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VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. – actief sinds 1979
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 het Contactblad en op de website. Deze zijn vooral gericht op het
versterken van
 de onderlinge contacten,
 de mondigheid en
 de zelfredzaamheid van reumapatiënten
De Vereniging behartigt collectieve belangen van haar leden en is aangesloten bij ReumaNederland.
Leden van de Vereniging kunnen zijn: patiënten met een reumatische aandoening en betrokkenen.
Sympathisanten kunnen donateur worden. Nog geen lid of donateur? Meld u aan via het
aanmeldingsformulier elders in het blad of via onze website www.rpvdenhaag.nl. Eenmalige
donaties zijn natuurlijk ook welkom! Ons IBAN nummer staat hieronder.
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Colofon
Contactblad
Het Contactblad verschijnt vanaf 2020 drie maal per jaar
 Jaarverslag (februari)
 Voorjaar/Zomer (mei)
 Najaar (oktober)
Tevens brengt de redactie van het contactblad ca.
acht maal per jaar de digitale Nieuwsflits uit
Redactie (redactie@rpvdenhaag.nl)
 Joyce Numann
 Marianne Osseweijer
 Lia van der Laan
 Thea Moen
Met dank aan bestuur en allen, die aan dit nummer
hebben meegewerkt.
Drukkerij: BladNL, www.bladnl.nl
Afbeeldingen omslag: Roel Wijnants
https://bit.ly/34UHlgh (voorblad)
https://bit.ly/3eJLtEn (achterblad
Overige afbeeldingen zijn aangeleverd door leden en/of
betrokkenen.
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Bestuur
Voorzitter

Mevr. N.Bogte-Steenbeek (Nathalie)
voorzitter@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 21206155

Penningmeester

Mevr. T.I.S. Moen (Thea)
penningmeester@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 22377537

Secretaris

Mevr. A. van den Bergh-Noordam (Anja)
info@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 14818179

Algemene bestuursleden

Mevr. J.Y. Numann-Durlacher (Joyce)
j.numann@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 50507377
Mevr. M.J.B. Pleune (Marijke)
m.pleune@rpvdenhaag.nl
tel. 0174 – 245507
Mevr. R. Streef (Ria)
r.streef@rpvdenhaag.nl
tel. 070 – 3666810 / 06 – 40304303

Aspirant bestuurslid

Vacatures bestuur
Vicevoorzitter
2e penningmeester
Secretaris

Mevr. M. Osseweijer (Marianne)
m.osseweijer@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 19452744
Het bestuur van RPV Den Haag e.o. heeft dringend behoefte aan
nieuwe bestuursleden en mensen, die het bestuur kunnen
ondersteunen!

Algemeen adviseur en
ombudsvrouw

Mevr. M. Rodenrijs (Ria)
ombudswerker@rpvdenhaag.nl
tel. 070 - 3293263

Medisch adviseur

Mevr. Dr. Y.P.M. Ruiterman (Reumatoloog HAGA)

Ereleden

Mevr. M.A.E. Fase (Marian)
Mevr. E.M. van der Hoeven (Elma)
Mevr. R.H.J. Konings (Lieke)
Mevr. M. Rodenrijs (Ria)
Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens (Marjolein)
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Contactpersonen beweegtherapie
Hydrotherapie Basalt maandag

Ria Rodenrijs, 070 – 3293263

Hydrotherapie Basalt vrijdag

Johanna Scholten, 070 – 3595430

Hydrotherapie HMC Bronovo woensdag

Ria Streef, 070 – 3666810 / 06 – 40304303

Hydrotherapie Steenvoorde donderdag

Ria Streef, 070 – 3666810 / 06 – 40304303

Bechterew oefengroep Basalt vrijdag

Truus v.d. Ende, 070 – 3913034

Algemeen coördinator hydrotherapie

Ria Streef, 070 – 3666810 / 06 – 40304303

Contactpersonen groepen/clubs
Vrijwilligerscoördinator

Marianne Osseweijer, 06 - 19452744
m.osseweijer@rpvdenhaag.nl

Dartclub

Joke Tijsmans, 06 – 10583818

Donderdagmiddaggroep

Ria Streef, tel. 070 – 3666810 / 06 – 40304303 en
Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507

Hobbyclub maandag

Marga Noordermeer 06 – 46354187

Inloopochtenden voor reumapatiënten

Anita Guldemond, tel. 06 – 51600688 en
Kees Aaldijk, tel. 070 – 3801340

Informatieavonden

Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507

Kaartclub

Janie Hofstede, tel. 06 – 27564101
Trezia Verbeek, tel. 06 - 24235680Trezia Verbeek

Rijswijkgroep

Henriette Godschalk, tel. 070 – 3941312

Tai Chi

Joke Tijsmans, tel. 06 – 10583818

Timmerclub

Lia van der Laan, tel. 070 – 3871105

Vervoer Taxibus (AV070)

Ria Streef, tel. 070 – 3666810 / 06 – 40304303
Vervoer Taxibus bij informatieavonden:
Vrijdag, voorafgaand aan de bijeenkomst van de
dinsdagavond, bellen tussen 10.00 en 12.00 uur.

(Langdurig) zieken

Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507 of
Ineke Hoppenbrouwer, tel. 0174 - 729782
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Woordje van de voorzitter

