
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Zou je door je voedingspatroon aan te passen minder last hebben
van reuma? Het Louis Bolk instituut deed onderzoek naar de
invloed van het eetpatroon van mensen met Multiple Sclerose
(MS) en reuma op de klachten die zij ervaren. Het blijkt dat mensen
die minder bewerkt voedsel, suikers en koolhydraten binnen
krijgen minder last hebben van hun aandoening bij het dagelijks
functioneren. In onderstaande een bericht van de nationale

180 MS-patiënten. Deze doelgroep kreeg bepaalde voeding
voorgeschreven. Het aanpassen van het voedingspatroon ging
volgens de richtlijnen van voedingsconcept Voeding Leeft. Deze
stichting ontwikkelt leefstijlprogramma’s over gezonde voeding. De
onderzoekers van het Louis Bolk Instituut wilden de haalbaarheid en
waardering van Voeding Leeft testen, maar ook de patiënten zelf
laten ervaren wat betere voeding voor hen kan doen.

Vooruitgang door minder suiker en koolhydraten
Wanneer minder suiker en koolhydraten werden gegeten, voelden
de patiënten zich gezonder. Mensen met MS voelden zich minder
vermoeid, een effect dat ook zes maanden na de begeleiding
nog zichtbaar was. Ook reumapatiënten zagen vooruitgang in
hun gezondheid. Een verbetering in het dagelijks functioneren
werd bij deze groep gesignaleerd, zowel tijdens als na het
voedingsonderzoek. Ook werd aangetoond dat het aanpassen van
de voeding een positief effect kan hebben op de klachten bij MS,
Re umavisi e - Jaargang 18 nummer 2

reuma en fibromyalgie.
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Kleine investering, grote winst
Het bleek voor een aantal deelnemers lastig om de overstap te
maken, zoals het laten staan van tussendoortjes en de langere
bereidingstijd van het eten. “Gezien de grote groep deelnemers die
duidelijke gezondheidswinst boekte zijn dit kleine obstakels”, aldus
Peter Voshol, onderzoeker Voeding en Gezondheid bij het Louis Bolk
Instituut. Volgens de onderzoeker is het vooral belangrijk om naar de
patiënt te luisteren zodat zij hun doel kunnen bereiken.

Elkaar helpen te veranderen
Door middel van bijeenkomsten, een online community en
informatiefolders werden de deelnemers geholpen bij het invoeren
van hun nieuwe voedingspatroon. Volgens de onderzoekers zorgde
de groepsopzet er voor dat het grootste deel van de patiënten zich
goed aan de richtlijnen hield.
Bron: Reuma Zorg Nederland

C o l l ect e 2 0 1 8
Ook dit jaar heb ik samen met mijn echtgenoot collecte gelopen
voor het Reumafonds en daarmee zo’n 217 euro opgehaald. Veel
minder dan vorig jaar. De oorzaak zat ‘m in het feit dat een collega
collectant een deel van ons wijkje liep en wij als mosterd na de
maaltijd aan de deur kwamen.
Samen gingen we tijdens de collecteweek op pad in onze eigen
straat en wijk. Zo hebben we veel bekenden gesproken en zijn
verbouwingsresultaten van binnen bekeken en leuke ideeën
opgedaan. Waar collectes nog meer goed voor zijn…..
We hebben wel gemerkt dat men haast geen losgeld meer in huis
heeft. En een hoop mensen vinden het collecteren op deze manier
ouderwets. Eenmalig pinnen is de toekomst. Nog even en het
tastbare geld bestaat niet meer.
Voordat ik als collectant bij u aan de deur komt, is er al het nodige
werk door andere vrijwilligers gedaan. Ik vind het dan ook belangrijk
om eens stil te staan bij degene die dit allemaal organiseren. De
organisatoren van de collectes zijn al ver voor de week van het
collecteren bezig met het werven van vrijwilligers. Zij zijn de spil van
de collecte in hun eigen wijk of woonplaats. Zij zorgen ervoor dat
iedereen de benodigde materialen ontvangt, zoals collectebussen
en legitimatiebewijzen. Na afloop van de collecte zorgen de
organisatoren voor een goede financiële afwikkeling. Zij nemen de
bussen in ontvangst, tellen samen met de collectanten het geld en
storten het bij de bank. Meestal zitten er een paar tientjes en/of vijfjes
in de bus, maar meer nog divers losgeld. Tellen en checken dus.
Organisatoren: Dank voor jullie inzet!
Doneren hoeft natuurlijk niet alleen in de collecteweek. Zie hiervoor
de website van het Reumafonds.
Corry van Keulen
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we ook op de hoogte hoe het met een ieder gaat. Ook diverse
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V itamin e D , z w a r e
para ce t a m o l e n m i n e r a l e n
moeten b esc h i kbaa r b l ij v e n
in verz e k e r d p a k k e t
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Middelen zoals paracetamol 1000 mg, kalktabletten, foliumzuur en
vitamine D moeten beschikbaar blijven in het verzekerde pakket.
Daarvoor pleit het Reumafonds.

