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Secretariaat: Jozef Israëlslaan 109, 2282 TC Rijswijk (ZH) 

Bezoek onze website: www.rpvdenhaag.nl 
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De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken is 

werkzaam in het belang van patiënten met reumatische 

aandoeningen in de meest ruime zin. 

De vereniging ontplooit daartoe tal van activiteiten zoals 

beschreven in dit Contactblad. Deze zijn vooral gericht op het 

versterken van  

 

• de onderlinge contacten,  

• de mondigheid en  

• zelfwerkzaamheid van reumapatiënten.  

 

De vereniging behartigt collectieve belangen van haar leden.  

De Vereniging is aangesloten bij het Reumafonds.  

 

Leden van de Vereniging kunnen zijn: patiënten met een 

reumatische aandoening en ouders van kinderen met een 

reumatische aandoening.  

Nog geen lid? Meld u aan via het aanmeldingsformulier elders 

in het blad of via onze website www.rpvdenhaag.nl  

REDACTIE CONTACTBLAD 

Joyce Numann joyce.numann@planet.nl   

Cees de Graaf  ceesmeteenc@casema.nl  

Marian Fase maefase@hetnet.nl 

Kopij voor het Contactblad 2e kwartaal 2018 gaarne uiterlijk 
4 april 2018 zenden naar het redactieadres:  

Marian Fase, Libelsingel 26, 2492 RB Den Haag 
 tel. 070-4444449  

e-mail: maefase@hetnet.nl 

http://www.rpvdenhaag.nl
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VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
Opgericht 1979 1 – februari 2018 
Contactblad verschijnt in  februari, mei, augustus, november 
 

Verenigingsgebouw RPV Den Haag e.o. 
Aaltje Noordewierstraat 276, 2551 SL Den Haag tel. 070-3234922 
 

VOORZITTER:  
Mevr. M.A.E. Fase (Marian) e-mail: voorzitter@rpvdenhaag.nl 
Libelsingel 26, 2492 RB Den Haag tel. 070-4444449 
 
VICE-VOORZITTER: 
Mevr. N. Bogte-Steenbeek (Nathalie) e-mail: ednaatb@casema.nl 
Baarssingel 10, 2492 MG Den Haag  tel: 070-3871001 
 
PENNINGMEESTER: 
Mevr. E.M. van der Hoeven (Elma) tel: 0174-417794 
Zandeveltweg 18, 2692 AT ’s-Gravenzande   
 e-mail: ledenadministratie@rpvdenhaag.nl 
 penningmeester@rpvdenhaag.nl 
  
SECRETARIS:  
Mevr. A. van den Bergh-Noordam (Anja)  e-mail: info@rpvdenhaag.nl 
Jozef Israëlslaan 109, 2282 TC Rijswijk tel: 070-8889236 
 
2e PENNINGMEESTER: VACANT 
  
LEDEN: 
Mevr. J.Y. Numann (Joyce)   e-mail: joyce.numann@planet.nl  
Ruychrocklaan 182, 2597 ET Den Haag tel. 070-3244208 
 
Mevr. M.J.B. Pleune (Marijke) e-mail: r.pleune@planet.nl 
Kruisland 9, 2685 TG Poeldijk tel: 0174-245507 
 
Mevr. R. Streef (Ria) e-mail: riastreef@casema.nl 
Magr. Van Hennebergweg 49 B, 2552 BD Den Haag tel: 070-3666810 
   
 
MEDISCH ADVISEUR: Dr. H.K. Ronday, reumatoloog 
 
ALGEMEEN ADVISEUR EN OMBUDSVROUW:  
Mevr. M. Rodenrijs (Ria) e-mail: r.rodenrijs@casema.nl  
Melis Stokelaan 2310, 2541 GM  Den Haag tel. 070-3293263 
 
COÖRDINATOR VRIJWILLIGERS:  
Mevr. A. van den Bergh-Noordam (Anja)  e-mail: info@rpvdenhaag.nl 
Jozef Israëlslaan 109, 2282 TC Rijswijk tel: 070-8889236 
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ERELEDEN: 
Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens (Marjolein) 
Mevr. R.H.J. Konings (Lieke) 
Mevr. R. Rodenrijs (Ria) 
Mevr. E.M. v.d. Hoeven (Elma) 
Mevr. J. de Graaff-Grootveld (Joke) 
 

CONTRIBUTIE/BANKREKENING: 
€ 26,00 per jaar, te voldoen vóór 1 april. Wanneer u geen machtiging 
voor automatische incasso hebt verleend, ontvangt u in januari een 
acceptgiro.  IBAN nr. NL66INGB0003890569 

CONTACTPERSONEN GROEPEN/CLUBS 
 
Coördinator hydrotherapie: Elma v.d. Hoeven, 0174-417794 
Hydrotherapie Revalidatiecentr.  
maandag: Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Hydrotherapie Revalidatiecentr.  
vrijdag:  Johanna Scholten, 070-3595430 
Hydrotherapie Steenvoorde donderdag: 
Alle groepen: Ria Streef, 070-3666810 
woensdag tussen 17.00 en 19.00/donderdag vanaf 08.00 uur                                             
Hydrotherapie Bronovo woensdag:  Ria Rodenrijs, 070-3293263 
Bechterew-oefengroep: Truus v.d. Ende, 070-3913034 
Tai Chi Joke Tijsmans, 070-3237319 
Contactgroep Rijswijk: Henriette Godschalk, 070-3941312 
Contactgroep Fibromyalgie: Marie Thérèse Timmer, 070-3974508 
Dartclub: Joke Tijsmans, 070-3237319 
Timmerclubje: Lia van der Laan, 070-3871105 
Hobbyclub Maandag: Marga Noordermeer, 070-3902381 
Kaartclub:  Leo Noordermeer, 070-3902381 
Bij langdurige ziekte: Marijke Pleune, 0174-245507 
 Ineke Hoppenbrouwer, 0174-729782  
Inloopochtenden voor reumapatiënten:Anita Guldemond, 06-51600688 
 Kees Aaldijk, 070-3801340 
Donderdagmiddaggroep:  Ria Streef, 070-3666810 
 Marijke Pleune, 0174-245507 
Vervoer Taxibus: Ria Streef, 070-3666810 
Beheer Website: Carsten v.d. Hoeven, 06-49922476 
 E-mail: webmaster.rpv.denhaag@gmail.com 

Voor meer informatie zie elders in het blad! 

mailto:webmaster.rpv.denhaag@gmail.com
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 

Als dit contactblad uitkomt, zitten we al-

weer ruim een maand in het nieuwe 

jaar. Ik hoop dat uw jaar goed gestart is 

en dat u mooie dingen gaat beleven. 

 

De Vereniging probeert aan een mooi 

jaar bij te dragen door voorlichting, be-

weging en onderlinge contacten te 

stimuleren.. 

 

Marijke Pleune heeft alweer een aantal boeiende informatie-

avonden geregeld. Hele interessante onderwerpen worden er 

besproken en uitgelegd door professionals. Kijk in ons contact-

blad naar het overzicht voor de komende maanden op blz. 9 bij 

de Informatieavonden. Kom gewoon eens luisteren en neem wat 

mensen mee, want iedereen is welkom, ook niet leden. 

