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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 1e kwartaal 2018 gaarne uiterlijk 
3 januari 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 4 – november 2017 
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: 
€ 24,00 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 woensdagavond: Ria  Rodenrijs,070-3293263 
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 

 

Wat is er deze keer voor nieuws te 

melden. 

De secretaris Anja v.d. Bergh, vertelt al 

het een en ander in haar verhaaltje “van 

de bestuurstafel”. 

Daarin wordt vermeld waar het bestuur 

zoal mee bezig is. 

Vice-voorzitter Nathalie Bogte brengt ons op de hoogte van de 

voorbereidingen voor de Kerstviering. U leest ook hoe u zich 

hiervoor aan kunt melden. 

Penningmeester Elma v.d. Hoeven geeft uitleg over de 

financiën. 

Marijke Pleune heeft weer interessante informatieavonden voor 

ons georganiseerd en vertelt hierover in dit blad. 

Verder vindt u in dit contactblad een verslag van het 

vrijwilligersuitje. Een zeer geslaagde dag. 

 

En Cees de Graaf  ging op bezoek bij het bestuur. Hij woonde 

een bestuursvergadering bij en doet hier verslag van. 

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! 
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Buiten al deze bestuursactiviteiten vindt u in dit blad weer 

interessante artikelen over reuma en allerlei onderzoeken die 

verband houden met reuma.  

Zoals altijd weer genoeg interessants om te lezen. 

 

En ik…. ik blijf zeuren over de aanwas van 

vrijwilligers. 

Voor het voortbestaan van de Vereniging 

zitten we te springen om vrijwilligers die 

van het bestuur wat taken kunnen 

overnemen. Het bemannen van een 

kraampje op bijvoorbeeld een zorgmarkt of op een andere 

bijeenkomst waar we ons willen voorstellen, mee organiseren 

van activiteiten, verspreiden van informatiemateriaal enz. enz. 

 

Zoals u weet, zoekt het bestuur op korte termijn een 2e 

penningmeester die onze penningmeester, na een 

inwerkperiode kan gaan vervangen. Dit is echt heel urgent. 

Over 1 ½ jaar nemen 2 bestuursleden afscheid: ik als voorzitter 

en Joyce Numann die namens het bestuur in de redactie van het 

contactblad zit. Dus naast een voorzitter en een penningmeester 

zijn we ook op zoek naar een bestuurslid die namens het 

bestuur in de redactie komt en die gegevens aanlevert voor de 

website en de facebook pagina.  

Als u wilt dat onze Vereniging blijft bestaan, help ons dan een 

handje.  

 

Ik hoop u allen te zien op een informatieavond en op de 

kerstviering op dinsdag 12 december. We hopen op een grote 

opkomst. 

Marian Fase, voorzitter 
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VAN  DE  PENNINGMEESTER 

 

Hydrotherapie 

Begin oktober heeft u de rekening 

ontvangen over het 3
de

 kwartaal 

hydrotherapie. De meeste mensen 

krijgen deze rekening via de e-mail. Dit is 

beter voor het milieu (omdat er geen 

papier aan te pas komt) en de meeste 

mensen kunnen hem digitaal bij hun verzekeraar aanleveren. Ook 

de portokosten lopen best snel op, voor 2018 komt er weer € 0,05 

bij, waardoor het portobedrag uitkomt op € 0,83 per envelop. 

Wees dus milieu bewust en denk aan de kosten. 

Geef uw e-mailadres door aan mij op e-mailadres 

penningmeester@rpvdenhaag.nl  

 

Contributie 

Op mijn herinneringsbrief voor de contributie 

hebben nog steeds een aantal mensen niet 

gereageerd. Zij zullen aan het einde van het jaar 

geroyeerd worden. Dit betekent dat als men lid wil 

blijven of weer wil worden de achterstallige 

contributie alsnog betaald dient te worden. 