Beste lezers,
Als ik dit voorwoord schrijf is het 5 mei, hangt onze vlag te wapperen en vieren we 75 jaar bevrijding.
Bevrijdingsdag in coronatijd. Wanneer er beperkingen van onze vrijheid zijn, realiseer je wat het
waard is en hoe kwetsbaar het eigenlijk is. In het gedicht “Een vreemde vrijheid” van dichter Ingmar
Heytze over Bevrijdingsdag in coronatijd las ik een passage die ik graag met u wil delen.
“Vrijheid, vandaag, is geschiedenis schrijven.
Door thuis te blijven.
Indrukwekkend afwezig zijn om redenen die ons bewegen.
Vrijheid blijkt iets wat je weg kunt geven.”
Ik vind dit heel mooi geschreven. Nu de hele wereld in zijn greep gehouden wordt door het
coronavirus sta je steeds meer stil bij wat echte vrijheid betekent. Wie had aan het begin van dit jaar
kunnen geloven dat ons land, maar ook heel de wereld gebukt zou gaan onder deze pandemie? Dat
we niet meer “gewoon” naar ons werk kunnen gaan, familie of vrienden bezoeken, sporten en
winkelen? Het dagelijks leven is drastisch veranderd, we moeten nadenken wie we kunnen
ontmoeten, wat we nog wel kunnen doen en op welke manier.
Wij hebben als bestuur allerlei bijeenkomsten en activiteiten moeten afgelasten of uitstellen. Zo kan
de dagtocht op 2 juni niet doorgaan en hebben we de informatieavonden van april en mei voorlopig
verschoven naar oktober en november. De jaarlijkse ALV (Algemene ledenvergadering) hebben we
tot nader order uitgesteld.
De zelfmanagement training ReumaUitgedaagd! wordt voorlopig alleen online aangeboden, alle
groepsactiviteiten gaan niet door en zolang de zwembaden dicht zijn kunnen we ook geen
hydrotherapie aanbieden.
Nu blijkt de digitale informatievoorziening in de vorm van onze website, Facebook en de Nieuwsflits
in een behoefte te voorzien. We kunnen u via deze kanalen snel op de hoogte brengen als er vanuit
de overheid beslissingen worden genomen die van invloed zijn op onze activiteiten. We hopen
natuurlijk dat er gauw een versoepeling van de coronaregels komt en we weer kunnen doen wat we
zelf willen maar tot die tijd moeten we volhouden. We proberen er maar het beste van te maken en
positief te blijven. Zo leest u verderop hoe een aantal groepscoördinatoren hun dag besteedt/invult
en contact onderhoudt met hun leden.
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Ook de bestuursleden blijven in contact met elkaar, niet fysiek maar iedere 4 weken hebben we via
Skype een online vergadering. Dat is met 7 personen (die door elkaar praten) een hele uitdaging! Ik
moet eerlijk bekennen dat ik het de eerste keer erg lastig
vond om zo’n vergadering te leiden, maar dat het nu stukken beter gaat (en we elkaar steeds meer
laten uitpraten).
Op onze laatste Skype vergadersessie hebben we iets leuks voor u bedacht, een zonnige
bloemengroet. Bij dit blad zit een zakje met bloemzaadjes, die u kunt zaaien zodat u deze zomer kunt
genieten van zomerbloemen op uw terras of vensterbank. We hopen dat we door dit zakje vol klein
geluk met u verbonden kunnen blijven en het bijdraagt aan een positief gevoel. Samen zijn we sterk!
Tot slot wens ik u allen een mooie zomer en vooral veel gezondheid, zorg goed voor elkaar.
Hartelijke groet,
Nathalie Bogte, voorzitter

Zomergroet

Bij dit Contactblad zit een klein zakje met zaadjes. Of u ze nu in een potje, op
balkon of in de tuin zet: we hopen dat u deze zomer kunt genieten van de
zomerbloemen, die deze zaadjes beloven. En er een beetje blij van wordt.

Corona en reuma: blijf zoveel mogelijk thuis!
Fijn dat Nederland vanaf 11 mei een beetje “van het slot” mag. Helaas betekent dat voor ons als
reumapatiënt niet, dat wij nu ook meteen de draad van het verenigingsleven weer op kunnen
pakken. Als kwetsbare groep geldt voor ons nog steeds het devies: blijf zoveel mogelijk thuis!
Tot nader order zijn er dus geen bijeenkomsten en groepsactiviteiten in ons gebouw aan de
Mexicosingel. En ook de hydro- en bechterew therapie groepen liggen voorlopig nog stil.
Natuurlijk beraden we ons als bestuur ook op de vervolgstappen die we als vereniging hopelijk in de
nabije toekomst wél kunnen doen. Daarbij laten we ons o.a. adviseren door onze medisch adviseur
mw. Dr. Ruiterman en ReumaNederland.
Uiteindelijk zullen de echte vervolgstappen bepaald worden in samenspraak met de contactpersonen
van de groepen/clubs.
Wij houden u op de hoogte via onze website rpvdenhaag.nl (pagina Actueel), de Nieuwsflits en
eventueel rechtstreeks via de contactpersonen.
Hebt u zelf internet? Naast de informatie op de websites van de rijksoverheid en het RIVM zijn op reumanederland.nl en
thuisarts.nl adviezen te vinden om uzelf extra goed te beschermen.
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Nieuwe directeur ReumaNederland

Per 1 januari 2020 volgt Jan-Willem Förch (53) Lodewijk Ridderbos op
als algemeen directeur van ReumaNederland. Jan-Willem Förch was
de afgelopen zes jaar verantwoordelijk voor fondsenwerving bij KWF
Kankerbestrijding en was daarvoor onder andere directeur van
marketing- en communicatiebureaus.

"ReumaNederland is zowel gezondheidsfonds als een moderne patiëntenorganisatie, dat is een
krachtig gekozen koers waar ik veel vertrouwen in heb. Ik kijk ernaar uit om naast fondsenwerving de
belangenbehartiging van patiënten verder uit te bouwen."
Tijdens de landelijke Besturendag van ReumaNederland hebben de bestuursleden van RPV Den Haag
al een opbouwend kennismakingsgesprek met hem gevoerd.

Afscheid van Lodewijk Ridderbos
Ter gelegenheid van het afscheid van Lodewijk Ridderbos, directeur van ReumaNederland van 2007
tot 2019, werd door ReumaNederland op 3 maart 2020 een symposium georganiseerd in theater
Diligentia in Den Haag. Tijdens het symposium lanceerde ReumaNederland het artroseoffensief, een
programma waarin samen met het veld stappen gezet worden naar betere zorg en behandeling voor
mensen met artrose, nu en in de toekomst. De komende jaren neemt het aantal mensen met artrose
explosief toe. Dit vraagt om veranderingen in de zorg en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen
voor mensen met artrose. Zie blz. 22 voor meer informatie over het symposium.