Wij zien u graag verschijnen en wij zorgen voor de koffie met 

een lekker koekje. 

 

Dit keer staat er in ons contactblad ook een overzichtje van het 

programma van de middagbijeenkomsten van Ria Streef en 

Marijke Pleune op iedere 1e donderdag van de maand om 13.30 

uur in het Verenigingsgebouw,  Aaltje Noordewierstraat 276.  

Ze hebben een leuk programma en er komen allemaal gezellige 

Oproep 

Kent u iemand in uw omgeving die langdurig ziek is en die,  
net als u, lid is van onze Reumavereniging?  

Meld dat dan even bij Marijke Pleune!  

r.pleune@planet.nl, tel: 0174-245507 
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mensen. Ga er eens kijken, zou 

ik zeggen. 

 

In dit contactblad vindt u ook 

een verslag van de kerstviering, 

die weer zeer geslaagd was. 

 

20 maart hebben we weer onze 

Algemene Ledenvergadering. Ik verwacht wel dat u in groten 

getale gaat komen.  

En in stilte hoop ik dat voor de vergadering zich nog iemand 

aanmeldt als aspirant bestuurslid. Dat zou fantastisch zijn. Want 

u weet dat we zitten te springen om nieuwe bestuursleden, die 

de taken over kunnen nemen van bestuursleden die binnenkort 

af gaan treden.    

Michel Voorn loopt al even mee met het bestuur en wij zijn blij 

dat hij op de vergadering zich beschikbaar stelt als aspirant 

bestuurslid. Als u wilt dat onze Vereniging blijft bestaan, help 

ons dan een handje.  

 

De stukken voor de Algemene Ledenvergadering en het jaar-

verslag zijn meegestuurd met dit contactblad. Lees alles rustig 

door en geef uw commentaar op de Ledenvergadering. 

De financiële vragen graag eerder inleveren bij de penning-

meester. Op blz. 6 vindt u het stukje van de penningmeester.  

Zij geeft daar uitgebreide uitleg over het betalen van de 

contributie. 

De ledenvergadering wordt ook dit jaar afgesloten met een 

plantjes-bingo. 

Marian Fase, voorzitter 

Geloof niet alles wat je denkt! 
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VAN  DE  PENNINGMEESTER 

 

De contributie voor 2018 is in de 

Algemene ledenvergadering van 21 

maart 2017 vastgesteld op € 26,=. 

Bij de leden die een machtiging af-

gegeven hebben zal dit bedrag eind 

februari van hun rekening afge-

schreven worden. 

De leden die voor het overschrijven de 

acceptgiro willen blijven gebruiken 

zullen deze samen met dit contactblad in de bus krijgen. Het 

bedrag voor de acceptgiro zal met € 2,= worden verhoogd, dit is 

in de Algemene Ledenvergadering besloten. Het lidmaatschap 

voor leden die een acceptgiro ontvangen zal dus minimaal € 

28,= zijn. Als u dus nu geen acceptgiro heeft ontvangen dan 

wordt het bedrag geïncasseerd. 

Ga dus niet zomaar het 

bedrag overschrijven, het is 

voor mij dan een hele uit-

zoekerij. Vermeld bij het 

overschrijven altijd het 

acceptvolgnummer om 

verwarring te voorkomen. Sommige achternamen komen nl. 

vaker voor, aan de voorletters is niet altijd iets te herleiden en 

het adres wordt op een zakelijke rekening niet vermeld. Elk jaar 

zijn er mensen die hun contributie niet kunnen betalen om finan-

ciële redenen, mocht dit bij u het geval zijn, schroom dan niet 

om mij te bellen. Ik kan hier wellicht een regeling voor treffen, 

mijn telefoonnummer vindt u voorin het contactblad. 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn, als u voor iemand anders betaald, wel 

de naam van die persoon te vermelden. 

Elma v.d Hoeven 



    Contactblad  1e kwartaal 2018 - 7     

Voor dit jaar zijn er 22 mensen geroyeerd, zij hebben de contri-

butie voor 2017 niet betaald en ook niet gereageerd op de her-

haalde herinnering, terwijl ze het gebruik van hydrotherapie en 

andere groepen van de vereniging wel hebben genoten.  

Als uw verzekering bij uw contributie van de vereniging terug 

kunt vragen, dan kunt u een kopie maken van het bankafschrift 

waarop staat dat u de contributie betaald heeft. 

 

De portokosten voor dit jaar zijn opgelopen naar € 0,83, het zou 

dus wenselijk zijn als de rekeningen van de hydrotherapie (4 per 

jaar), maar ook de acceptgiro voor de contributie (nog altijd 180 

mensen) zo digitaal mogelijk gaat. 

 

De rekening voor de hydrotherapie ontvangt u in PDF bestand 

en u kunt die zelf makkelijk printen, of meteen digitaal door-

sturen naar de verzekeraar. Mocht u alsnog besluiten de reke-

ning digitaal te willen ontvangen dan kunt u mij eenvoudig een 

mailtje sturen naar penningmeester@rpvdenhaag.nl met daarin 

het verzoek. 

Elma van der Hoeven, penningmeester 

Redactioneel 
 

De redactiecommissie heeft zich tot doel gesteld om het contact- 

blad te maken met een volwassen en beschaafde inhoud. 
 

De redactiecommissie houdt zich, te allen tijde, het recht voor 

 om ingezonden artikelen zonder opgaaf van redenen te weige-

ren, om wijzigingen aan te brengen of om spelling- of grammati-

cale fouten te corrigeren. 
 

De redactiecommissie is niet verantwoordelijk voor de inhoud  

van de advertenties. Advertenties in het Contactblad houden 

geen aanbeveling van de betreffende artikelen in door de Reuma-

patiëntenvereniging Den Haag e.o. 
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INFORMATIEAVONDEN 

 

Op de 3
e 
dinsdagavond van de maanden april, mei, 

september, oktober en november vinden deze avonden 

plaats in  Wijkcentrum Vrederust, Flatnaam Wilgenburg 

Melis Stokelaan 2496W, 2541 GS Den Haag.  

Aanvang 19.30 uur.   

20 maart  

Algemene Ledenvergadering.  

De avond wordt afgesloten met een plantjes-

bingo. 

 

17 april 2018 

Dr. Nathalie van 

Burgel  is arts-

microbioloog en 

verbonden aan Haga Ziekenhuis te Den 

Haag. Zij zal het die avond hebben over 

de ziekte van Lyme m.b.t. artritis: 

Lyme Artritis: De ziekte van Lyme kan 

veel verschillende presentatievormen aannemen; Eén daarvan 

is Lyme artritis. Hoe presenteert de ziekte van Lyme zich? Wat 

is daarvan de prognose en hoe kan je het behandelen? Wat zijn 

de opties als er klachten resteren. 

 

Marijke Pleune 

Vervoer Taxibus: Vrijdag, voorafgaand aan de bijeenkomst van 

de dinsdagavond, bellen met Ria Streef, tel. 070-3666810, tussen 

10.00 en 12.00 uur. 