 

Ledenbestand 

Vanuit het ledenbestand worden de adresetiketten voor op het 

contactblad gemaakt. Het komt heel regelmatig voor dat wij niet het 

juiste adres hebben, omdat een verhuizing niet is doorgegeven. Wij 

zitten niet bij de automatische verhuisservice van de Post NL. 

Geeft u AUB uw juiste adres meteen aan ons door. Dit scheelt ons 

veel werk en u heeft het contactblad meteen op de juiste deurmat. 

 

Elma van der Hoeven, penningmeester 

mailto:penningmeester@rpvdenhaag.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Op dinsdag 22 augustus hebben de 

vrijwilligers van de vereniging een dagje uit 

aangeboden gekregen omdat Nathalie Bogte 

onze vereniging had aangemeld bij PEP. Van 

de prijs die we hebben gewonnen konden we 

een dag organiseren voor onze vrijwilligers. 

Verderop in het contactblad leest u een 

verslag van deze leuke geslaagde dag. 

Op 26 september heeft het bestuur het jaarlijkse overleg gehad met 

de reumaconsulentes. Het was nuttig en informatief. 

Op zaterdag 7 oktober was een groot deel van het bestuur aanwezig 

bij een symposium van het RZN, National Vereniging ReumaZorg 

Nederland van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Op donderdag 12 oktober was het Wereldreumadag. Het bestuur 

stond met informatiemateriaal op die dag met 2 leden in de hal van het 

Haga ziekenhuis in Den Haag. Ook stonden er 2 leden op het 

Centraal Station in Den Haag en 3 leden waren vertegenwoordigd op 

de infomarkt in het Sophia revalidatiecentrum. Zij deelden bloembollen 

uit i.v.m. een actie van het Reumafonds onder het motto “Kweek 

begrip, plant een bol”. 

Het Reumafonds organiseert  op zaterdag 25  november weer een 

besturendag. Leden van het bestuur zullen hierbij aanwezig zijn. 

 

Het contactblad valt onder de verantwoording van het bestuur. De 

redactiecommissie is weer druk bezig geweest met de inhoud van het 

contactblad. 

Het bestuur is bezig met de invulling van de kerstviering die zal 

plaatsvinden op dinsdag 12 december bij partycentrum Madestein. 

Verderop in het contactblad kunt u alles hierover lezen. 

De informatievond op 19 september met reumatoloog Dr. Y. 

Ruiterman en reumaconsulente Marlies den Drijver was erg 

informatief. 

Anja v.d. Bergh, secretaris 
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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 2017 zijn op: 
8 november en 13 december. 
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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21 november: Dr. H.K. Ronday is directeur 

medische zaken van de afdeling reumatologie 

van het Haga Ziekenhuis te Den Haag. 

Hij gaat ons informeren over systeemziekten: 

Bij dit ziektebeeld ontstaan naast gewrichts-

ontstekingen ook ontstekingen aan de ogen, 

bloedvaten, huid en interne organen. Het gaat 

in dit geval dus vaak om meer dan alleen aantasting van het 

bewegingsapparaat.  

16 januari: Nieuwjaarsreceptie van de RPV Den Haag e.o. met 

medewerking van Cees de Graaf: de evergreen in de poëzie en 

mevr. Liesbeth van El van het Reumafonds. 

20 maart: Algemene Ledenvergadering 

Marijke Pleune   

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.   

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. 

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. 

Marijke Pleune 
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PROGRAMMA  KERSTVIERING  

Dinsdag 12 december 2017 

 

Ook dit jaar heeft de Kerstcommissie, bestaand 

uit Marijke Pleune en Nathalie Bogte, weer een mooi 

kerstfeest voor u georganiseerd. Tijdens deze feestelijke dag zorgen 

ze dat u alvast in kerstsfeer komt en kunt genieten van een 

afwisselend programma.  

Vanaf 09.30 bent u van harte welkom, om 10.00 uur starten we met 

een kopje koffie of thee met lekkers.  