Natuurlijk kon het bestuur van RPV Den Haag
niet wegblijven bij dit afscheid.
Het bestuur overhandigde de scheidend
directeur een “Haags Kakker”pakket.

v.l.n.r. Marianne Osseweijer, Marijke Pleune, Nathalie
Bogte en Lodewijk Ridderbos
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Informatie van het bestuur

v.l.n.r. Joyce Numann, Nathalie Bogte, Marijke Pleune, Ria Streef en Marianne Osseweijer

Bestuurswisseling
Door de coronacrisis moest ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) tot nader order worden
uitgesteld. Gelukkig zijn de aftredende bestuursleden Anja v.d. Bergh-Noordam (niet op de foto)
en Joyce Numann-Durlacher bereid gevonden, nog tijdelijk in het bestuur te blijven functioneren
tot de Algemene Ledenvergadering.

Marianne Osseweijer: door het coronavirus nog steeds aspirant
Eind 2019 heb ik me na een informatie avond van de RPV aangemeld als
aspirant bestuurslid, ik voelde me welkom. Inmiddels heb ik me
aangesloten bij de redactie en ben ik coördinator voor de contactpersonen.
Met een aantal leden heb ik tijdens de kerst high tea en informatie
avonden al kennis gemaakt. Ik stel me graag aan u voor.

Eind 2018 ben ik verhuisd van Maastricht naar Den Haag. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en
hou van de zilte lucht, het geluid van krijsende meeuwen en ben graag en vaak op het strand.
Toen ik 28 was kreeg ik reumatoïde artritis, de RA was moeilijk onder controle te krijgen met
medicatie. Als werker in de gezondheidszorg en jeugdzorg was het niet te doen en ik werd
arbeidsongeschikt.
Een aantal jaren later ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. In reumaland als patiënt partner bij
wetenschappelijk onderzoek, trainer ReumaUitgedaagd! en het opzetten van een ReumaCafé.
Ik wilde van mijn klacht een kracht maken en mijn ervaring koppelen aan een opleiding als coach.
Zo ontstond Coaching Praktijk Present, een praktijk voor begeleiding en coaching van mensen met
een chronische aandoening en bij verandermanagement.
Ik ben blij dat ik onderdeel mag uitmaken van een bestuur dat met zoveel gedrevenheid en plezier
werkt, althans als ik gekozen word tijdens de ALV.
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Van de penningmeester

Thea Moen,
penninmeester/ledenadm.

De ALV kon geen doorgang vinden, maar op 28 februari jl. heeft wel de
kascontrole plaatsgevonden door de kascommissie, Irma Buijs en Colet
v.d. Eijnde. Zij hebben alles in orde bevonden, maar dat moet t.z.t. nog
bekrachtigd worden door de ALV.
Naast de jaarcijfers is het gebruikelijk, ook een begroting voor het
nieuwe jaar (2020) op te stellen. Helaas is die door de coronacrisis
achterhaald: veel activiteiten gaan nu al een aantal maanden niet door.
Daardoor zijn er ook minder kosten en inkomsten.

Ook ReumaNederland heeft qua inkomsten een “klap” gehad door de coronacrisis doordat de
collecte in maart 2020 niet door kon gaan. Dat gaan wij ook als vereniging voelen: er kan/mag
minder subsidie worden aangevraagd en deze wordt gedeeltelijk pas achteraf uitbetaald.
Zolang de hydro- en bechterew therapie niet doorgaan i.v.m. de coronabeperkingen, wordt er
niets geïncasseerd bij de deelnemers. Voert u zelf de betalingen uit, dan adviseer ik u daarmee te
wachten tot we echt het zwembad en/of de sportzaal weer in kunnen.

Ledenadministratie
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Mevr. R. Baburi
Mevr. M.M. Grobbe
Mevr. S.G.M. de Haan
Mevr. E.M. Hermann
Mevr. N. Kleijn
Dhr. R.P.M. de Nijs
Mevr. M. Ponec
Mevr. H.A. Roovers
De volgende leden zijn in de afgelopen
periode overleden:

Mevr. W. van Doorn-Hildernisse
Dhr. W. Hoogendoorn
Mevr. G. Maters-Oudenampsen
Mevr. M.P. Snoep
Dhr. A.A. van Mierlo
Dhr. A. Wenkenbach
Mevr. O.M.G. Westen-Verheydt

Koninklijke onderscheiding voor Elma van der Hoeven
Erelid Elma van der Hoeven is benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Ze krijgt deze Koninklijke onderscheiding voor haar jarenlange
vrijwilligerswerk. Elma was niet alleen van grote betekenis voor onze
vereniging als penningmeester en vicevoorzitter, maar zij was ook actief
voor de Olympus Atletiek Vereniging en in de Cliëntenraad van Sophia
Revalidatie.
Elma, van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!
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Afscheid redactieleden
Cees de Graaf
De redactie neemt afscheid van Cees de Graaf die sinds 2015 een
belangrijk aandeel heeft geleverd aan het Contactblad. Als voormalig
leraar Nederlands was hij natuurlijk een geweldige corrector van de
aangeleverde kopij en met zijn kennis van poëzie leverde hij mooie en
passende gedichten aan die een vaste plaats hadden in het blad. In zijn
vaste rubriek “Cees in gesprek met” gaf hij kernachtig weer wat er
speelt in onze vereniging, door op bezoek te gaan bij alle groepen of
individuele leden.
De redactie kijkt terug op een heel plezierige samenwerking en het
bestuur heeft een blijk van grote waardering aan Cees gegeven.

Marian Fase
Ook Marian Fase is teruggetreden als lid van de redactie. Zij heeft zich
tijdens haar bestuursperiode en als actief lid van de vereniging
gedurende vele jaren bezig gehouden met de redactie en de opmaak
van het Contactblad. Vier keer per jaar boog zij zich over de inhoud en
maakte zij zich sterk voor de lay-out waardoor de drukker een kant en
klaar document aangeleverd kreeg. Alleen de jubileumnummers van
vorig jaar zijn door een vormgever gemaakt. Ook van Marian hebben
we inmiddels op passende wijze afscheid genomen.
Veel dank aan Marian die ons gedurende zo veel jaren heeft voorzien
van ons verenigingsblad!

