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Verenigingsinformatie
ALGEMEEN
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.
Correspondentie/secretariaat RPV Den Haag e.o.
Alphons Diepenbrockhof 44-B,
2551 KG Den Haag
Ledenadministratie
RPV Den Haag e.o.
Ledenadministratie,
Marg. van Hennebergweg 49-B
2552 BD Den Haag
Adres verenigingsgebouw
Mexicosingel 52
2548 HB Den Haag
Telefoon
06 – 22377537
(penningmeester/secretariaat)
E-mail
info@rpvdenhaag.nl
website
www.rpvdenhaag.nl
IBAN
NL66INGB0003890569 t.n.v.
Ver. van Reumapatiënten Den
Haag e.o.
Inschrijving K.v.K.
40409644
Aangesloten bij
Ieder(in)

COLOFON
Nieuwsflits & Contactblad
Het Contactblad van de vereniging
verschijnt minimaal drie maal per jaar
op papier:
 Winter/Jaarverslag
 Voorjaar/zomer
 Najaar/herfst
Tevens brengt de redactie van het
contactblad ca. acht maal per jaar de digitale
Nieuwsflits uit.

Redactie
redactie@rpvdenhaag.nl
 Marianne Osseweijer
 Thea Moen
Met dank aan bestuur en alle leden van
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Bestuur en contactpersonen RPV Den Haag e.o.
Bestuursleden
Voorzitter
Mevr. N. Bogte-Steenbeek (Nathalie),
n.bogte@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 21206155

Ledenadministratie
Mevr. R. Streef (Ria),
r.streef@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 40304303

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

2e Penningmeester (aspirant)
Mevr. A.A. Knul (Alie),
a.knul@rpvdenhaag.nl
tel. 06-51752240

Mevr. M.J.B. Pleune (Marijke),
m.pleune@rpvdenhaag.nl
tel. 0174 – 245507

Mevr. M. Osseweijer (Marianne),
m.osseweijer@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 19452744
Vacatures:
Vicevoorzitter
Secretaris

Algemeen adviseur en ombudsvrouw

Mevr. M. Rodenrijs (Ria)
ombudswerker@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 51537670

Medisch adviseur

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

Vrijwilligerscoördinator

Marianne Osseweijer,
m.osseweijer@rpvdenhaag.nl,
tel. 06 – 19452744

Algemeen coördinator hydrotherapie

Ria Streef,
r.streef@rpvdenhaag.nl,
tel. 06 – 40304303

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)

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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Contactpersonen verenigingsactiviteiten
Activiteiten zie ook www.rpvdenhaag.nl

Contactpersonen

Hydrotherapie Basalt Revalidatie
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag
Maandag: 19:00, 19:40 en 20:20 uur
Vrijdag: 18:00 en 18:40 uur

Inschrijven via de ledenadministratie.
Afmelden bij Mary Rindert, 070 – 3250703
(evt. voicemail inspreken)

Bechterew oefengroep (Axiale SpA)
Basalt Revalidatie
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag
Vrijdagavond 1 groep:
18:00 - 19:00 uur zaalsport,
19:20 - 20:00 uur oefentherapie in zwembad

Inschrijven via de ledenadministratie.
Afmelden en informatie:
Truus v.d. Ende, 070 – 3913034

Tai Chi
Dekkersduin, Campanulastraat 5, Den Haag
Elke donderdag 10:30 – 12:00 uur

Joke Tijsmans, tel. 06 – 10583818

Dartclub
Verenigingsgebouw
2e & 4e dinsdag v.d. maand 19:30 – 22:00 uur

Joke Tijsmans, tel. 06 – 10583818

Donderdagmiddaggroep
Verenigingsgebouw
1e donderdag v.d. maand 13:30 – 15:30 uur

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

Inloopochtenden voor reumapatiënten
2e woensdag v.d. maand 11:00 – 13:00 uur

Anita Guldemond 06 – 51600688 en
Kees Aaldijk 070 - 3801340

Kaartclub
Verenigingsgebouw
2e & 4e donderdag v.d. maand 13:00 – 16:00 uur

Nieuwe leden welkom!
Janie Hofstede, tel. 06 – 27564101

Timmerclub
Verenigingsgebouw
Elke woensdag v.d. maand 13:30 – 15:30 uur

Lia van der Laan, tel. 06 – 30675543

Kent u een (langdurig) ziek medelid?
Meld dit dan even bij Marijke of Ineke, zodat zij
namens de vereniging voor een kaartje of kleine
attentie kunnen zorgen. Alvast dank!

Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507 of
Ineke Hoppenbrouwer, tel. 0174 – 729782

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
info@rpvdenhaag.nl – www.rpvdenhaag.nl
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Voorwoord van de voorzitter
Beste lezers,
Voor u ligt de derde versie van het Contactblad. De vorige
versies konden de prullenbak in doordat het nieuws ons
elke keer inhaalde.
Het begon goed in september, alles werd weer opgestart
en we konden elkaar live ontmoeten. We gingen zelfs
plannen maken voor een gezellige kerstviering.
Het is nu november en de werkelijkheid ziet er weer anders
uit.
Helaas hebben we als bestuur moeten besluiten, dat een
gezamenlijke kerstviering nu niet verantwoord is.
Daar balen we enorm van!
We hebben geen glazen bol maar hopen komend voorjaar
wel iets gezelligs voor ons allemaal te kunnen organiseren!
Om met positief nieuws af te sluiten: ons bestuur is
uitgebreid met (aspirant) bestuurslid Alie Knul. Zij is zich nu
aan het inwerken tot 2e penningmeester.
Hartelijk welkom Alie en veel succes en plezier in ons team!
Veel leesplezier en hartelijke groet,
Nathalie Bogte, voorzitter
Eindelijk hebben we weer een bloemstukje gemaakt bij
de donderdagmiddaggroep in oktober.
Elleke Jutte had een mooi herfststukje als voorbeeld
gemaakt, maar iedereen kon daar natuurlijk een eigen
twist aan geven.

Het resultaat ziet u op de voorpagina!

Heeft u het Contactblad uit, gooi het dan niet weg. Leg het blad in de wachtkamer van uw
huisarts, specialist, fysiotherapeut, tandarts enz. zodat ook anderen het kunnen lezen.
Zo wordt u ambassadeur van onze Vereniging en inspireert u anderen om zich aan te melden
als lid of donateur van onze Vereniging. Dank u wel!
Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
info@rpvdenhaag.nl – www.rpvdenhaag.nl
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Ledenadministratie
Nieuw adres ledenadministratie
Met ingang van 1 januari 2022 is de ledenadministratie geheel in handen
van Ria Streef.
Geef uw wijzigingen in uw adres, e-mailadres of telefoonnummer altijd
schriftelijk aan ons door. De ledenadministratie is bereikbaar via:
 een e-mail aan ledenadministratie@rpvdenhaag.nl, of
 het contactformulier op onze website, of
 een verhuisbericht aan Ledenadministratie RPV Den Haag e.o.
Margaretha van Hennebergweg 49-B, 2552 BD Den Haag
Welkom nieuwe leden!
Fijn dat we ondanks de beperkte hoeveelheid activiteiten tot nu toe dit jaar toch 22 nieuwe
leden mogen begroeten!
In memoriam
Helaas is ook een aantal van onze leden dit jaar overleden.
Wij wensen allen, die een dierbare verloren hebben, veel sterkte!
Aanmelding als nieuw lid kan uitsluitend schriftelijk via de ledenadministratie.
Dat kan op bovenstaande manieren en u kunt ook
 het aanmeldingsformulier op onze website invullen; of
 het aanmeldingsformulier in dit Contactblad invullen en opsturen.
Het lidmaatschap loopt van januari tot en met december (verenigingsjaar).
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar
plaats te vinden en kan uitsluitend per brief of e-mail aan de ledenadministratie of door
invulling van het contactformulier op onze website.
Tijdelijke ledenstop hydrotherapie
Vanwege de sluiting van bad Steenvoorde en de mogelijkheid voor de leden uit
Steenvoorde om over te stappen naar zwembad Basalt is er tijdelijk geen ruimte voor
nieuwe deelnemers aan de hydrotherapie.