In de ochtend kunt u een kerststukje maken onder deskundige 

begeleiding van Elleke Jutte van Fleur Elleke. Daarna kunt u genieten 

van een heerlijk lunchbuffet! ’s Middags zijn er mooie 

prijsjes te winnen bij de loterij. Voor een vrolijke noot 

wordt gezorgd door entertainer Peet Vermeulen.  

Dit alles in de prachtige ambiance van het sfeervolle 

Restaurant & Partycentrum Madestein. 

Madepolderweg 100, 2553 EG Den Haag. Het 

programma eindigt om ongeveer 16.00 uur. 

We hopen dat u zich allemaal aanmeldt, zodat we er 

een mooi feest van kunnen maken! 

  

Aanmelding  

Uw aanmelding kan door een bedrag over te maken op de 

verenigingsrekening. De kosten voor het kerststukje dient u ook bij uw 

inschrijving over te maken.  

Op de dag zelf is hier geen mogelijkheid meer voor!!  

 

Introducees zijn ook dit jaar weer welkom.  

De volgende bedragen kunnen overgemaakt worden op rekening-

nummer:NL66INGB00038.90.569 t.n.v. de Ver. Van Reumapatiënten 

Den Haag e.o. onder vermelding van “Kerstfeest” en  “Kerststukje”.  

Leden alleen het Kerstfeest  € 17,50 

Leden Kerstfeest en Kerststukje € 17,50 + € 12,50 € 30,= 

Introducee alleen het Kerstfeest  € 25,= 

Introducee Kerstfeest en Kerststukje € 25,= + € 15,= €    40,= 

Wilt u bij “mededelingen” vermelden waarvoor u betaalt en voor wie. 
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Heeft u een dieet geeft u dit dan ook door! 

Als er géén dieet wensen kenbaar gemaakt worden, kan hier de 

dag zelf geen verandering in gebracht worden. 

 

Uw bijdrage dient uiterlijk op 24 november bij de penningmeester 

binnen te zijn. Dit in verband met de bevestiging aan “Madestein” van 

het aantal deelnemers.  

Maak uw bijdrage direct over na het lezen van dit contactblad, zodat 

wij zo snel mogelijk weten welke zaal wij kunnen huren. 

 

Vervoer  

Voor het vervoer met de Taxibus kunt u zich opgeven bij Ria Streef: 

tel.nr. 070-3666810 op de vaste beldagen (maandag en vrijdag tussen 

10.00 en 12.00 uur). 

Uw opgave voor de Taxibus dient uiterlijk 24 november binnen te zijn.  

De Taxibus wil graag ruim van te voren weten hoeveel mensen er op-

gehaald/thuisgebracht moeten worden, dit in verband met de planning.  

Als er plaats is in de bus, wordt de mogelijkheid geboden voor men

sen, die geen pasje hebben, om met iemand mee te rijden die wel een 

pasje heeft. Uiteraard tegen betaling. De kosten van de rit worden in 

rekening gebracht aan de pashouder. Afrekenen onderling regelen. 

Opstappen bij de pashouder. Net als andere jaren hopen wij dat u 

zoveel mogelijk met eigen vervoer komt, of gebracht en gehaald wordt. 

Vriendelijk verzoek 

BELT U NIET ZELF OVER DEZE RIT MET DE TAXIBUS! 

 

Bij verhindering 

Indien u tijdig weet, dat u toch om de een of andere reden helaas niet 

aanwezig kan zijn, laat dit dat dan tijdig weten aan Ria, zodat zij de 

Taxibus kan bellen. Ziek worden een dag van te voren is natuurlijk niet 

te voorspellen. Hiervoor Nathalie Bogte, nr. 06-21206155 bellen. 

 

Het lijkt ons geweldig deze kerstviering met zo veel mogelijk leden 

mee te beleven, meld u aan en wij zorgen dat u een heerlijke dag 

beleeft met een echt kerstgevoel! We zien u graag de 12e december!  