Informatieavonden
Helaas kwamen de informatieavonden van april en mei 2020 te vervallen
vanwege de corona-maatregelen. In oktober en november 2020 zijn nog wel
twee informatie avonden gepland, waarvan we hopen dat ze wél doorgaan.
De avonden beginnen om 19:30 uur op het adres
Wijkcentrum Vrederust, Flat Wilgenburg
Melis Stokelaan 2496-W, 2541 GS Den Haag
Zie ook de website www.rpvdenhaag.nl en onze Facebookpagina voor
actuele informatie over deze avonden.
Vervoer Taxibus: op de vrijdag vóór de bijeenkomst van de dinsdagavond
bellen met Ria Streef, tel. 070-3666810, tussen 10.00 en 12.00 uur.

Meer informatie:
Marijke Pleune,
Tel. 0174 – 245507
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Informatieavond 20 oktober 2020:
Mirit Willems van Zonneveld
Dans en Reuma – plezier en creativiteit
Mirit Willems-van Zonneveld is opgeleid aan de Dansacademie in
Tilburg en tevens geschoold als oefentherapeut Mensendieck.
Daarnaast heeft zij een opleiding bij de stichting Dance for Health
gevolgd, waardoor zij de expertise geeft om te dansen met
mensen met reuma (en de ziekte van Parkinson, ms of dementie).
Dansen op muziek ondersteunt mensen met reuma in bewegen. Extra lichaamsbeweging heeft een
gunstig effect op de pijn en stijfheid, en kan het dagelijks functioneren verbeteren.
Door middel van dans, muziek, en verbeeldingskracht wordt er gewerkt aan balans, kracht,
flexibiliteit, ontspanning en coördinatie. Ook de creativiteit wordt geprikkeld, zodat er op een zachte
manier nieuwe bewegingsmogelijkheden (her)ontdekt kunnen worden.
Hierdoor kunnen danslessen voor mensen met reuma o.a. bijdragen aan een betere fysieke conditie,
een positief gemoed en meer contact en verbinding met zichzelf en hun omgeving.
Danservaring is niet nodig en ook mensen in een rolstoel of die moeilijk ter been zijn, kunnen mee
bewegen binnen hun eigen mogelijkheden.