Cadeau
Ook dit jaar krijgen alle leden een zakagenda cadeau van de
Stichting Vrienden van de Reumapatiëntenvereniging Den Haag
e.o. Daarvoor natuurlijk onze hartelijke dank!

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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Penningmeester
Tweede penningmeester
Alie Knul heeft zich gemeld voor de vacature van tweede
penningmeester. Zij werkt zich nu in als (aspirant)
bestuurslid en penningmeester. Wij hopen Alie tijdens de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te kunnen
voordragen als “echt” bestuurslid! Heel veel succes Alie!
Incasso en facturatie hydro- en bechterew therapie
De incasso van bedragen voor hydro- en bechterew therapie is weer gestart. Ook als u
door vakantie of een korte ziekte een paar keer niet kan, betaalt u gewoon door. Dat is
niet veranderd! De facturen worden na de afsluiting van elk kwartaal opgemaakt en
verstuurd: u ontvangt de factuur dus altijd pas aan het begin van het volgende kwartaal.
Als het zwembad dicht is, zoals in de coronaperiode, berekenen wij u natuurlijk ook niets.
Incasso en facturatie contributie 2022
Eind januari 2022 wordt de contributie over 2022 geïncasseerd bij de leden, die daartoe
een machtiging hebben afgegeven. Ook in 2022 bedraagt de contributie bij automatische
incasso € 24,-. Zorgt u voor voldoende geld op uw rekening?!
U ontvangt bij automatische incasso niet automatisch een factuur.
Wenst u wel een factuur te ontvangen, dan kunt u deze per e-mail bij mij opvragen.
Hebt u geen machtiging afgegeven, dan betekent dat voor ons meer werk.
Tijdens de ALV van 2021 is besloten, de extra kosten te verhogen naar € 4,-. U ontvangt
dan een factuur van € 28,- (€ 24,- + € 4,-) die u vóór 1 maart van het lopende jaar dient te
betalen.
Betaalt iemand met een andere achternaam voor u, of betaalt u voor iemand met een
andere achternaam, vermeld dan s.v.p. wel de voorletters en de achternaam van die
persoon en zo mogelijk ook het lidnummer.
Betaalt u niet of lukt het ons niet, het bedrag van uw rekening te incasseren, dan sturen
wij u een herinnering (extra kosten: € 4,-).
Leden die ondanks alles niet betalen, worden uiteindelijk geroyeerd.
Elk jaar zijn er mensen die hun contributie niet kunnen betalen om financiële redenen.
Mocht dit bij u het geval zijn, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Wellicht
kunnen we een regeling treffen, mijn telefoonnummer vindt u voorin het contactblad.
Thea Moen
Penningmeester@rpvdenhaag.nl

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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Kort nieuws
WBTR: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
We beloofden u ook op de hoogte te houden van onze activiteiten m.b.t. de WBTR. Op dit
moment worden de wijzigingen en/of aanvullingen op grond van de WBTR in de statuten
van de vereniging ingepast. In de volgende Algemene Ledenvergadering worden de
aangepaste statuten aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.
Avondbijeenkomst 19 oktober 2021
De workshop Dans en Reuma beloofde ons plezier en creativiteit en beide hebben we
volop gekregen! Het was even wennen, zo “gek doen” in een grote kring, maar onze
enthousiaste docent Mirit kreeg ons toch allemaal in beweging: iedereen deed sportief en
naar vermogen mee. Er werd veel gelachen en ook achteraf kregen we heel wat positieve
reacties: misschien iets voor een nieuwe club?
Zover is het nog niet, maar wie dat wil, kan wel (gratis) een keer meedoen met één van de lessen
van DansPark, gespecialiseerd in danslessen voor mensen met een chronische bewegingsbeperking
door o.a. Parkinson, MS, reuma of een CVA. U kunt dit zelf regelen met één van de docenten:
Mirit van Zonneveld, tel. 06 - 16245695 en Marjolein Palthe, e-mail marjolein@danspark.org
Locatie : De Dutch Don’t Dance Division, De Gheijnstraat 51, Den Haag
Lessen : Zaterdag 15:30 – 16:30 uur

Onderzoek: Ervaringen met medicinale
cannabis

Aanmelden
Wanneer u medicinale cannabis gebruikt
(dit is cannabis op recept van een arts),
kunt u zich aanmelden voor het
onderzoek via mijnmedcannabis.nl.
Daar treft u ook meer informatie aan
over dit onderzoek.