 

Hartelijke groet, Marijke & Nathalie  
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WAARDERINGSPRIJS  -  VERVOLG 

 

In het vorige contactblad schreef ik over de 

Waarderingsprijs, die wij 17 mei mochten 

ontvangen. De Gemeente Den Haag en de 

Stichting PEP hebben ons een geldbedrag 

uitgereikt waarmee ik een activiteit mocht 

bedenken om onze vrijwilligers te 

bedanken. Het werd een dagje varen door 

het Westland. Het verslag van dit 

vrijwilligers-uitje vindt u hieronder. 

 

VERSLAG VRIJWILLIGERSUITJE  22 AUGUSTUS 

Op een zonnige dinsdag in augustus 

begon ons uitje bij het Loosduinens 

museum. Zo’n 26 vrijwilligers verzamelden 

daar om een dagje verwend te worden. 

Deze vrijwilligers zijn voor onze vereniging 

van onschatbare waarde.   De gewonnen 

waarderingsprijs maakte het ons mogelijk 

om deze fijne groep mensen nu eens echt 

te laten zien hoe zeer we ze waarderen! 

Het bestuur wilde ze 

op deze manier bedanken voor hun inzet 

van de afgelopen jaren. We hopen dat ze 

nog lang bij ons blijven en dat ze zich met 

plezier (blijven) inzetten voor onze 

vereniging! 

 

Ik heb een gevarieerde dag samengesteld, 

met als hoofdactiviteit een rondvaart door 

het Westland. De wens om eens ‘iets in 

Nathalie Bogte 
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het Westland te doen’ was al vaker geuit door 

leden van de vereniging. Nu was de tijd 

gekomen om dit in vervulling te laten gaan!  

Het was een meer dan geslaagde dag, de 

mensen waren blij verrast met het leuke 

programma. Vlakbij huis maar toch zo onbekend 

terrein. We hebben gevaren door het Westland, 

onder meer langs Poeldijk en Kwintsheul. Door 

polders, kassengebieden en mooie natuur. Bij 

Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck ging 

de boot aanmeren, er stond koffie met een 

druivenvlaaitje voor ons klaar.  

 

Na de koffie kregen we in 2 groepen een uitgebreide rondleiding 

wat erg interessant was. We maakten ook nog een leuke 

groepsfoto en mochten allemaal een ‘kassie’ druiven mee naar 

huis nemen.  

Daarna ging de rondvaart verder met onderweg een stop voor 

een goed verzorgde broodjeslunch aan boord.  ‘s Middags 

hebben we weer heerlijk gevaren en naar de verhalen van de 

schipper geluisterd. We genoten van de zon, de koele drankjes 

en lekkere versnaperingen.  

 

Rond 15.00 uur waren we 

weer terug bij ons 

opstappunt in Loosduinen. 

Met blijde en door de zon 

gekleurde gezichten werd ik 

uitvoerig door iedereen 

bedankt en keerde men 

tevreden huiswaarts.  

 

Nathalie Bogte 
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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. 

Cees op bezoek bij 

 

DE BESTUURSVERGADERING 

 

De 4de dinsdag van de maand dus.... bestuursvergadering. 

Gewoonlijk om 10.00 uur in het verenigingsgebouw maar dit 

keer een uurtje later omdat 1 van de 8 leden even de 

reumatoloog moest zien. En ik, ik mocht aanschuiven met 

slechts een klein aantekenboekje. Viel in het niet tussen 

al die stapels paperassen van het bestuur. Notulen, agenda, 

ingekomen post, besluitenlijstjes etc. Koffie, koekje en dan 

“Dames en heer ik open de vergadering”. 

Geen hamer in de hand. Die hangt keurig 

ingelijst aan de muur. 

Meteen al een stevige discussie bij het 

bespreken van de notulen.  