Iedereen is welkom, ook niet leden. 
Er is voldoende parkeergelegenheid en met het openbaar 

vervoer uitstekend bereikbaar. 
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15 mei 2018 

Dr. N. Baas is orthopedisch chirurg en verbonden aan het Haga 

Ziekenhuis (locatie Leyweg) en het Centrum  voor orthopedie en 

beweging van Bergman Clinics (locatie Rijswijk) en het 

LageLand (LLZ) ziekenhuis te 

Zoetermeer. 

Diagnostisch onderzoek is van 

essentieel belang voor uw 

behandeling en uw herstel. 

Dr. Baas is gespecialiseerd in 

knieoperaties en geeft u inzicht in de 

behandeling hiervan. 

 

 

Best Bestuur, 

Hartelijk dank voor het mooie kerststuk dat Joy van West mij 

gebracht heeft. 

Ik wens jullie allemaal een heel goed en gezond 2018 ! 

Hartelijke groeten, Joke de Graaff 

Ons erelid Joke de Graaff 
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DE BECHTEREWOEFENGROEP 

 

Ieder vrijdag is er training o.l.v. Sascha van der Knaap en Miriam 

de Maa. Dit doen zij om en om met ieder week een eigen 

programma. 

Wij doen als groep van Bechterew patiënten mee met een 

onderzoek van het L.U.M.C dat geleid wordt door Florus van der 

Giesen en bekostigd door het Reumafonds. Onderzocht wordt of 

de oefentherapie nog voldoet voor deze aandoening. 

Bechterew heeft ook een nieuwe naam n.l. 

 

Axiale Spondylo-Atrtritis 

 

1 april, het was geen grap, hebben wij meegedaan met het 

Internationale volleybaltoernooi in Utrecht. 7 mensen hadden 

zich opgegeven en uiteindelijk vertrokken wij met vijf personen. 

Wim lag in het ziekenhuis met alvleesklierontsteking en 

Suleyman had een Turkse bruiloft.  

Wij hebben ondersteuning gekregen van andere verenigingen 

waarvoor onze dank! 

 

Champies Recht, ons team (Raimon, Kim, Sascha, Gerard en 

Truus) bedankt Gerard, Sascha en Raimon voor jullie inzet als 

scheids- & hulpscheidsrechter!  

Ons eindresultaat een 16
e
 plek van de 32. 

Het was een leuke dag en volgend jaar weer! 

 

Truus v.d. Ende 

Wie niet gelooft in wonderen  

gelooft niet in zichzelf.  
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Enkele bestuursleden zijn naar de 

besturendag van het Reumafonds 

geweest in Maarssen. 

 

Het bestuur had de groepscoördinatoren 

aangeschreven voor het maken van hun 

jaarverslag.  

 

De kerstpakketten zijn uitgedeeld aan de vrijwilligers binnen de 

Vereniging.  

 

De kerstviering heeft plaatsgevonden bij restaurant Madestein.  

 

De agenda’s (een gift van de Vriendenstichting) zijn verstuurd bij 

het vorige contactblad. 

 

De penningmeester ging weer aan de slag met de financiële 

stukken voor de Algemene Leden Vergadering in maart. 

 

De rekeningen van de hydrotherapie zijn verzonden. 

 

Het bestuur bereidt  de Algemene Leden Vergadering voor. 

 

Er is een nieuwe commissie samengesteld die zich gaat buigen 

over de invulling van het jubileumjaar 2019 als de Vereniging 40 

jaar bestaat. 

Anja v.d. Bergh, secretaris 

Anja v.d. Bergh 

Op onze website: www.rpvdenhaag.nl staat de meest actuele in-

formatie over de informatieavonden. Het komt namelijk wel eens 

voor, dat een presentatie op het laatste moment gewijzigd wordt. 
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KERSTVIERING 12 DECEMBER 2017 

 

Op dinsdag 12 december vierden we met 65 

leden en introducees het kerstfeest in de 

feestelijk versierde grote zaal van 

Partycentrum Madestein. Om 

09.30 uur verwelkomde een 

vrolijke Kerstman de 1
e
 gasten en 

hielp ze met glibberen door de 

laatste sneeuwresten.  Gelukkig was de meeste 

sneeuw verdwenen en kon iedereen zonder al te 

veel moeite het sfeervolle restaurant bereiken.  

 

Tijdens de opening van de voorzitter Marian Fase 

werd iedereen welkom geheten, met een speciaal welkom voor 

de ere-leden en nieuwe leden. Hierbij werd een kopje koffie en 

thee met een petit  glacé geserveerd.  

Hierna ging een grote groep naar de aangrenzende zaal om een 

kerststuk maken, onder leiding van Elleke en 

Celia van Fleur Elleke. Er werd hard gewerkt en 

dit resulteerde in 46 prachtige kerststukken! De 

overige leden hebben gezellig bijgepraat en 

werden ook nog vermaakt door entertainer Peet 

Vermeulen, die als quizmaster fungeerde met 

ouderwetse spelletjes. Dit alles onder het genot 

van een advocaatje met slagroom of ander 

drankje.   

Na deze arbeid konden we even bijkomen en 

luisteren naar een kerstverhaal. 

 

Als start van de lunch werd champignonsoep 

geserveerd, daarna werden de tafels een voor 

Nathalie  Bogte 
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een door een ludieke dikke kok 

uitgenodigd om langs het buffet te 

lopen. We konden onder meer 

kiezen uit diverse broodsoorten, 

kerststol, mooi opgemaakte 

salades, divers beleg en een 

kroket. Ook kon er gekozen 

worden uit onbeperkte drankjes en 

er zat voor iedereen wel wat lekkers bij.  

 

Na de lunch werden er lootjes verkocht voor de loterij. Eerst 

genoten we nog van heerlijk ijs met slagroom. Tijdens de twee 

rondes van de loterij werd het bestuur geholpen door een heuse 

Kerstengel die de gewonnen prijsjes uitdeelde. Iedere ronde 

werd afgesloten met een hoofdprijs; een mand vol met diverse 

kadootjes. De kerstengel, een creatie van entertainer Peet 

Vermeulen, maakte de prijsuitreiking extra spannend!  

Er kon nog een drankje worden besteld en er was 

kerstchocolade. Rond 15.30 uur sloot de voorzitter deze 

feestelijke dag af.  

De dames van de 

kerstcommissie, 

Marijke Pleune en 

Nathalie Bogte 

hebben weer een 

mooie dag 

samengesteld. Zij deelden afscheidpresentjes uit in de vorm van 

een zakje bonbons en wensten iedereen een goede thuisreis en 

mooie feestdagen.  

 

Wederom een geslaagde kerstviering! We bedanken hierbij 

Arnold en Marianne van het Rode Kruis voor hun ondersteuning. 
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INLOOPOCHTEND VOOR  
EN DOOR REUMAPATIËNTEN 
 
Contactpersonen: 
Kees Aaldijk tel: 070-3801340 
Anita Guldemond  tel: 06-51600688 
 
Elke maand is er een inloopochtend 
voor diegenen die op zoek zijn naar 
een luisterend oor of informatie. Zij kunnen die vinden bij 
lotgenoten die uit eigen ervaring bekend zijn met soortgelijke 
vragen of problemen door de ziekte. 
 