Gebruikt u medicinale cannabis op recept van
een arts?
Doe dan mee aan een onderzoek van
bijwerkingencentrum Lareb en Bureau
Medicinale Cannabis (BMC). Zij starten een
onderzoek naar de bijwerkingen bij het
gebruik van medicinale cannabis.
Bij dit onderzoek krijgen patiënten vier
vragenlijsten over een periode van een jaar.
De vragen gaan over ervaringen met
medicinale cannabis, het optreden van
mogelijke bijwerkingen en waarvoor
medicinale cannabis gebruikt wordt.
Met dit onderzoek willen Lareb en BMC meer
inzicht krijgen in welke bijwerkingen optreden,
hoe vaak ze optreden en wat het beloop is.
Ook wanneer u geen klachten of bijwerkingen
ervaart van de medicinale cannabis kan u
meedoen.

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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Liefde en leefstijl als je reuma hebt
Reuma kan zorgen voor
veranderingen in je leven.
Het kan zijn dat je relatie verandert.
Of misschien maak je aanpassingen
in je leefstijl. Je wil bijvoorbeeld op je
voeding letten en meer bewegen.
Dit heeft allemaal invloed op je leven.

Reumacentra ReumaZorg Zuid West Nederland (RZWN) organiseerde op 16 oktober het
webinar Reuma, liefde en leefstijl. Verschillende deskundigen vertelden over de invloed van
reuma op relaties, intimiteit en leefstijl.
Relaties en intimiteit als je reuma hebt
De eerste sprekers waren Dorine Sijpkens en Nienke Dekkinga. Dorine is reumatoloog bij
ReumaZorg ZWN en Nienke is consulent seksuele gezondheid. Ze vertelden over de
invloed van reuma op intimiteit. Liefde en intimiteit zijn namelijk erg belangrijk voor je
gezondheid. Maar meer dan de helft van de mensen met reuma ervaart veranderingen in
hun relatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je pijn hebt of vermoeid bent. Of misschien zit je
niet lekker in je vel. Dat kan invloed hebben op je relatie en op intimiteit.
Bespreken met je arts
Als je merkt dat je reuma invloed heeft op je relatie, dan kan het goed zijn om dit te
bespreken met je arts. Veel mensen hebben hier ook behoefte aan. Helaas wordt er nog
niet genoeg over dit onderwerp gesproken in de spreekkamer. Veel mensen vinden het
lastig om erover te beginnen. Dorine en Nienke legden tijdens het webinar uit hoe je dit
kunt aanpakken. Daarnaast gaven ze tips over hoe je om kunt gaan met reuma binnen je
relatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je door reuma pijn hebt of bepaalde lichamelijke
activiteiten niet meer kan doen. Dit kan ervoor zorgen dat je een verminderd zelfbeeld
krijgt. Ook kan het zijn dat je minder beweeglijk bent door de reuma. Daarnaast kan
bijvoorbeeld vermoeidheid, stijfheid, huidaandoeningen of schaamte ervoor zorgen dat je
minder zin of behoefte hebt aan intimiteit. Bij artritis psoriatica kan het zijn dat je
huiduitslag krijgt bij je intieme delen. Dit kan ook invloed hebben op de intimiteit in je
relatie. Dorine wijst erop dat al deze factoren tot depressieve klachten kunnen leiden. Het
is daarom erg belangrijk om dit thema bespreekbaar te maken. Hoe je omgeving omgaat
met jouw ziekte bepaalt namelijk mede de invloed die het heeft op je leven. Als je
omgeving begripvol is en ondersteuning biedt, kan dit een positieve invloed hebben.