Als buitenstaander denk je “Oei, gaat dit wel goed”. Al snel werd 

het me duidelijk dat dit allemaal mensen zijn die heel goed met 

elkaar door één deur kunnen en een groot hart voor de 

vereniging hebben. Ja, het ging dus goed. Ook dankzij de 
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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 

voorzitter, die strak leidde en er voor zorgde dat de discussie niet 

naar “3 hoog achter” verhuisde. 

 

En..... wat moest er veel besproken worden. Terugzien op 

afgelopen maand. Vooruitzien op, jawel, komende jaren. Beleid 

ten aanzien van nieuwe leden bepalen. De statuten moeten 

aangepast worden. Subsidies moeten worden aangevraagd. De 

huisvesting van de vereniging in de Aaltje Noordewierstraat is 

een bespreekpunt, We moeten bezuinigen. Hoe doen we dat? 

En vooral taken verdelen. En dat waren er veel. Besturendag, 

info-stands bemannen op Wereld 

Reumadag, kerstbijeenkomst 

organiseren, commissie voor lustrumfeest 

(2019). Dat verliep uiterst soepel. En ik 

maar denken dat besturen niet meer was 

dan een maandelijkse vergadering. 

 

Bij de rondvraag kon ik eindelijk mijn mond opendoen. Op mijn 

vraag of al die taken ook echt bestuurstaken waren, was het 

antwoord: “Nee”. 

Veel, maar niet alle taken zouden ook door leden van de 

vereniging gedaan kunnen worden, maar zie ze maar eens te 

vinden. Dus, lezers, kan je organiseren (feestjes) of promoten 

(info-stands) verlicht het bestuur en draag je steentje bij. 

Tot slot, ook bestuursleden hebben hun lief- en leedmomentje 

nodig. 
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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: Henriëtte 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 

 

CONTACTGROEP WOENSDAGAVOND IN OPRICHTING:  

ER WORDT GEWERKT AAN EEN START 

Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276, Den Haag 

  

Elke 1e woensdagavond vanaf 19.30 uur  

Contactpersoon: Ria Rodenrijs, tel. 070-3293263 

 

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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HOBBYCLUB MAANDAG 

 

Op zaterdag 9 

september j.l. 

heb ik met 

mijn 

hobbyclub het 

10 jarig 

bestaan 

gevierd. Wij 

zijn met 9 

personen 

gaan High-

Tea-en bij de 

Kleine 

Weimar. Het was zeer gezellig en goed verzorgd en de dames 

en heer waren in zeer goede stemming. Zijn er mensen die van 

hobbyen houden in een zeer gezellige groep neem gerust 

contact op met mij. 

Marga Noordermeer 

Hierbij willen wij alle mensen 

bedanken die ons verrast hebben 

bij ons 50-jarig huwelijk.  

 

Wij waren erg 

blij met de 

kaarten, 

bloemen, whatsapps en telefoontjes die wij 

kregen. 

 

Leo en Marga Noordermeer 
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 RUBRIEK LEDENBESTAND 

 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

Nieuwe leden 3e kwartaal 2017 

Mevr. P.H.A. (Petra) Angevaare 

Hr. R. (Recep) Atabay 

Mevr. G.M. Balling 

Mevr. L.M.J. Dijkmans 

Mevr. S.A. (Sharda) Kalicharan-Oemraw 

Mevr. J.F. (Sonja) Karremans-Schoemaker 

Mevr. J.Ch. (Jacqueline) Kruijt 

Mevr. E.F. (Inge) Lussing 

Hr. B. (Bouziane) Moulai 

Mevr. M.G. (Margreet) Storm-Vegt  

 

Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze  
Vereniging en deel zullen nemen aan onze bijeenkomsten. 

 Overleden  leden 

Mevr. W. de Graaff-Bosma 

Hr. F. der Jong 

Mevr. J. Kuiper 

 

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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KUN JE RA ZO VROEG BEHANDELEN DAT DE ZIEKTE 
OVERGAAT? 
 