Al pratend kunnen bijvoorbeeld ook vragen voor de reumatoloog 
op een rijtje worden gezet of kan voor een bepaald probleem de 
weg worden gezocht naar de juiste hulpverlener of instantie. 
U als leden van onze Vereniging bent van harte welkom voor 
een individueel contact. Wij, Kees en Anita, zullen u graag 
begroeten. 
 
Ook voor niet-leden in onze Haagse regio met welke vorm van  
reuma ook (RA, Bechterew, SLE, PMR, Artrose, Fibromyalgie), 
die eens met een medepatiënt willen praten, staat de 
inloopochtend open. 
 
De inloopochtenden vinden op de 2e Woensdag van elke 
maand plaats in de eigen locatie van de R.P.V.  
U kunt dan tussen 11.00 uur en 13.00 uur binnenlopen in het 
verenigingsgebouw aan de Aaltje Noordewierstraat nr. 276.  
(vlak bij eindpunt lijn 3). 
 
De volgende inloopochtenden in 2018 zijn op: 
14 februari, 14 maart en 11 april. 
Wegens vakantie zijn wij in juli en augustus niet aanwezig 
 
Wij, uw medepatiënten, zien u graag komen en zitten met 
koffie voor u klaar! 

 
Kees Aaldijk en Anita Guldemond  

  
Elke 2e woensdag-
ochtend van de maand 
van 11.00 tot 13.00 uur.  
 
Verenigingsgebouw 
Aaltje Noordewierstraat 
276  
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Cees op bezoek bij 

 

HOBBYGROEP  RIJSWIJK 

 

Geen idee wat ik me moest voorstellen 

bij hobbygroep Rijswijk. Postzegels 

verzamelen? Rummikuppen? Taarten 

bakken? Niets van dat alles. Voor mij is het een creatieve 

knutselclub. En je hoeft ook geen Rijswijker te zijn. Van de 

zeven dames, jawel alleen dames, wonen er slechts drie in 

Rijswijk. De laatste twee jaar komen ze 2x per maand op 

maandagmiddag bij elkaar in het huis van Henriette Godschalk. 

De enige man in huis, echtgenoot Ben, houdt zich op de 

achtergrond maar verwent de dames wel met zelfgebakken 

taart. En elke keer weer een ander recept. Het maakt dit vrolijke 

clubje alleen maar vrolijker. 

“Juf” Rina is de Crea Bea van dit groepje. Zij verzint per keer wat 

er gemaakt wordt en plukt haar ideeën van het internet of uit 

haar rijke creatieve verleden. Henriette koopt alles in en rekent 2 

euro per bijeenkomst voor koffie, taart en materiaal. 

Dit keer werd er gewerkt aan een stervormige kerststandaard 

van vilt afgewerkt met de “festonsteek” (ach, wat leerde ik veel) 

en versierd met priegelwerk van pailletten en kraaltjes. Mijn 

handen deden extra pijn toen ik alleen al keek naar wat deze 

vaardige dames voor elkaar kregen. 

Deze club werd lang geleden opgericht door Lieke Konings en 

startte met 13 leden in het gebouwtje van het Rode Kruis in de 

Kerklaan te Rijswijk. Na diverse omzwervingen en ledenverlies 

door ouderdom zijn ze nu beland in de huiskamer van Henriette. 

Dat bevalt prima en dat willen ze graag zo houden. 

Ria, Jannie, Henriette, Rina, Ank Sita en Brechtje veel plezier 

met jullie hobby en bedankt voor de gastvrije ontvangst in jullie 

“priegel – taart – club”. 
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN   

RPV DEN HAAG E.O. 

 

HOBBYGROEP RIJSWIJK:  MET EEN LUISTEREND OOR VOOR 

ELKAAR 

Johan Brouwerstraat 13, Rijswijk 

 

2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur 

Contactpersoon: Henriette Godschalk,  tel. 070-3941312  

 

FIBROMYALGIEGROEP: CREATIEF BEZIG ZIJN MET EEN  

LUISTEREND OOR VOOR ELKAAR 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag  

  

Elke 1e en 3e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 

uur 

Contactpersoon: Marie-Thérèse Timmer, tel. 070-3974508 

 

HOBBYCLUB MAANDAG: KAARTEN MAKEN, SCHILDEREN  

EN  NOG VEEL MEER 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag  
 
Elke 2e en 4e maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 
uur  
Contactpersoon: Marga Noordermeer, tel. 070-3902381   

 

CRAZY DARTS: SAMEN BEWEGEN, SAMEN PRATEN,  

SAMEN LACHEN, SAMEN HUILEN 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 

  
2e en 4e dinsdagavond van de maand, vanaf 19.30 uur 

Contactpersoon: Joke Tijsmans, tel. 070 3237319  
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OVERZICHT GROEPSACTIVITEITEN 
RPV DEN HAAG E.O.         vervolg 

 

TIMMERCLUB: PLEZIER MET HOUT 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 

  
Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 

Contactpersoon: Lia van der Laan, tel. 070-3871105 

 

Er wordt geen actie meer ondernomen voor oprichting van een 

50-plus groep. Op de oproep heeft niemand gereageerd. 

  

 

RPV KAARTCLUB: GEEN SLAG MISSEN! 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 

   

Elke 2e en 4e donderdagmiddag van de maand van 13.30  

tot 16.00 uur 

Contactpersoon: Leo Noordermeer, tel. 070-3902381 of   

06-18524509 

 

MIDDAGBIJEENKOMSTEN:   

GEZELLIG SAMEN  BEZIG ZIJN! 

Verenigingsgebouw,  Aaltje Noordewierstraat 276 

  

Iedere 1e donderdag van de maand om 13.30 uur  

Contactpersonen: Ria Streef, tel. 070-3666810 en  

Marijke Pleune, tel. 0174-245507 

 

 

Vervoer Taxibus:  
Maandag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de donderdag-
middag, bellen met Ria Streef,  
tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 12.00 uur. 
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OVERZICHT BEWEEGACTIVITEITEN 
RPV DEN HAAG E.O.          

TAI CHI 

Dekkersduin, Campanulastraat 6, Den Haag  

van 9.30—11 uur met 2 maal pauze.  

Kosten  € 5,00 per keer. 

Wil je meer weten over Tai Chi, kijk dan op  

www.healingtaichi.nl of op  

facebook: Healingtaichi. 

Contactpersoon: Joke Tijsmans, tel. 06-10583818 of e-mail: 

jh.tijsmans@gmail.com.  

 

BECHTEREW-OEFENTHERAPIE 

De therapie bestaat uit 1 uur zaaloefeningen  

en 40 minuten in het verwarmde oefenbad  

van het 

Revalidatiecentrum te Den Haag,  

Vrederustlaan 180, tel.  070-3593593  

vrijdag van 18.00-20.00 uur.  