Informatieavond 17 november 2020 :
Dr. S.M. (Mechiel) Korte
Extreme vermoeidheid bij reuma
Dr. Korte is verbonden aan de Universiteit Utrecht/Ruhr-Universiteit Bochum,
Associate Professor Neuroimmunopharmacology ( Division of Phamacology –
Utrecht) en Guest Professor Biopsychology / Institute of Cognitive
Neuroscience Faculty of Psychology – Bochum.
Extreme vermoeidheid zien we vooral bij mensen die last hebben van ontstekingsreuma en gaat vaak
gepaard met een afname van geluk en een verminderd geestelijk welzijn. Dus door reuma daalt de
kwaliteit van leven. Voor deze vermoeidheid bestaat nog geen wetenschappelijk bewezen effectieve
behandeling. Dr. Mechiel Korte deed hiernaar onderzoek en vertelt over zijn laatste
wetenschappelijke doorbraak.
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Annemiek de Crom: Reuma en werk
Annemiek de Crom is gecertificeerd participatiecoach en gespecialiseerd in
werken met een chronische aandoening.
Ook in deze coronacrisis is werk of weer aan het werk gaan voor velen een
belangrijk onderdeel van het leven. Ter informatie en/of ondersteuning en op
verzoek van één van onze leden heeft de redactie werk gemaakt van het
thema Reuma en Werk. Annemiek de Crom beantwoordde een aantal vragen
over dit thema.
Én zij reageerde meteen positief op onze vraag om in 2021 naar Den Haag te
komen om tijdens een informatie avond verder op dit thema in te gaan.
Moet je tijdens een sollicitatiegesprek aangeven dat je reuma hebt?
Dat hangt van de situatie af. Wettelijk gezien hoeft het niet als het geen consequenties voor het
uitvoeren van de functie heeft. Het moet wel als je bijvoorbeeld minder uren wilt werken dan in de
vacature staat, je thuis wilt werken of een aanpassing nodig hebt.
Stel: je weet bijvoorbeeld dat je altijd 20 uur per week kan werken in de baan die jij graag wilt. In
goede en slechte tijden. Als je dan solliciteert op een functie van maximaal 20 uur is het niet nodig
iets over je gezondheidsklachten te zeggen. Een toekomstig werkgever mag ook niet naar je
gezondheid vragen.
Het is anders als je een zichtbare beperking hebt. Dat ziet je toekomstig werkgever dat er wat is. Ook
al mag hij niet vragen wat er aan de hand is, hij mag wel vragen of je bijvoorbeeld een dag kan typen
als je op een functie als secretaresse solliciteert. Zorg dan dat je een goed verhaal hebt. Vertel dat zo
positief mogelijk en geef aan wat de werkgever aan jou heeft als hij jou aanneemt.
Enkele tips:
 Oefen het gesprek met je partner, een goede vriend of vriendin. Laat ze alle vervelende
vragen stellen die ze kunnen bedenken. Dan ben je goed voorbereid op een gesprek.
 Verplaats je in de positie van je toekomstig werkgever. Wat zou jij dan willen weten als je
iemand voor je hebt met dezelfde gezondheidsklachten die jij heb
Wat is een succesfactor om aan het werk te blijven?
Eigenlijk zijn er 4 succesfactoren. Met stip op 1 staat de relatie met je leidinggevende, als je in
loondienst werkt. Het is belangrijk dat er op je werk een veilige sfeer is om zaken bespreekbaar te
maken. Bijvoorbeeld de vragen: Is er op je werk ruimte je werk en taken anders in te delen of op een
andere manier aan te pakken? Hoe groot is de flexibiliteit daarin zonder dat de kwaliteit van werk
eronder lijdt? Is er gelegenheid te experimenteren met taken en uren? Je leidinggevende speelt daar
een belangrijke rol in.
Vermoeidheid en verminderde energie komen bij veel vormen van reuma voor. Het zijn onzichtbare
klachten Je kunt je leidinggevende en collega’s niet kwalijk nemen dat zij moeilijk in kunnen schatten
wat je aankunt. Jij bent de enige die dat aan kan geven. Belangrijk is dat jij weet hoe jij van
activiteiten herstelt en hoelang het herstel duurt. Welke taken zijn echt te zwaar, bij welke taken heb
je hulp nodig en welke taken zijn geen probleem?
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De derde succesfactor is communiceren met je omgeving. Als je band met je leidinggevende goed is
en je van jezelf weet hoe je slim met je energie omgaat, verloopt de communicatie met je omgeving
een stuk soepeler. Betrek ook je directe collega’s erbij.
De laatste succesfactor is de band met je huisarts of medisch specialist. Je huisarts of specialist is
geen expert op het gebied van arbeid en gezondheid. Daar zijn onder andere bedrijfsartsen voor. Wel
is het fijn als je een arts hebt die vraagt hoe het op je werk gaat en je kan verwijzen naar mensen die
je daarbij helpen.
Ziek thuis: welke aanpassingen zijn er mogelijk op het werk?
Als je ziek thuis bent, zijn zowel je werkgever als jij verplicht er alles aan te doen om je weer aan het
werk te krijgen. De Wet Poortwachter regelt dit. Bij aanpassingen denk je meestal aan een
aangepaste muis voor de computer of een aangepaste stoel. Dat is allemaal mogelijk.
Ingewikkelder is het als je last hebt van vermoeidheid en je daardoor minder lang op kantoor kan
zijn. Zeker als je er ook nog ver voor moet reizen. Bespreek dan met je leidinggevende of je ook
gedeeltelijk thuis kunt werken of later op kantoor kan beginnen omdat je ’s morgens bijvoorbeeld
stijver bent.
Een andere oplossing is om eens naar je takenpakket te kijken. Welke taken kosten je erg veel
energie en welke taken kosten je weinig energie? Is er een collega die goed is in de taken die jou veel
energie kosten? Je collega heeft misschien een taak die jou weer beter ligt.
Tot slot: vraag aan je leidinggevende of je experimenteertijd krijgt. Dat wil zeggen dat je de tijd en
ruimte krijgt om te experimenteren wat goed gaat en wat minder goed of helemaal niet gaat.
Meer informatie over Annemiek de Crom en haar werkzaamheden zijn te vinden op haar website:
www.annemiekdecrom.nl
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In gesprek met Saskia Schut, deelnemer training ReumaUitgedaagd!
ReumaUitgedaagd! is een zelfmanagementtraining voor mensen met
een vorm van reuma. Het doel van ReumaUitgedaagd! is dat je zelf de
schipper aan het roer blijft/wordt en vorm geeft aan je leven met
reuma. Speciaal hiervoor opgeleide trainers die zelf ook een
reumatische aandoening hebben, begeleiden je hierbij.
Saskia heeft in maart april 2019 meegedaan aan de training
ReumaUitgedaagd! De redactie ging bij haar langs om te luisteren naar
haar ervaringen.
Saskia vertelt dat ze in 2018 de training gevolgd had en in 2019 nogmaals mee deed omdat ze het
idee had dat ze er meer voor zichzelf uit wilde halen:
In 2017 kreeg ik de diagnose Bechterew. En daarna heb ik nogal geworsteld met het vinden van de
juiste medicatie en met hoe om te gaan met de reuma en alles wat daarbij komt kijken. De specialist
geeft je een recept en het advies om te bewegen. Maar uiteindelijk ben je op jezelf aangewezen.
Een hele goede vriendin verdiepte zich heel lief in mijn diagnose. Zij was degene die mij wees op de
training ReumaUitgedaagd!.
Wat was je ervaring?
We hadden een groep met mensen van ongeveer dezelfde leeftijd. Je zit dan in dezelfde levensfase
en dan herken je veel. Bijvoorbeeld alleen al hoe beantwoord je de vraag: ‘hoe gaat het met je?’
Het is heel fijn om met lotgenoten te spreken en met Thea en Anita als echte ervaringsdeskundige
trainers over hoe het soms niet gaat en dan weer wel en over het omgaan met dagelijkse dingen.
Meedoen aan de training is niet alleen maar halen maar je kunt ook anderen inspireren. Met beide
groepen heb ik nog intensief contact via een Whatsapp groep en we zien elkaar regelmatig.
Wat heb je geleerd?
Ik leerde bijvoorbeeld om kleinere doelen te stellen, met kleine stapjes kan je soms verder komen en
het zorgt voor minder teleurstelling. Ik zag hoe anderen zich al veel meer hadden verdiept in hun
aandoening zodat ze er beter over kunnen vertellen. Ik ben denk ik duidelijker geworden in de
communicatie naar mijn gezin en familie waardoor er meer rekening met me wordt gehouden, zo
stoppen we bijvoorbeeld vaker tijdens een lange autorit. Hoe je een afspraak met een reumatoloog
kan voorbereiden en wanneer trek je aan de bel? En ook dat je aan de bel moet blijven trekken!
Er is een andere mindset gekomen, en daarvan ligt de voedingsbodem bij ReumaUitgedaagd!
Wat zou je willen zeggen tegen mensen die overwegen om de training te volgen?
De training biedt een mooi houvast op heel veel verschillende dagelijkse thema’s. Het is echt een
steuntje in de rug. Ik had er veel aan en ben nog lang niet klaar. Hoewel… er kwam laatst iemand bij
de inloop die nog van niets wist en toen merkte ik: ik ben intussen alweer wat verder. Het blijft een
aanrader voor iedereen.
Marianne Osseweijer, redactie
NB: Vanwege het Coronavirus wordt de training ReumaUitgedaagd! bij RPV Den Haag van dit najaar verzet
naar 2021. Als u niet zolang kan wachten zijn er andere mogelijkheden: de online training voor volwassenen en
jongeren en de weekendtraining voor volwassenen op 6,7 en 8 november 2020. Meer informatie kunt u vinden
op de website www.reumauitgedaagd.nl en op de facebookpagina van ReumaUitgedaagd!.
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Contactpersonen in coronatijd
Nu alle activiteiten stil liggen vanwege de coronamaatregelen zijn we benieuwd hoe onze
contactpersonen invulling geven aan de dag in deze tijd. We hebben een oproep gedaan om tips en
ervaringen te delen zodat anderen daar weer inspiratie uit kunnen halen.
Ik houd, samen met Marijke Pleune, zoveel mogelijk contact met onze leden
van de middagbijeenkomst. Ze stellen dit erg op prijs.
Verder vermaak ik me met haken, zoals te zien is op bijgevoegde foto. Dit is
een warme deken voor de bewoners van Florence als ze met de Florence-bus
een uitstapje gaan maken. Zij klaagden over de koude benen in de bus. Toen
zijn wij van de breiclub dit gaan maken. Maar helaas: door de corona hebben
ze er nog geen gebruik van kunnen maken. Ik vermaak me zelf met puzzelen,
lezen en handwerken. 3 keer in de week naar de winkel voor de
levensmiddelen.
Het bestuur houdt telefonisch en via skype contact met elkaar.
Dat Skypen gaat erg goed en leuk om elkaar weer even te zien.
Wij hopen jullie ook weer snel te zien!
Ria Streef, o.a. coördinator donderdagmiddaggroep