Kun je mensen met beginnende 
reumatoïde artritis (RA) zo vroeg 
behandelen dat de ziekte overgaat? 
Dat is wat professor Annette van 
der Helm (LUMC) wil weten. Het is 
al bekend dat een vroege 
behandeling van reumatoïde artritis 
(RA) ernstige gewrichtsschade kan 
onderdrukken. Annette van der 
Helm en haar team gaan een stapje 
verder. Nóg eerder behandelen is 
hun motto, dus zodra de allereerste 

gewrichtsklachten ontstaan. 
 
Al eerder deed Annette van der Helm met steun van het 
Reumafonds onderzoek naar het vaststellen van RA in een 
voorstadium. Nu is zij begonnen met onderzoek of mensen met 
zo’n ‘vroege’ RA behandeld kunnen worden zodat de ziekte 
overgaat. We stelden haar een aantal vragen over haar nieuwe 
onderzoek. 
 
Wat betekent dit onderzoek voor de toekomstige 
behandeling van RA? 
‘Mijn onderzoek kan betekenen dat RA een kortdurende ziekte 
wordt. RA is nu nog steeds een ernstige chronische ziekte. 
Tegenwoordig kunnen we gewrichtsschade gelukkig al goed 
onderdrukken. Maar de vraag is: kunnen we ook het chronische 
karakter omkeren als we heel vroege RA gaan behandelen? Dat 
zou geweldig zijn, want dat betekent dat je niet de langdurige 
ziekte krijgt waarvoor je eindeloos medicijnen moet gebruiken, 
pijn hebt en moe bent. Dan zou je kunnen genezen.’ 
 
“Dit onderzoek kan betekenen dat mensen niet een langdurige 
ziekte krijgen; dat RA voorkomen wordt. 
  
Prof. dr. Annette van der Helm (LUMC)„ 
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Hoe kun je sluimerende RA opsporen en behandelen? 
‘Sluimerende RA kunnen we zien op een MRI-scan. En dan 
bedoel ik RA in het allervroegste stadium waarin de ziekte aan 
de buitenkant nog niet zichtbaar is. Wat we weten, is dat hoe 
eerder je erbij bent, hoe beter het is. Als we mensen in dat 
stadium een jaar lang gaan behandelen met medicijnen, kunnen 
we het ziekteproces beïnvloeden en hopelijk omkeren. Dan gaat 
het nog steeds om een behandeling van een jaar, maar gelukkig 
niet meer voor de rest van je leven.’ 
 
Hoe nieuw is dit onderzoek? 
‘Dit onderzoek is nog nooit eerder gedaan, het is compleet 
nieuw. Gedurende 2 jaar volgen we 200 mensen met 
beginnende gewrichtsklachten die wijzen op RA. De helft van de 
mensen krijgt een placebo, een nepmedicijn, de andere helft 
behandelen we met het gangbare medicijn methotrexaat. Aan 
het eind van het onderzoek moet blijken of we kunnen 
voorkomen dat mensen met RA langdurig ziek worden.’ 
 
Waarvoor is financiering nodig? 
’Het is heel belangrijk dat we voldoende deelnemers hebben 
voor het onderzoek, anders kunnen we geen conclusies trekken. 
Dat blijkt in de praktijk lastiger te zijn dan we dachten. Daarom 
hebben we nu een uniek samenwerkingsverband opgezet met 
andere ziekenhuizen in de Randstad. Het kost dus meer tijd en 
geld om het onderzoek te kunnen uitvoeren.’ 
 
Steun dit onderzoek! 
Ook u kunt dit belangrijke onderzoek ondersteunen met uw gift. 
Dat kan  via: https://doneren.reumafonds.nl/b/mijn-donatie 
 
Meer informatie 
In 2019 hoopt Annette van der Helm met de eerste resultaten 
van haar onderzoek te komen, maar er moet nog veel gebeuren. 
Heeft u voor het eerst last van uw gewrichten? Neemt u dan 
contact op met uw huisarts. U kunt zich niet opgeven voor dit 
onderzoek. 
 