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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Reuma en voeding
Reuma kan ook invloed hebben op je leefstijl. Voeding kan hierbij een belangrijke rol
spelen. Daarover vertelde Wendy Walrabenstein. Zij is diëtist, onderzoeker en leefstijl
therapeut. Ze heeft onderzoek gedaan naar de invloed van voeding op het welzijn.
Bij reuma lijkt plantaardige en vezelrijke voeding goed te zijn, zoals fruit. Reumaklachten
lijken dan te verminderen. Daarbij is de schijf van 5 een goede basis. Als je dierlijke
producten eet is het goed om vis te eten in plaats van vlees. Maar niet alle
voedingspatronen werken voor iedereen. Het is goed om verschillende dingen uit te
proberen en te kijken wat voor jou werkt. Ook kun je de hulp van een diëtist inschakelen.
Naast gezonde voeding is het volgens Wendy ook belangrijk dat je genoeg slaapt en niet te
veel stress hebt. En dat je veel beweegt, ontspant en sociale contacten onderhoudt.
Met reuma in beweging
Als laatste was Jobjan Blonk aan het woord. Hij is bewegingswetenschapper en
vitaliteitscoach. Als je reuma hebt, is beweging volgens hem erg goed. Hoe meer je je
lichaam gebruikt, hoe vitaler je blijft. Jobjan gaf als tip om je bewegingen eens bij te
houden in een logboek. Daar kun je ook inzetten wanneer je pijn voelt. Door terug te
kijken ontdek je misschien patronen die je kunt aanpassen. Ook gaf Jobjan verschillende
oefeningen die je kunt doen om in beweging te blijven. Zo kun je je enkels draaien om
flexibel te blijven of je uithoudingsvermogen trainen door je knieën een minuut lang te
heffen.
Jouw keus!
Tijdens het webinar is besproken welke invloed reuma kan hebben op verschillende
onderdelen van je leven. Maar jij bepaalt hoe groot die invloed is. Weet dat je nog steeds
een fijne intieme relatie kunt hebben als je reuma hebt. En bekijk welke leefstijl voor jou
werkt. Het belangrijkste is dat jij goed in je vel zit.
Na een prettige kennismaking hebben we besloten om meer samen te gaan werken met
ReumaZorg Nederland. Het bovenstaande en het artikel op pagina 15 zijn overgenomen
van ReumazorgNederland, waar nodig ingekort i.v.m. de omvang van ons blad.
De volledige artikelen zijn te vinden op reumazorgnederland.nl