Ja hoe doe ik dat?
Ik denk net als iedereen. Ik heb de Wii spelcomputer neer gezet en doe veel
fitness en balans oefeningen. Ook zit ik veel op de hometrainer en de
balansbal. Ik kan gelukkig samen met mijn man nog veel fietsen wel zo
makkelijk met een e-bike en maken wij grote toertochten. Ook rondje
Westland dan halen wij bij de tuinders planten en bloemen.
Met Pasen ben ik bij al onze buren mooie fresia's wezen brengen om
ondanks deze bizarre tijd toch leuke paasdagen te hebben.
Ik hoop net als iedereen dat er wel snel een eind komt aan de corona!
En verder voor iedereen blijf gezond!
Truus v.d. Ende, coördinator Bechterew groep

Wij hebben met de leden van de kaartclub een groepsapp waarin we met
elkaar contact houden.
Persoonlijk gaan wij ‘s-morgens vaak fietsen want dan is het nog lekker rustig.
Wij doen ook graag een spelletje en houden van lezen.
Voor de rest blijven we positief en hopen dat we toch weer over een tijdje
kunnen kaarten met de club!
Janie en Cees Hofstede, kaartclub
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Het coronavirus slingert onze samenleving plotseling in een onzekere tijd. Soms voel ik me overweldigd
en verdrietig om alle coronaberichten. Tegelijkertijd besef ik ook dat deze crisis tijdelijk is. Alles gaat
voorbij. Het is goed om mezelf hier regelmatig aan te herinneren, want een angstig brein maakt zaken
vaak groter dan dat ze daadwerkelijk zijn. Het normale leven zal resumeren en deze dagen zullen
langzaam veranderen in herinneringen aan een bijzondere tijd.
Een bijzondere tijd is het zeker. Stiekem koester ik het wel een beetje en ben dankbaar hoe de mensen
elkaar ondersteunen, openstaan om elkaar een luisterend oor of een helpende hand te bieden. We zijn
met z’n allen een beetje meer van elkaar houden.
Er zijn nog meer dingen om dankbaar voor te zijn. Juist nu ik vaker thuis zit en minder omhanden heb kan
ik hier meer aandacht aan schenken. De zon die opkomt, fluitende vogels, mijn fijne huis in de duinen.
De mensen blijven thuis, maar de natuur gaat gewoon zijn gang die trekt zich nergens iets van aan. Het
is veel rustiger op straat en de dieren komen steeds dichterbij. Zo is het heel bijzonder wat zich allemaal
afspeelt in mijn tuin en ik nu de tijd heb om hier lekker thuis van te genieten.
Kijk maar eens naar mijn foto’s.
Ik hoop dat iedereen er toch nog het beste van kan maken. Het is zoals het is.
Anita Guldemond, gastvrouw Inloopochtend

Thuis in beweging blijven?
FysioTotaal, die een deel van onze leden begeleidt bij het bewegen in warm water, heeft een video
op internet (youtube) gezet met stoel-oefeningen waarbij het hele lichaam in beweging wordt gezet:

https://bit.ly/2yqYTow
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Overzicht groepsactiviteiten RPV Den Haag e.o.
Helaas werden ook wij in verband met de coronacrisis genoodzaakt, alle activiteiten op te schorten tot de
overheid het “sein veilig” geeft. Bij het ter perse gaan van dit blad is het nog steeds onzeker, of dat vóór de
zomer nog kan/mag. Wij houden u op de hoogte via onze website en Nieuwsflits.

Crazy Darts

Samen bewegen, samen praten, samen lachen, samen huilen
2e en 4e dinsdagavond in de maand van 19.30-23.00 uur, verenigingsgebouw
Mexicosingel 52, 2548 HB Den Haag.
Contactpersoon Joke Tijsmans, tel. 070 – 3237319

Donderdagmiddag
bijeenkomsten

Gezellig samen bezig zijn
1e donderdag van de maand, 13.30-15.30 uur, verenigingsgebouw Mexicosingel
52, 2548 HB Den Haag.
Contactpersonen Ria Streef, tel. 070 – 3666810 / 06 – 40304303 en
Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507

Hobbyclub maandag Kaarten maken, schilderen en nog veel meer

2e en 4e maandag van de maand, 13.30-15.30 uur,
Allard Piersonlaan 242, 2522 MX Den Haag.
Contactpersoon: Marga Noordermeer, 06 – 46354187

Inloopochtenden

Lotgenotencontact en een luisterend oor
2e woensdag van de maand 11.00-13.00 uur, verenigingsgebouw Mexicosingel
52, 2548 HB Den Haag.
Contactpersonen: Anita Guldemond, tel. 06 – 51600688 en
Kees Aaldijk, tel. 070 – 3801340

Kaartclub

Geen slag te missen
2de en 4de donderdag van de maand, 13.30-16.00 uur, verenigingsgebouw
Mexicosingel 52, 2548 HB Den Haag.
Contactpersonen:
Janie Hofstede, tel. 06 – 27564101 en Trezia Verbeek, tel. 06 – 24235680

Koor

Zingen voor je leven
2e en 4e vrijdagochtend van 9.30 – 12.00 uur in het verenigingsgebouw
Mexicosingel 52, 2548 HB Den Haag.
Aanmelden en meer info: tel. 070 – 3080654

Rijswijkgroep

Met een luisterend oor voor elkaar
2e en 4e maandagmiddag van de maand, 13.30-15.30 uur,
Johan Brouwerstraat 13, 2286 RL Rijswijk.
Contactpersoon: Henriette Godschalk, tel. 070 – 3941312

Timmerclub

Plezier met hout
1e, 3e en 4e woensdagmiddag van de maand, 13.30-16.00 uur,
verenigingsgebouw Mexicosingel 52, 2548 HB Den Haag.
Contactpersoon: Lia van der Laan, tel. 070 – 3871105
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Overzicht beweegactiviteiten RPV Den Haag e.o.
Helaas werden ook wij in verband met de coronacrisis genoodzaakt, alle activiteiten op te schorten tot de
overheid het “sein veilig” geeft. Bij het ter perse gaan van dit blad is het nog steeds onzeker, of dat vóór de
zomer nog kan/mag. Wij houden u op de hoogte via onze website en Nieuwsflits.