Kosten € 50,40 per kwartaal. 

Informatie en aanmelden: Elma v.d. Hoeven, 0174-417794.  

Afmelden bij contactpersoon Truus v.d. Ende, 070-3913034  

op vrijdag tot 16.00 uur. 

 

HYDROTHERAPIE 

De therapie wordt gegeven in Sophia,  

Revalidatiecentrum in Verzorgingshuis  

Steenvoorde in Rijswijk en in  

Bronovo ziekenhuis. 

Kosten € 16,00 per maand. 

Contactpersoon: Elma v.d. Hoeven 0174-417794 

http://www.healingtaichi.nl
mailto:jh.tijsmans@gmail.com
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MIDDAGBIJEENKOMSTEN 

Verenigingsgebouw,  Aaltje Noordewierstraat 276 

Iedere 1e donderdag van de maand om 13.30 uur  

Contactpersonen: Ria Streef, tel. 070-3666810 en  

Marijke Pleune, tel. 0174-245507 

 

1 maart 2018: Bezoek aan Tuincentrum 

Ockenburgh, Loosduinse hoofdstraat 875. We 

bewonderen de nieuwe voorjaarsplantjes en 

drinken daar een kopje koffie. 

Aanmelden bij Ria Streef. 

 

5 april: We gaan weer een voorjaars-

bloemstukje maken onder leiding van Elleke Jutte. Dat wordt 

weer een erg gezellige en leuke middag. Als u mee wilt doen, 

geef u dan op bij Ria Streef. 

 

3 mei: Crea-middag.  

Het is nog een verrassing wat we gaan maken. 

VOORAANKONDIGING Dagtocht dinsdag 5 juni 2018 

 

Heeft u afgelopen jaar ook zo genoten van de dagtocht naar o.a. 

Elburg? Of bent u nog nooit mee geweest en zou u dit wel eens 

mee willen maken?  

De dagtochtcommissie bestaande uit Marijke Pleune en 

Nathalie Bogte is bezig om een mooie dag samen te stellen. Het 

wordt weer een gevarieerd programma met voor elk wat wils. 

Houdt u deze dag alvast vrij en zet u de datum in uw agenda of 

op de kalender? We maken er weer een fantastische dag van! 

 

In het volgende contactblad staat het complete programma en 

de kosten. We zien u graag 5 juni! Marijke & Nathalie 
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Collecte Reumafonds 2018 
 
Het Reumafonds kan rekenen op zo'n 
60.000 vrijwilligers, onder 
wie  collectanten en ruim 5.500 
collecteorganisatoren en wijkhoofden, 
die vaak ook meehelpen met 
collecteren. 
 
Het collectegeld is belangrijk om jaarlijks veel nieuwe 
onderzoeksvoorstellen te kunnen inwilligen. Mede dankzij het 
collectegeld kan het Reumafonds jaarlijks veel nieuwe 
onderzoeksvoorstellen inwilligen Wetenschappelijk onderzoek is 
de sleutel tot genezing van reuma. Het Reumafonds financiert 
60% van al het onafhankelijke reumaonderzoek in Nederland. In 
de afgelopen 20 jaar is dankzij het onderzoek spectaculaire 
vooruitgang geboekt in medicijnen en behandelmethoden. 
Hierdoor is de levenskwaliteit van mensen met reuma sterk 
verbeterd. Gelukkig is er ook meer maatschappelijke aandacht 
gekomen voor de gevolgen van reuma in het dagelijks leven.  
We zijn er alleen nog niet. Ondanks veel betere behandelingen 
en medicijnen zijn de meeste reumatische aandoeningen nog 
niet te genezen. Dat kan en moet anders. Help mee: uw inzet 
draagt bij aan een beter leven met reuma. En aan het bereiken 
van onze missie: reuma zo snel mogelijk de wereld uit. 
 
Collecte Reumafonds 
De eerstvolgende collecteweek is van 19 t/m 24 maart 2018. 
Het Reumafonds voorziet u als vrijwilliger van praktische 
informatie en hulpmiddelen die u helpen om de collecte in goede 
banen te leiden. 
U kunt op de volgende manier meehelpen: 
collectant, wijkhoofd of collecteorganisator 
 
Bent u nog geen vrijwilliger? 
Mede dankzij de inzet van enthousiaste collectanten is de 
collecteweek van het Reumafonds elk jaar weer succesvol. 
 
Word collectant 
Heeft u interesse om mee te helpen als collectant? Sluit u aan bij 

http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/vrijwilligers/collectant/word-collectant
http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/vrijwilligers/collecteorganisator/word-wijkhoofd
http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/vrijwilligers/collecteorganisator/word-collecteorganisator
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NIEUWE RICHTLIJN BIJ VERMOEDEN 

REUMATOÏDE ARTRITIS 

 

De huisartsen hebben een nieuwe richtlijn 

hoe te handelen als iemand met een 

ontstoken gewricht in de spreekkamer 

komt. Deze herziende NHG* standaard over artritis is in 

afgelopen november gepubliceerd. Deze standaard is aangepast 

aan de hand van de recente wetenschappelijke inzichten. 

 

De belangrijkste wijziging is dat huisartsen eerder naar een 

reumatoloog verwijzen dan voorheen bij een vermoeden van 

reumatoïde artritis. Deze termijn is teruggebracht naar maximaal 3 

weken. Verder is er meer aandacht in de standaard voor andere 

vormen van reuma zoals jicht, spondyloartritis en artritis bij de ziekte 

van Lyme. 

Het Reumafonds heeft deelgenomen in de werkgroep en vanuit het 

perspectief van de patiënt een bijdrage geleverd aan het verbeteren 

van de knelpunten. Dit hebben we gedaan door bij onze achterban te 

vragen wat de knelpunten in de zorg zijn als het gaat om het stellen 

van de diagnose en de toegankelijkheid van de zorg. Deze punten 

heeft het Reumafonds ingebracht en zijn meegenomen in de nieuwe 

standaard. 

De nieuwe richtlijn is te lezen op NHG.org https://www.nhg.org/

standaarden/samenvatting/artritis en de patiëntenversie op 

thuisarts.nl https://www.thuisarts.nl/nieuws/heb-ik-reuma 

*NHG staat voor Nederlands Huisartsen Genootschap 

Bron: Reumafonds.nl 

de 60.000 vrijwilligers die geld ophalen voor het Reumafonds.   
Wij zijn heel blij met meer helpende handen. 
 
Meer informatie of aanmelden: 
Bel 020-5896471 OF mail: vrijwilligers@reumafonds.nl 
Kijk ook op: www.reumafonds.nl/help-mee/help-met-tijd 

 
Bron: Reumafonds.nl                                                                                                                             

https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/artritis
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/artritis
https://www.thuisarts.nl/nieuws/heb-ik-reuma
http://content.presspage.com/uploads/1290/1920_fotobijnhg.jpg?10000
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EENVOUDIGE BLOEDTEST KAN DE JUISTE DOSERING 
VAN REUMAMEDICIJN BEPALEN 
 

Zo’n 70% van mensen met 
reumatoïde artritis (RA) die 
behandeld worden met de TNF-
alfaremmer adalimumab heeft meer 
medicijn in het bloed dan nodig. Dit 
blijkt uit onderzoek van Reade in 
Amsterdam. Met een eenvoudige 
test kan de hoeveelheid medicijn in 
het bloed gemeten worden en 
vervolgens de dosering worden 
aangepast. Dit is gunstig voor de 

patiënt, omdat de kans op bijwerkingen daardoor kleiner 
wordt. Ook de zorgkosten gaan omlaag. 
 