Wat is er aan de hand?
Het Zorginstituut heeft in 2016 een advies uitgebracht om een
aantal geneesmiddelen uit het verzekerde pakket te halen. Het
gaat daarbij om middelen die ook bij de drogist te koop zijn, zoals
vitamine D, paracetamol 1000mg, kalktabletten en foliumzuur.
Volgens het Zorginstituut horen deze niet meer in het basispakket
thuis. Door deze uit het verzekerde pakket te halen, zou een
kostenbesparing van 51 miljoen euro mogelijk zijn.
In mei 2018 laat minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport weten of hij het advies overneemt. In juni 2018 wordt dit advies
besproken in de Tweede Kamer. Als het advies wordt overgenomen,
verdwijnen deze middelen vanaf 2019 uit het verzekerde pakket.

Wat vindt het Reumafonds?
Het Reumafonds is bezorgd over de gevolgen van het niet langer
vergoeden van deze middelen. Voor mensen met reuma zijn
middelen zoals paracetamol 1000, kalktabletten, foliumzuur en
vitamine D een noodzakelijk en essentieel onderdeel van hun
behandeling.
Als deze middelen niet meer worden vergoed vanuit het
basispakket, heeft dat grote consequenties voor mensen met
reuma:

Deze middelen zijn voor mensen met reuma geen
zelfhulpmiddelen maar effectieve geneesmiddelen. Ze zijn
onderdeel van een behandeling, vaak als co-medicatie
bij andere medicijnen. Medicatiebewaking, controle op
bijwerkingen en interacties met andere medicijnen is nodig,
vooral omdat deze middelen langdurig gebruikt worden. Het is
onwenselijk als de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik
alleen bij de (soms onwetende) patiënt ligt. Dit kan leiden
tot gevaarlijke situaties, met mogelijk ziekenhuisopname tot
gevolg.
2. Zorgmijding
Als deze middelen niet meer worden vergoed, ontstaat het
risico dat mensen met reuma de middelen niet meer of minder
gaan gebruiken. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid en
kwaliteit van leven. Middelen zoals vitaminen en mineralen
werken meestal preventief. Het niet meer nemen hiervan, kan
op den duur leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals
botbreuken bij osteoporose of stoornissen in de leverfunctie
of bloedaanmaak bij het niet gebruiken van foliumzuur bij
methotrexaat. Met als gevolg veelal hogere zorgkosten.

Reumavi sie - Jaargang 18 n u mmer 2

1. Onveilig gebruik
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3. Substitutie naar andere - veelal duurdere- middelen
Het uit het pakket halen van deze effectieve, goedkope
middelen, kan er toe leiden dat duurdere en zwaardere
medicijnen worden voorgeschreven die wél worden vergoed.
Substitutie naar andere (vaak duurdere) medicijnen, leidt
vaak tot meer belastende behandelingen. Dat is in niemands
voordeel.
4. Stapeling van kosten
Het niet meer vergoeden van deze middelen, betekent weer
Re umavisi e - Jaargang 18 nummer 2

een extra kostenpost. Na 2019 betalen sommige mensen niet
maximaal € 250 eigen bijdrage voor medicijnen per jaar, maar
stapelen de kosten zich verder op. Zeker wanneer meerdere
middelen tegelijk en voor langere tijd gebruikt moeten
worden. De zorgkosten van mensen met reuma zijn de laatste
jaren zeer sterk toegenomen.
Kortom: de beoogde kostenbesparing op deze relatief goedkope
en bewezen effectieve geneesmiddelen, leidt op korte termijn voor
meer kosten voor mensen met reuma en op lange termijn voor meer
maatschappelijke kosten. Met als gevolg een verslechtering van de
kwaliteit van leven van mensen met reuma. Daarom moeten deze
middelen onderdeel blijven van het verzekerde pakket.