Tai Chi

Elke donderdag van 10.30 – 12.00 uur, met 2x pauze
Dekkersduin, Campanulastraat 6, Den Haag
Contactpersoon Joke Tijsmans, tel. 06 – 10583818 / e-mail
jh.tijsmans@gmail.com
Kosten € 5,- per keer
Meer weten over Tai Chi, kijk dan op www.healingtaichi.nl of
Facebook: Healingtaichi

Stoelyoga

Voorlopig opgeschort
Meer informatie op de website van het Inloophuis Haaglanden
www.inloophuishaaglanden.nl

Bechterew oefentherapie en hydrotherapie
Kosten
Lidmaatschap RPV Den Haag e.o.
Bechterew oefengroep (zaalsport en hydrotherapie)
Hydrotherapie (bewegen in warm water)
Locaties en tijden hydrotherapie
Basalt Revalidatie
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag

€ 24,00
€ 16,80
€ 16,00
Maandag
Vrijdag

Per jaar
Per maand
Per maand
19:00, 19:40 en 20:20 uur
18:00 en 18:40 uur

HMC locatie Bronovo
Bronovolaan 5, 2597 AX Den Haag

Woensdag

14:00 uur en 14:30 uur

Woonzorgcentrum Steenvoorde
Generaal Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk

Donderdag

10:00, 10:40, 11:20 en 12:00
uur

Bechterew oefengroep (Axiale SPA)
Basalt Revalidatie
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag

Vrijdag

18:00 – 19:00 uur zaalsport en
19:20 tot 20:00 uur
oefentherapie in zwembad

Door de (maatregelen tegen) het coronavirus zijn alle activiteiten tot nader order stilgelegd. Bij het
ter perse gaan van dit blad was nog niet bekend, of en wanneer onze activiteiten hervat kunnen
worden.
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Aanmeldingsformulier lidmaatschap/donateur RPV Den Haag e.o.
Leden van de Vereniging kunnen zijn: patiënten met een reumatische aandoening en betrokkenen.
Sympathisanten kunnen donateur worden.

O
O

Ik meld mij aan als lid van de Vereniging
Ik meld mij aan als donateur van de Vereniging

Naam en voorletter(s)

Dhr./Mevr.*

Geboortedatum (dd-mm-yyyy)
Adres
Postcode / Woonplaats
Woonplaats
Telefoon
E-mail adres
Reumatische aandoening
Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt ten
gunste van ziekte gerelateerde informatie

IBAN nummer

Ik ga wel/niet* akkoord met automatische incasso voor het lidmaatschap van € 24,- per jaar

Ik wil wel/geen* mailing ontvangen met informatie over de patiëntenvereniging
Datum

Handtekening

* doorstrepen wat niet van toepassing is
Dit formulier kan opgestuurd worden naar:

RPV Den Haag, Mexicosingel 52, 2548 HB Den Haag
NB: U kunt zich ook via de website aanmelden: www.rpvdenhaag.nl
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan
voor een mailing van de Patiëntenvereniging indien u dit hebt aangegeven.
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Aanmeldingsformulier voor deelname aan Bechterew oefengroep of
hydrotherapie (bewegen in warm water)
Lidmaatschap RPV Den Haag e.o. verplicht.
Betaling uitsluitend via automa sche afschrijving, bij voorkeur per kwartaal.
Kosten
Lidmaatschap RPV Den Haag e.o.
Bechterew oefengroep (zaalsport en hydrotherapie)
Hydrotherapie (bewegen in warm water)
Locaties en tijden hydrotherapie
Basalt Revalidatie
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag
HMC locatie Bronovo
Bronovolaan 5, 2597 AX Den Haag
Woonzorgcentrum Steenvoorde
Generaal Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk
Bechterew oefengroep (Axiale SPA)
Basalt Revalidatie
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag

Achternaam en voorletter(s)

€ 24,00
€ 16,80
€ 16,00

Per jaar
Per maand
Per maand

Maandag
Vrijdag
Woensdag

19:00, 19:40 en 20:20 uur
18:00 en 18:40 uur
14:00 uur en 14:30 uur

Donderdag

10:00, 10:40, 11:20 en 12:00
uur

Vrijdag

18:00 – 19:00 uur zaalsport,
19:20 tot 20:00 uur
oefentherapie in zwembad

Dhr./Mevr.*

Geboortedatum (dd-mm-yyyy)
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoon
E-mail adres
IBAN nummer
Mijn voorkeur gaat uit naar de groep
(s.v.p. dag en tijd opgeven)

Datum

Handtekening

Dit formulier kan opgestuurd worden naar:

RPV Den Haag, Mexicosingel 52, 2548 HB Den Haag
NB: U kunt zich ook via de website aanmelden: www.rpvdenhaag.nl
U ontvangt een machtigingsformulier om de kosten voor de therapie automatisch te laten afschrijven van uw rekening.
Na ondertekening en retournering zal dit formulier gearchiveerd worden t.b.v. de financiële administratie
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Nieuws van ReumaNederland
ReumaNederland kondigt oﬀensief tegen artrose aan
ReumaNederland heeft dinsdag 3 maart tijdens een symposium bekendgemaakt een offensief te
starten tegen artrose. Het offensief moet in het komende decennium leiden tot een verbetering van
de huidige artrosezorg én een behandeling die de ziekte remt. In Nederland hebben bijna 1,5
miljoen mensen artrose. In 2040 zijn dat er al 2,3 miljoen. 85% van hen heeft altijd pijn. Het
merendeel ervaart beperkingen in het dagelijks functioneren thuis en op het werk.
Artrose is geen onschuldige kwaal waar patiënten mee moet leren leven. Het is een ziekte in de
gewrichten die ernstige schade veroorzaakt. Tot nu toe is er geen behandeling die artrose remt. Laat
staan geneest. De behandeling voor mensen met artrose, vooral pijnbestrijding en/of oefentherapie
is vaak niet afdoende. In het uiterste geval wordt dan gekozen voor een gewrichtsvervangende
operatie, maar hier kleven ook nadelen aan.
Gezien de exponentiële groei van het aantal mensen met artrose, de impact die de ziekte heeft op
mens en maatschappij en de beperkte behandelmogelijkheden, start ReumaNederland een offensief
tegen artrose.
Tijdens het symposium sprak ook minister Bruno Bruins (Medische Zorg) de aanwezigen toe over de
impact die artrose als ziekte heeft en steunde hij het artrose offensief met een symbolische
handdruk. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg): “Ik ben blij met het artrose offensief. Laten we
intussen hard werken aan goed geïnformeerde artsen en goed geïnformeerde patiënten. De zorg
voor artrose kan beter. En dan moet het ook beter.”

Samen zorgen voor beweging
De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
(NVR) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) waren ook aanwezig op
het symposium en steunen het initiatief van ReumaNederland voor een offensief tegen artrose.
ReumaNederland gaat de komende periode graag met deze partijen in gesprek om te kijken hoe zij
een bijdrage zouden kunnen leveren aan het artrose offensief.
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Onderzoek ReumaNederland
Voorlopig aanmelden onderzoeken langdurige
oefentherapie bij RA en axiale SpA
Heb jij ernstige RA of axiale SpA en ervaar je daardoor grote beperkingen in je dagelijks leven?
We zoeken deelnemers voor twee onderzoeken waarin wordt gekeken of langdurige oefentherapie
een positief effect heeft.
LET OP: Vanwege de huidige coronamaatregelen, kunnen de onderzoeken nu nog niet van start gaan.
Voorlopig aanmelden kan nu wel. Dan kunnen de onderzoekers alvast kijken of je straks kunt
deelnemen zodra de onderzoeken van start gaan.
Wie kan deelnemen?
Mogelijk kom jij in aanmerking om mee te doen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:
 De diagnose RA of axiale SpA is bij jou door een reumatoloog gesteld.
 Je ervaart vanwege de RA of axiale SpA grote beperkingen in je dagelijks functioneren.
 Je hebt gedurende drie maanden geen oefentherapie voor je RA of axiale SpA gehad.
 Je bent bereid om minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar mee te doen aan het onderzoek.
Een onderzoekscommissie bepaalt uiteindelijk of je definitief mee kunt doen.
Hoe kan ik mij aanmelden?
Voldoe je aan de voorwaarden die hierboven genoemd zijn en wil je deelnemen?
Als je RA hebt kun je mailen naar: L-EXTRA_studie@lumc.nl.
Als je axiale SpA hebt kun je mailen naar: L-EXSPA_studie@lumc.nl.
Heb je geen e-mail tot je beschikking? Dan kun je bellen naar 071-526 40 88. Spreek hier je naam en
telefoonnummer in en geef aan of je interesse hebt voor het onderzoek bij RA of bij axiale SpA.
Je wordt daarna teruggebeld door een onderzoeker.
Wat houden de onderzoeken in?
Het gaat om twee onderzoeken die beiden ongeveer drie jaar duren:
 L-EXTRA (Longstanding Exercise Therapy in Patients with Rheumatoid Arthritis)
 L-EXSPA (Longstanding Exercise Therapy in Patients with Axial spondyloarthitis).
In beide onderzoeken zijn twee groepen deelnemers:
 Deelnemers uit de ‘interventiegroep’ worden voor langere tijd behandeld door speciaal
opgeleide fysio- en oefentherapeuten.
 Voor deelnemers uit de ‘controlegroep’ verandert er in het eerste jaar niets. Na een jaar
worden zij ook voor langere tijd behandeld door speciaal opgeleide fysio- en
oefentherapeuten.
Via loting krijgen de deelnemers te horen in welke groep men zit. De onderzoeken zijn opgezet door
het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) samen met ReumaNederland, reumatologen, fysioen oefentherapeuten en onderzoekers.
Bewijs nodig
ReumaNederland pleit er al jaren voor dat iedereen met reuma die het nodig heeft fysio- en
oefentherapie vergoed moet krijgen. Met de uitkomsten willen wij bewijzen dat oefentherapie voor
deze groep mensen werkt én daarom in het basispakket hoort.
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Kloppen uw contactgegevens nog?
Verhuisd? Nieuw e-mail adres of (mobiel) telefoonnummer?
Omdat er bij telefonisch doorgeven gemakkelijk fouten worden gemaakt bij het noteren van uw
nieuwe gegevens vragen wij u, wijzigingen schriftelijk aan ons door te geven.
Helaas hebben wij nog steeds niet van alle leden een (juist) telefoonnummer of e-mail adres.
Voor zover u dat nog niet gedaan hebt en u in de afgelopen maanden geen e-mail van ons ontvangen
heeft, verzoeken wij u vriendelijk om uw e-mailadres en – bij voorkeur vast en mobiel –
telefoonnummer aan ons door te geven.
Dit kan op verschillende manieren:




een e-mail te sturen naar ledenadministratie@rpvdenhaag.nl, of
het contactformulier op onze website in te vullen, of
een verhuisberichtje sturen naar
RPV Den Haag e.o.
Mexicosingel 52
2548 HB Den Haag

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om beter met u te communiceren, dus niet voor
reclamedoeleinden!

Oproep
Het bestuur van RPV Den Haag e.o. heeft dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden en
mensen, die het bestuur kunnen ondersteunen!
Nog dit jaar zullen twee bestuursleden aftreden. Kom en help ons met een beetje van uw vrije tijd!
Interesse? Neem – bij voorkeur via e-mail – contact op met één van de bestuursleden (zie blz. 3).
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In samenwerking met

www.reumanederland.nl
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