‘Iedere patiënt die behandeld wordt met adalimumab, start de 
behandeling met dezelfde dosering. Maar de hoeveelheid 
medicijn die in het bloed overblijft, verschilt erg tussen 
patiënten. Een standaarddosering is helemaal niet logisch’, 
vertelt Merel l’Ami die het onderzoek naar de hoeveelheid 
medicijn in het bloed uitvoerde. Het Reumafonds financierde 
het onderzoek. 
 
Meer medicijn in het bloed werkt niet beter 
L’Ami is werkzaam bij de reumatologieafdeling van Reade in 
Amsterdam en doet promotieonderzoek. Haar 
onderzoeksgroep heeft eerder aangetoond dat reumapatiënten 
die een grotere hoeveelheid adalimumab in het bloed hebben, 
niet beter op het medicijn reageren dan patiënten met normale 
hoeveelheden in het bloed. ‘Gezien de kans op bijwerkingen 
en de hoge medicijnkosten, wilden we onderzoeken of 
patiënten met veel adalimumab in het bloed ook daadwerkelijk 
minder medicijn kunnen gebruiken’, legt L’Ami uit. 
 
Geen achteruitgang bij lagere dosering 
Reumapatiënten met veel medicijn in het bloed werden 
gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Ze werden geloot 
in een groep die adalimumab minder vaak ging injecteren of in 
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een controlegroep waarbij de dosis 
hetzelfde bleef. De gemiddelde 
ziekteactiviteit bleef in beide groepen 
stabiel gedurende een halfjaar en in 
beide groepen kregen evenveel 
patiënten te maken met een toename 
in ziekteactiviteit. 
 
“Dit onderzoek toont aan dat patiënten met veel medicijn in het 
bloed, veilig de dosering kunnen verlagen.” 
Merel l'Ami, Reade Amsterdam 
 
“Ook met deze standaarddosering gaat de activiteit van de 
ziekte op en neer’, vertelt Merel. ‘Een reumapatiënt die 
behandeld wordt met adalimumab zet elke twee weken een 
injectie bij zichzelf. Dit onderzoek toont aan dat patiënten met 
reumatoïde artritis met veel medicijn in het bloed, veilig de 
injectie een week kunnen uitstellen. Daarmee gaat de dosis met 
een derde omlaag.” 
 
70% patiënten heeft teveel medicijn in bloed 
‘Het meten van de de hoeveelheid medicijn in het bloed is een 
goedkoop middel om in te zetten, zeker als je bedenkt dat zo 
ongeveer 5000 euro aan medicijnkosten per persoon per jaar 
kan worden bespaart’. l’Ami gaat nog een stapje verder: ‘We 
denken dat tot wel 70 procent van de patiënten teveel medicijn 
in het bloed heeft.’ 
 
Zorgverzekeraars meekrijgen 
Reade Reumatologie gaat nu standaard de bloedtest doen bij 
patiënten die met adalimumab worden behandeld. ‘Als dat een 
succes wordt, hopen we dat zorgverzekeraars de metingen 
gaan vergoeden, zodat alle ziekenhuizen dit makkelijk kunnen 
gaan uitvoeren.’ 
- 

Bron: Reumafonds.nl 

Luisteren is verdraaid moeilijk.  

http://content.presspage.com/uploads/1290/1920_bloedtest2.jpg?10000
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GENTHERAPIE BIJ REUMA: DE STAND VAN ZAKEN 

 

Zou het niet geweldig zijn als cellen 

in ontstoken gewrichten zélf de 

medicijnen kunnen aanmaken die de 

reuma tegengaan? Het kan met 

gentherapie. Een eerste 

behandeling, ontwikkeld in het AMC, wordt nu getest op 

mensen met reumatoïde artritis (RA). Dit onderzoek geeft, 

net als onderzoek van het Radboudumc, ook hoop op een 

genbehandeling tegen artrose. 

 

‘Het zit in je genen', is een uitdrukking die je regelmatig hoort. 

Het lijkt dan alsof onze genen alles bepalen. Toch is dat niet zo. 

Invloeden van buitenaf zoals schadelijke stoffen, maar ook roken 

en stress, kunnen onze genen anders laten werken waardoor 

ziektes ontstaan. Maar, juist omdát onze genen te beïnvloeden 

zijn, kan gentherapie helpen om een ziekte aan te pakken. 

 

Waarom gentherapie bij reuma? 

Mensen met een vorm van reuma krijgen vaak medicijnen die in 

het hele lichaam werken. Het zijn bijvoorbeeld tabletten, injecties 

of een infuus. De werking van het hele afweersysteem wordt 

door deze medicijnen veranderd, terwijl ontstekingen vaak 

vooral in de gewrichten zitten. Dat is niet ideaal, omdat er 

bijwerkingen op andere plekken in het lichaam kunnen ontstaan. 

Of het afweersysteem is niet meer goed in staat om andere 

ziekten, zoals infecties, te bestrijden. 

Met gentherapie kunnen cellen in de gewrichten zélf ervoor 

zorgen dat de benodigde reumaremmers worden aangemaakt. 

Doordat het immuunsysteem alleen in de gewrichten anders 

gaat werken, ontstaan er ergens anders in het lichaam geen 

http://content.presspage.com/uploads/1290/1920_gentherapiepuzzel-2500333crop.jpg?10000
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bijwerkingen of problemen in de afweer tegen bijvoorbeeld 

virussen en bacteriën. 

 

Hoe werkt gentherapie bij reuma? 

Allereerst moeten onderzoekers ontdekken welke genen in 

gewrichtscellen het beste beïnvloed kunnen worden, om de 

ontstekingen zelf aan te pakken. Als dat gen ontdekt is, gaan 

onderzoekers op zoek naar manieren om dit gen aan het werk te 

zetten. Uiteindelijk wordt het gen met behulp van een 

onschadelijk (!) virus in de gewrichtscellen gespoten en met 

behulp van een ander stofje aan het werk gezet. Het actieve gen 

zorgt er voor dat de gewrichtscellen anders gaan werken, 

waardoor ze zelf de ontstekingen gaan remmen. 

“Met gentherapie kunnen cellen in de gewrichten zélf ervoor 

zorgen dat de benodigde reumaremmers worden 

aangemaakt.” 

 

Wat is er tot nu toe ontdekt? 

1. Onderzoekers van het AMC in Amsterdam hebben – dankzij 

de financiering van het Reumafonds – een gen gevonden dat het 

eiwit Interferon-beta aanmaakt. Als dit gen eenmaal in de 

gewrichtscellen zit, gaan die cellen zelf Interferon-beta 

aanmaken. Dit eiwit remt de ontstekingen bij reumatoïde artritis 

(RA). Deze gentherapie kan nu bij mensen met RA getest 

worden en waarschijnlijk straks ook bij mensen met artrose. 