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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In gesprek met Marijke Pleune
Niet zomaar…
Maar om haar in het zonnetje te zetten omdat zij
zich al zo vele jaren inzet voor de RPV én na 3
termijnen JA heeft geantwoord op onze vraag of
ze nog een jaar in het bestuur wil blijven.
Daar zijn we blij mee, Marijke is een
gewaardeerd bestuurslid!
Marijke, je bent een heel vertrouwd gezicht voor iedereen binnen de RPV.
Ja dat denk ik ook. Ik heb er 3 termijnen op zitten en ga nu mijn 13e jaar als bestuurslid in.
12 jaar geleden ben ik door de toenmalige voorzitter gevraagd om in het bestuur plaats te
nemen. Ik heb 3 voorzitters en een grote verhuizing van de RPV meegemaakt. Ik vind het
nog steeds leuk om te doen, we hebben een fijn bestuur; er is een open en ontspannen
sfeer, we communiceren goed en duidelijk met elkaar, dat vind ik heel belangrijk.
Samen met Nathalie organiseer ik de evenementen zoals Kerst, dagje uit en het 40-jarig
jubileum in 2019. Met Ria Streef verzorg ik al 14 jaar de middagbijeenkomsten met veel
plezier. We maken kaarten, kletsen gezellig, doen spelletjes of gaan bloemschikken.
Op tafel staat een prachtig bloemstuk, daar wil ik straks een fotootje van maken.
Met Kerst gaan we weer een bloemstuk maken dus als je zin hebt…
De avondbijeenkomsten verzorg ik al 11 jaar, dat zijn er tot nu ongeveer 100 in totaal! De
hapjes en de drankjes tijdens deze bijeenkomsten worden ook door mij geregeld.
Ik vraag me weleens af: hoe kom je aan de ideeën voor de informatie avonden?
O dat is nooit een probleem, ik doe ideeën op tijdens vergaderingen, in vakbladen zoals
het ReumaMagazine en soms in contactbladen van andere verenigingen, op congressen en
beurzen en bij onze medisch adviseur die ons up-to-date houdt.
Een goede contactpersoon in het ziekenhuis is heel fijn, zij brengt me in contact met
andere artsen. Van een orthopeed tot een tandarts, een ergonoom en een fysiotherapeut.
Wat ik bijzonder vind is dat alle sprekers akkoord gaan om het pro Deo te doen.
Ze krijgen een mooie bos bloemen of lekkere fles wijn maar geen financiële vergoeding.
Hoe is jouw leven met reuma
Ik heb nu bijna 50 jaar RA, veel medicijnen geslikt en veel beperkingen. Ik heb 10 jaar
gewerkt in de zaak van mijn vader- (heel trots): zijn zaak was een begrip in de wijde
omtrek. We hebben 2 kinderen, toen onze dochter werd geboren moest ik stoppen met
werken. Ik had geen hulp, dat was er toen gewoon niet, en had mijn handen vol aan de
kinderen, het huishouden en mezelf. Dat was een moeilijke keuze, ik vind het leuk om met
mensen om te gaan, maar het was niet te combineren.
Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
info@rpvdenhaag.nl – www.rpvdenhaag.nl
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Wat vind je leuk, waar word je blij van?
We houden erg van korte vakanties in de natuur, lekker lopen en fietsen! En we genieten
enorm van het contact met onze kinderen en kleinkinderen, we hebben 4 kleinkinderen in
de leeftijd van een half tot twaalf jaar.
Ik maak graag kaarten en houd van tuinieren, dat is echt mijn hobby. ‘Groei en Bloei’, een
landelijke organisatie organiseert vaak leuke excursies. Pas geleden hebben we een Salvia
kwekerij bezocht, en binnenkort gaan we naar een Aloë Vera kwekerij waar we een
rondleiding krijgen.
Al 30 jaar ga ik elke week naar yoga, het fijne is dat ik daar mee kan doen wat ik kan.
En volgens mij doe je nog meer vrijwilligerswerk..
Ja, voor de Zonnebloem werk ik ook als vrijwilliger. Er wordt veel georganiseerd voor
mensen in ons dorp, zo zijn we nu bezig om 300 leden een bakje druiven te bezorgen en
tijdens de Corona periode hebben we een puzzeltocht georganiseerd en kleine attenties
gebracht.
Mijn man Rien is dit jaar met pensioen gegaan en doet mee met allerlei hand- en
spandiensten, dat is heel fijn! Dat doet hij ook bij mijn werkzaamheden bij de RPV, dat
maakt voor mij dat ik het kan blijven doen.
Bedankt Marijke voor jouw enorme inzet en bijdrage
aan het reilen en zeilen van de RPV!
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Reuma en morbiditeit
Morbiditeit
is de medische benaming voor ziekelijkheid of
vatbaarheid voor bepaalde ziekten. Bij morbiditeiten
is er verschil tussen een comorbiditeit en een
multimorbiditeit.
Comorbiditeit is het hebben van een bijkomende stoornis naast de primaire, chronische
ziekte die centraal staat in de behandeling.
Mensen met reuma hebben vaak stoornissen als het prikkelbare darm syndroom, een
psychische stoornis als depressie en/of angst of concentratiestoornissen erbij.
Multimorbiditeit is, dat je meerdere chronische ziekten tegelijk hebt. Deze ziekten zijn
allemaal even sterk aanwezig en beïnvloeden elkaar. Die chronische ziekten staan allemaal
centraal in de behandeling. Mensen met reuma hebben dan een andere reumatische
ziekte, bijvoorbeeld het Syndroom van Sjögren met het fenomeen van Raynaud, diabetes,
een longziekte of hart- en vaatziekten erbij. Multimorbiditeit en het gebruik van veel
verschillende medicijnen (polyfarmacie) verhoogt je kans op complicaties.
Reuma
Mensen met ontstekingsreuma hebben meer kans dan anderen om bepaalde andere
ziekten te ontwikkelen. Ze hebben vaak een comorbiditeit of multimorbiditeit. Er is vaker
dan gemiddeld een tweede, derde of vierde ziekte aanwezig, zoals: een hart- en
vaatziekte, een hoge bloeddruk, COPD, neurologische aandoeningen, carpaal
tunnelsyndroom, diabetes, infecties, maagklachten, botontkalking en depressie.
Sommige van deze klachten kunnen een gevolg zijn van het ontstekingsproces van de
reuma zelf, zoals hart- en vaatziekten. Andere klachten kunnen ontstaan door
bijvoorbeeld de gebruikte medicijnen (infecties en maagklachten).
Vaak is de relatie tussen reuma en andere aandoeningen ingewikkeld: botontkalking kan
bijvoorbeeld ontstaan door de ziekte osteoporose zelf, maar ook door de behandeling met
een medicijn bij een morbiditeit.
Kwaliteit van leven
Het hebben van meerdere ziekten heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven.
Het kan toeval zijn, dat er meerdere ziekten onafhankelijk van elkaar bij u voorkomen,
maar vaak is de ene ziekte een gevolg van een andere. Ook kan een bepaalde risicofactor
leiden tot verschillende ziekten. Bepaalde combinaties van ziekten kunnen vaker
voorkomen bij bepaalde mensen en morbiditeit komt vaker voor, naarmate men ouder
wordt. Een tweede ziekte erbij is niet alleen extra vervelend, maar ook lastig. Want een
medicijn, dat goed werkt tegen de ene ziekte kan minder goed werken bij een andere
aandoening. En dan? Wel of niet gebruiken?
Het volledige artikel is terug te vinden op: reumazorgnederland.nl
Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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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