Wat doet het Reumafonds?
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Het Reumafonds heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt in een
gesprek met VWS, bij politici en in de media. Deze bezwaren
zijn onderbouwd met argumenten van ervaringsdeskundigen,
apothekers en literatuuronderzoek.

Ervaringen
Corry met ziekte van Bechterew, artritis psoriatica en ziekte van
Wegener:
“Het gebruik van mijn medicijnen moet onder medisch
toezicht gebeuren. Het luistert heel nauw. Ik heb meerdere
aandoeningen. Voor alle medicijnen geldt dat ik niet te veel
en niet te weinig moet krijgen. Er moet gecontroleerd worden
of er voldoende vitamine D en B12 in mijn bloed zit, omdat
ik het zelf niet aanmaak. De verzekeraar heeft mij een keer
dat te overleggen met mijn reumatoloog, toen kreeg ik heel
veel bijwerkingen.”

Annelies met artrose en osteoporose:
“Het betekent voor mij een aanslag op mijn portemonnee. Ik
heb de pijnstillers gewoon nodig of er moet iets anders zijn, wat
net zo goed is, maar ik verwacht van niet. Ik heb nu eenmaal
een reumatische aandoening. Wil je nog deelnemen aan de
maatschappij, dan heb je deze geneesmiddelen nodig om
je staande te houden. Niet meer kunnen deelnemen aan het
arbeidsproces zou voor mij grotere eenzaamheid betekenen.
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omgezet van Calcium/Vitamine D naar een poeder, zonder

Ik moet clubjes laten vallen. Mijn leven wordt dan wel erg smal.
Ik kan zonder pijnstilling niet functioneren.“

Bron: Reumafonds
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Reuma
patiënten
vereniging
Utrecht e.o.

Reuma netwerk
Utrecht e.o.

Geachte leden en belangstellenden,
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Het thema van EULAR (European League against Rheumatism)
2017/2018 is “Don’t delay, connect today”.
In het kader hiervan organiseren de Reumapatiëntenverenigingen
van Midden-Nederland, het Reumanetwerk Utrecht en de Nationale
Vereniging ReumaZorg Nederland (lid namens Nederland van
EULAR) een symposium onder de titel:

“Reuma en dan?”
Het onderwerp wordt belicht door een huisarts, een fysiotherapeut,
een reumatoloog, een reumaverpleegkundige, een spreker
over positieve gezondheid, een spreker over mantelzorg en
een therapeute over oplossingsgericht werken. Ook zullen twee
patiënten kort hun verhaal vertellen.
Wanneer:
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zaterdag 30 juni 2018

Locatie:	Restaurant-zalen “De Engel”, Burgemeester Wallerweg 2,
3991 DM Houten
Tijd:	Inloop is vanaf 10.00u, aanvang is om 10.30u tot uiterlijk
16.00u
Per auto goed bereikbaar, volop gratis parkeerruimte. Komt u met
het openbaar vervoer, neem dan even contact met ons op. De
locatie is rolstoel toegankelijk.

Voor deze dag incl. koffie/thee/soft drinks en lunch zijn uw kosten:
Leden van een reumapatiëntenvereniging € 5,00
Niet-lid of introducé € 7,50
Individuele leden en donateurs van ReumaZorg Nederland hebben
na aanmelding gratis toegang.
De uiterste aanmelddatum is 24 juni 2018.
Bewijs van deelneming op aanvraag mogelijk.
In verband met de beschikbare plaatsen dient u zich vooraf aan te
symposium.
Aanmelden kan via email: symposium30juni@gmail.com
Telefoon: 030-2883452 Marielouise Frediani-Bolwerk /
035-6010185 Diana Lewinski
Heeft u nog vragen? Bel gerust.
De bijdrage voor deze dag mag u overmaken naar:
NL 70 INGB 0003 8987 42 t.n.v. M. Frediani-Bolwerk o.v.v. 30 juni, uw
naam, lid van een RPV of niet-lid/introducé

Programma symposium 30 juni “Reuma en dan?”
10.00-10.30

Ontvangst en welkom

10.30-10.40

Welkom
introductie sprekers
door de dagvoorzitter Diana Lewinski

10.45-10.55

Ervaringsdeskundige 1
een eigen verhaal van hoe de beginfase voor
diagnostisering was voor de verteller
Corry van Keulen
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melden en te betalen. Hierna bent u definitief ingeschreven voor het
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10.55-11.15