2. In het Radboudumc in Nijmegen hebben onderzoekers – ook 

met steun van het Reumafonds – een ander gen gevonden dat 

kans biedt op gentherapie. Het gen helpt cellen om het eiwit 

Interleukine-10 (IL-10) te produceren. Dit IL-10 is niet alleen 

ontstekingsremmend bij RA maar ook bij artrose. Dat is 

belangrijk, nu steeds duidelijker wordt dat ook bij artrose 

ontstekingen in het gewricht voorkomen. Dit gen kan hopelijk in 
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de toekomst zorgen voor een nieuwe behandeling tegen 

artrose. 

 

Wat betekent het voor mij? 

Gentherapie staat bij heel veel vormen van reuma nog in de 

kinderschoenen. Toch wordt de gentherapie tegen RA die in 

het AMC is ontwikkeld, nu voor het eerst bij mensen getest. 

Heeft u RA, bent u ouder dan 18 jaar en heeft u minimaal 1 

ontstoken vingergewricht? Dan kunt u zich opgeven als 

proefpersoon voor dit onderzoek. 

Waarschijnlijk wordt deze gentherapie uitgebreid naar mensen 

met artrose in de vingers die een operatie te wachten 

staat. Kijk op onze website voor de laatste informatie over 

reumaonderzoeken waaraan u kunt deelnemen. 

Bron Reumafonds.nl 

VROEGE OPSPORING REUMA MET MRI-SCAN LASTIG 

 

Hoe eerder je reuma 

ontdekt, hoe eerder je 

kunt beginnen met de 

behandeling. Maar 

hoe spoor je de ziekte 

vroeg op? Radioloog 

in opleiding Lukas Mangnus van het LUMC onderzocht of een 

MRI-scan hieraan kan bijdragen. Maar er zijn nog wat haken en 

ogen, schrijft hij in zijn proefschrift. 

 

Ontstekingen opsporen met MRI? 

“Het beeld van een reumapatiënt in een rolstoel zie je 

tegenwoordig bijna niet meer. Doordat we op tijd beginnen met 

behandelen, kunnen we bij veel mensen ernstige schade aan de 

https://www.proefpersoon.nl/pages/263/Onderzoek-naar-de-veiligheid-en-verdraagbaarheid-van-een-nieuw-middel-in-patinten-met-reumatode-ar.html
https://www.proefpersoon.nl/pages/263/Onderzoek-naar-de-veiligheid-en-verdraagbaarheid-van-een-nieuw-middel-in-patinten-met-reumatode-ar.html
http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/help-mee/neem-deel-aan-onderzoek
http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/help-mee/neem-deel-aan-onderzoek
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gewrichten voorkomen”, aldus Mangnus. Maar het kan altijd 

beter, en de radioloog in opleiding onderzocht daarom of MRI-

scans een bijdrage kunnen leveren aan een vroege diagnose. 

Het voordeel van MRI is dat je er kleine gebieden van ontsteking 

op kunt zien, legt hij uit. Op een röntgenfoto zijn afwijkingen pas 

zichtbaar als de gewrichten al schade hebben opgelopen. 

Mangnus: “We denken dat bepaalde ontstekingen die je met 

MRI kunt opsporen de voorloper zijn van daadwerkelijke reuma. 

Met MRI zijn we er dus iets vroeger bij.” 

 

Ontsteking bij vrijwilligers 

Maar dat lijkt ook meteen de valkuil 

van deze methode. Uit een studie met 

193 vrijwilligers zonder 

gewrichtsklachten bleek dat bij 

ongeveer drie kwart van hen al kleine 

ontstekingen in de gewrichten of 

botten zichtbaar waren op de MRI-

scan. Het is wat artsen ‘vals positief’ noemen: iemand het 

stempel reuma geven terwijl er niks aan de hand is. 

 

Abnormale schade 

“Ik pleit er ook zeker niet voor om alle mensen zonder klachten 

te gaan screenen met MRI-scans, maar ik denk toch dat MRI 

wel nuttig kan zijn voor het opsporen van reuma”, aldus 

Mangnus. “Het kan schade vroeger opsporen dan andere 

methoden als röntgen en lichamelijk onderzoek.” Maar, zo stelt 

hij als kanttekening, voordat we dit gaan doen moeten 

onderzoekers erachter komen hoe de MRI-scan geïnterpreteerd 

moet worden. “Wellicht kunnen we een punt vinden waarboven 

we de schade kunnen bestempelen als abnormaal. Op basis 

daarvan kunnen we dan een behandeling starten.” 

Bron: LUMC. 

https://www.mijngezondheidsgids.nl/reuma/
https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2017/oktober/vroege-opsporing-reuma-lastiger-dan-gedacht/
https://www.mijngezondheidsgids.nl/reuma/
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HAGENAARS MET HULPMIDDEL KRIJGEN KEUZE 

 

Hagenaars die een hulpmiddel krijgen via de Wmo kunnen vanaf 

1 februari 2018 kiezen uit twee leveranciers: Medipoint en JenS 

Beenhakker.  

Tot nu toe was er in Den Haag 1 leverancier voor de hulp-

middelen, dat worden er 

straks dus 2. Het nieuwe 

contract is op donderdag 

7 december ondertekend 

door wethouder Karsten 

Klein (Stedelijke 

Economie, Zorg en 

Havens). 

 

Karsten Klein ondertekent contract hulpmiddelen 

 

'Naast het bieden van keuzevrijheid, beogen we de gecontrac-

teerde leveranciers daarmee te prikkelen tot een zo hoog 

mogelijk niveau van dienstverlening. De tevredenheid van de 

gebruikers wordt per leverancier gepubliceerd op de website van 

de gemeente zodat er voor de gebruikers ook echt iets te kiezen 

Beste lezer, 
Heeft  U het contactblad uit, gooi het dan niet weg. 
Leg het contactblad in de wachtkamer van uw 
huisarts, specialist, fysiotherapeut, tandarts, enz. 
Andere mensen kunnen het dan ook lezen en 
willen dan misschien lid worden van onze 
Vereniging.   
 
Bij voorbaat hartelijk dank.  
Redactie 



    Contactblad  1e kwartaal 2018 - 29     

 valt en een optimale dienstverlening van een leverancier wordt 

beloond,' aldus de wethouder. 

 

Uitbreiding dienstverlening 

Het is de bedoeling dat de service aan de gebruikers van hulp-

middelen wordt verbeterd. Straks kunnen zij dichtbij huis 

terecht voor het noodzakelijke onderhoud en reparaties ervan. 

De leveranciers zijn namelijk op vaste dagen en tijdstippen en 

op vaste plaatsen aanwezig in de wijken. 

 

Administratieve lasten 

Het nieuwe contract zorgt er overigens ook voor dat de admini-

stratieve last voor aanvragers zoveel mogelijk wordt terug-

gedrongen. Zeker bij tussentijdse vervanging van hulpmiddelen 

wordt het proces versneld. 