Achternaam en voorletter(s)
Geboortedatum (dd-mm-yyyy)
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoon
(bij voorkeur ook 06-nummer
E-mailadres
Reumatische aandoening
Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt ten
gunste van ziekte gerelateerde informatie

IBAN nummer
ten name van
Ik ga wel/niet* akkoord met automatische incasso voor het lidmaatschap van € 24,- per jaar
(extra kosten zonder automatische incasso: € 4,- per factuur)
Ik wil wel/geen* mailing ontvangen met informatie over de patiëntenvereniging
Datum

Handtekening

* doorstrepen wat niet van toepassing is
Dit formulier s.v.p. voldoende gefrankeerd opsturen naar:

RPV Den Haag e.o., afd. Ledenadministratie,
Margaretha van Hennebergweg 49-B, 2552 BD Den Haag
NB: U kunt zich ook via de website aanmelden: www.rpvdenhaag.nl
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de financiële en ledenadministratie en niet met anderen gedeeld.
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Agenda 2022
Alle data onder voorbehoud ….
In verband met de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus zijn alle in de agenda
genoemde activiteiten onder voorbehoud!

AGENDA 2022
Omschrijving
Avondbijeenkomsten

Toelichting
Nieuwjaarsbijeenkomst
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Informatieavond 1
Informatieavond 2
Informatieavond 3
Informatieavond 4

18 januari 2022
15 maart 2022
19 april 2022
17 mei 2022
18 oktober 2022
15 november 2022
14 juni 2022

hydro en bechterew gaan wel door
als trainer beschikbaar is en bad en
zaal open blijven.

1 juli t/m 31 augustus 2022

Dagtocht
Zomervakantie

13 december 2022

Kerstviering
Kerstvakantie

Datum/periode

geen activiteiten, ook geen hydroen bechterew therapiegroepen
Bestuursvergaderingen

Bijeenkomsten Bestuur Bestuur met contactpersonen

Bestuur met reumaconsulenten

19-12-2022 t/m 2-1-2023
3e dinsdag v.d. maand
meestal 1ste dinsdag in april
Najaar 2022

Taxibus AV070
Denkt u eraan dat u zelf op tijd uw
taxibusje bij AV070 moet reserveren?
Wij kunnen dat niet meer voor u doen!
Reserveren kan via 0900 - 0345

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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Wij sturen u deze
“koude” winterdagen
de warmste wensen:

Een mooi Kerstfeest
Een knallend uiteinde
En een gezond en gelukkig
nieuwjaar!

Hartelijke groet en tot ziens.
Het bestuur:
Nathalie, Thea, Marijke, Ria, Marianne en Alie

www.reumanederland.nl
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