“Vroege diagnose bij reuma”
Interview met huisarts Lidia Ketting-Stroet

11.15-11.30

Koffiepauze

11.30-12.00

“Positieve gezondheid”
Marja van Vliet, coach en trainer instituut voor
positieve gezondheid

12.00-12.30

“Oplossingsgericht werken”
Ellen Klaver, therapeute Militaire Geestelijke
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Gezondheidzorg
12.30-13.15

Lunch

13.15-13.30

Bewegen
(als in daadwerkelijk bewegen, dus geen lezing!)
Fysiotherapeut Martijn van Soest

13.30-14.00

“Op jouw gezondheid!“
Thea Zijlstra, verpleegkundig specialist Msc
Diakonessenhuis te Utrecht

14.00-14.10

Ervaringsdeskundige 2
een eigen verhaal van hoe de beginfase voor
diagnostisering was voor de verteller
Diana Lewinski

14.10-14.25

Pauze

14.25-15.00

“Vroege diagnose bij reuma”
J. Michiels-van Amelsfort, reumatoloog
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Diakonessenhuis te Utrecht
15.00-15.30

“Als je goed zorgt voor jezelf, zorg je NOG beter
voor een ander!”
Maria Grijpma

15.30-16.00

Afsluiting/dankwoord
Diana Lewinski

R euma Wa l k 1 5 s e p t e mb e r 2 0 1 8
De Reuma Walk wordt speciaal georganiseerd voor mensen met

Er zijn bijna 2 miljoen mensen in Nederland met reuma. Het
Reumafonds riep hen op om in actie te komen. Wanda Catsman
was al bezig met haar actie om 1000 kilometer voor het Reumafonds
te wandelen en leerde zo Astrid van de Nieuwenhof kennen. Astrid
moest vanwege reumatische aandoeningen haar passie voor fietsen
opgeven, maar vond een nieuwe in het wandelen. Ze spraken af
om een keer samen te gaan wandelen en zo ontstond het idee om
de Reuma Walk te organiseren om mensen met een reumatische
aandoening in beweging te zetten en te krijgen.
In 2014, 2015, 2016 en 2017 hebben wij 4 mooie wandeltochten
uitgezet van 5, 10 en 15 kilometer. Een mooie foto-impressie van
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reuma, maar ook mensen zonder reuma zijn van harte welkom.

deze dagen vind je op onze Facebook pagina.
Na de successen van voorgaande jaren, organiseren we ook in 2018
de Reuma Walk en wel op 15 september. Dit jaar is de Reuma Walk
in Lunteren.
Inschrijven kan op de website van Reuma Walk en het Reumafonds.
Bron: ReumaWalk en Reumafonds
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Courgettespaghetti met cashew-pesto
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Ingrediënten voor 3-4 personen
•

3 middelgrote courgettes

•

250 gram cherry- of trosmaatjes

•

20 gram basilicum

•

50 gram ongebrande, ongezouten cashewnoten

•

30 gram pijnboompitten + extra

•

1 teentje knoflook

•

Sap van een 1/2 citroen

•

1/2 rijpe avocado

•

Extra vierge olijfolie

•

Peper en zout

Overige benodigdheden
•

Keukenmachine

•

Spiraalsnijder

Bereidingswijze
Maak als eerst de pesto: laat de cashewnoten een paar uur in koudof 10 minuten in warm water weken. Rooster de pijnboompitten
kort op laag vuur in een droge koekenpan. Voeg de basilicum,
cashewnoten, pijnboompitten, knoflook, citroensap, avocado toe
in de keukenmachine met twee scheuten olijfolie en wat peper
en zout. Houd wat pijnboompitten achter voor de garnering. Laat
draaien tot er een egale massa ontstaat. Proef en breng eventueel
verder op smaak.
Verhit twee eetlepels olijfolie in een koekenpan en bak de tomaatjes
kort totdat ze open barsten.
Draai de courgettes door de spiraalsnijder in een grote kom. De
uiteinden gaan vaak lastig. Gooi deze niet weg, maar snijd fijn en
voeg toe. Roer ongeveer driekwart van de cashew-pesto door
de courgetteslierten en spatel goed door. Voeg eventueel nog
wat extra toe naar smaak. Het kan dus zijn dat je nog wat pesto
overhoudt. Verdeel de courgettespaghetti en serveer met de
tomaatjes, pijnboompitten en wat verse basilicum.

Bron: aHealthylife.nl