 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over het nieuwe contract en de beoogde 

verbeteringen? Stuur dan een e-mail naar Andrea van 

Bodegom via andrea.vanbodegom@denhaag.nl. 

Bron: Nieuwsflits van Voorall nummer 25,  

Telefooncontacten met de RPV 

 

Het komt regelmatig voor dat onze leden naar bestuurs- 

leden en contactpersonen bellen, daar zijn we ook voor!  

Helaas wordt er ook vaak op tijden gebeld dat men normaal ge-

sproken “vrij” zou zijn. Graag willen wij u er op attenderen dat 

ook bestuursleden en contactpersonen, die allen hun krachten 

vrijwillig aan de RPV leveren, reumapatiënten zijn en sociale ver-

plichtingen hebben.   

Dus gaarne niet bellen in de avonduren ná 20.00 uur en in de 

weekends, Spoedgevallen uitgezonderd. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

mailto:andrea.vanbodegom@denhaag.nl
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RUBRIEK LEDENBESTAND 
 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 
 
Mevr. B.L. (Bep) van den Broek 

Mevr. M.C.J. (Marise) van Domburg 

De heer R.R. (Richard) Groenstege 

Mevr. M.H. (Ria) Hoornweg 

Mevr. P. Kartowikromo 

Mevr. N.D.G. (Natalja) van Luijk 

Mevr. S.M. (Sylvia) Schuling-Vroon 

De heer R. (Richard) Staak 

Mevr. R. Tjin-A-Sie 

Mevr. H.J. (Renate) Wagho 

 
Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze  

Vereniging en deel zullen nemen aan onze bijeenkomsten. 

Overleden leden 

Mevr. L. Koster 

Mevr. W.M.C.E. Mulder-van Moorsel 

De heer R.K. Roepan 

Mevr. M.S.A. Smits 

Wij wensen de 

nabestaanden 

sterkte toe. 

Verhuisd? 

Geef het even door s.v.p.! 

Een telefoontje, e-mail of kaartje naar het secretariaat is een kleine 

moeite en scheelt ons een hoop werk! De gegevens van het secre-

tariaat staan vóór in het contactblad!  Alvast bedankt!! 
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AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP/DONATEUR 

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. 

 

O Ik ben reumapatiënt en meld mij aan als lid van de Vereniging 

O Ik ben geen reumapatiënt en meld mij aan als donateur van de 

Vereniging 

Mevr./Heer*: ...................................................................................  

Adres: .............................................................................................  

Postcode .........................................................................................  

Woonplaats: ....................................................................................  

Telefoon: .........................................................................................  

Geboortedatum: ..............................................................................  

Reumatische aandoening: ..............................................................  

(Vroeger) Beroep: ...........................................................................  

Bank/gironummer: ..........................................................................  

E-mail-adres: ..................................................................................  

Hoe hebt u ons gevonden ...............................................................  

Ik ga wel/niet* accoord met automatische incasso voor het 

lidmaatschap (€ 26 voor 2018) 

* doorstrepen wat niet van toepassing is 

Dit formulier kan zonder postzegel opgestuurd worden naar:  

RPV Den Haag,  

Antwoordnummer 20011,  

2680 VE ’s-Gravenzande  

U kunt zich ook via de website aanmelden www.rpvdenhaag.nl 
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AANMELDINGSFORMULIER voor deelname aan 

Bechterew oefengroep of hydrotherapie  

Lidmaatschap  RPV Den Haag e.o  verplicht. 

Betaling alleen met automatische afschrijving                                                                  

Kosten Lidmaatschap RPV   ...................... 26,00  per jaar 

Bechterew-oefengroep  .............................. 16,80 per maand 

Hydrotherapie  ........................................... 16,00 per maand                                                                                                 

U kunt kiezen uit de volgende warm waterbaden met fysiotherapie  

Revalidatiecentrum Sophia: maandagavond hydroles ..om 19.00 of 19.40 of 20.20  

Bronovo ziekenhuis.: woensdagmiddag  ............................. om 14.00 tot 15.00 uur 

Huize Steenvoorde Rijswijk: donderdagochtend om  ................... 10.00 of 10.40 of

 ............................................................................................. 11.20 of om 12.00 uur 

Revalidatiecentrum Sophia: vrijdagavond  ..................... om 18.00 of om 18.40 uur 

Revalidatiecentrum Sophia de Bechterew oefengroep  ........ sporten om 18.00 uur  

 ........................................................................ daarna hydrotherapie om 19.20 uur 

Naam en voorletter(s)  ............................................................................................  

Man     0     Vrouw     0 

Adres ..................................................................................................................... .  

Postcode/woonplaats  .............................................................................................  

Geboortedatum  ......................................................................................................  

Telefoon ..................................................................................................................  

Bankrekeningnummer  ............................................................................................  

E-mailadres  ............................................................................................................      

Reuma aandoening ................................................................................................  

Verzekeringsmaatschappij  .....................................................................................  

naar welke groep gaat uw voorkeur uit  ..................................................................  

Ik machtig de RPV Den Haag e.o. om de kosten van de hydrotherapie per 

maand/per kwartaal* af te schrijven van mijn bankrekeningnummer. 

svp doorstrepen wat niet van toepassing is. 

 

Datum:........................................Handtekening 

 

Dit formulier kan zonder postzegel opgestuurd worden naar:  

RPV Den Haag, Antwoordnummer 20011, 2680 VE ’s-Gravenzande  
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Annie M.G. Schimdt! Wie kent haar niet? Vooral bekend om haar 

kinderboeken en musicals. Haar gedichten voor kinderen kwamen op posters 

en briefkaarten terecht. De altijd kind gebleven Annie schreef onder andere: 

 

Ik ben lekker stout 

 

Ik wil niet meer, ik wil niet meer! 

Ik wil geen handjes geven! 

Ik wil niet zeggen elke keer: 

Jawel mevrouw, jawel meneer... 

nee, nooit meer in m'n leven! 

Ik hou m'n handen op m'n rug 

en ik zeg lekker niks terug! 

 

Ik wil geen vieze havermout, 

ik wil geen tandjes poetsen! 

Ik wil lekker knoeien met het zout, 

ik wil niet aardig zijn, maar stout 

en van de leuning roetsen 

en schipbreuk spelen in de teil 

en ik wil spugen op het zeil! 

 

En heel hard stampen in een plas 

en dan m'n tong uitsteken 

en morsen op m'n nieuwe jas 

en ik wil overmorgen pas 

weer met twee woorden spreken! 

En ik wil alles wat niet mag, 

de hele dag, de hele dag! 

 

En ik wil op de kanapee 

met hele vuile schoenen 

en ik wil aldoor gillen: nee! 

En ik wil met de melkboer mee 

en dan het paardje zoenen. 

En dat is alles wat ik wil 

en als ze kwaad zijn, zeg ik: Bil! 



EN ONZE FACEBOOKPAGINA VIA 

reuma patiënten vereniging  

den haag e.o.  

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE 

www.rpvdenhaag.nl 