Bron: Reumafonds. nl 
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WAAROM WORD IK ZO MOE VAN REUMA? EEN NIEUW 
ONDERZOEK 
 
Mensen met reuma hebben vaak last van 
vermoeidheid. Deze klacht krijgt vaak 
minder aandacht dan pijn, terwijl de 
nadelige invloed op de kwaliteit van leven 
net zo groot is. Tijdens zijn onderzoek naar 
het welzijn van varkens en kippen zag dr. 
Mechiel Korte een heel nieuwe manier om 

vermoeidheid te bestrijden. Dankzij het 
Reumafonds kan Korte zijn idee verder 
uitzoeken voor reuma. 
 
Dr. Mechiel Korte houdt zich bij de 
Universiteit Utrecht onder andere bezig met 
dierenwelzijn en de hersenmechanismen 
betrokken bij angst, depressie en 

vermoeidheid en vond daarin de aanleiding voor zijn onderzoek. 
Korte: ‘Een assistent in opleiding van mij ontdekte een verband 
tussen een acute ontsteking en een eiwitje, waardoor haar 
proefdieren zich anders gingen gedragen.' 
 
Voortdurend vermoeidheidssignaal 
‘Als je een acute infectie hebt gekregen, bijvoorbeeld door een 
open wond, is het goed dat je moe wordt om het even rustig aan te 
doen, zodat je kunt herstellen. Problemen ontstaan als een 
ontsteking chronisch is zoals bij verschillende vormen van reuma 
en dat signaal voortdurend wordt afgegeven. Dan is het niet nuttig 
meer.’ 
‘We vermoeden dat ontstekingseiwitten vermoeidheid veroorzaken 
door in delen van de hersens de aanwezigheid van twee stofjes 
(dopamine en glutamaat) te veranderen. Studies bij mensen met 
hepatitis C lijken iets vergelijkbaars te bevestigen. Verrassend 
genoeg heeft tot nu toe niemand dit mechanisme van 
vermoeidheid bij reuma bestudeerd. Dat gaan wij nu wel doen.’ 
 
Het onderzoek 
‘Het onderzoek dat het Reumafonds nu financiert duurt een jaar. 
We kijken naar het gedrag van ratten met en zonder 
ontstekingsreuma. Die hoeven verder helemaal niets te doen dan 
gewoon rat te zijn. Als maat voor hun lichamelijke energie tellen 
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we hoe vaak en hoe lang ze spontaan in het loopwiel gaan rennen, 
hun hok verkennen of gaan graven. Hun geestelijke vermoeidheid 
meten we door bij te houden of ze bijvoorbeeld objecten herkennen 
en wat ze over hebben voor een slokje zoetstof. Daarna kijken we 
naar de aanwezigheid van onder meer dopamine en glutamaat. 
De huidige mogelijkheden om de dieren te volgen zijn om je vingers 
bij af te likken. Dankzij camera’s en bewegingssensoren volgt een 
computer voor ons, dag en nacht, automatisch heel precies wat de 
ratten doen. We hoeven er zelf niet meer met een blocnootje naast 
te zitten.’ 
 
“Uit eigen ervaring - ik heb axiale Spondyloartritis (ax-SpA) - weet 
ik hoe zwaar chronische vermoeidheid voor mensen met reuma is. 
Dr. Mechiel Korte, Universiteit Utrecht„ 
 
Balans in brein herstellen 
‘Uit eigen ervaring - ik heb axiale Spondyloartritis (ax-SpA) - weet ik 
hoe zwaar chronische vermoeidheid voor mensen met reuma is. 
Het is wetenschappelijk steeds duidelijker dat die voortkomt uit een 
verstoorde balans in het brein en dat de driehoek hersenen-
hormonen-immuunsysteem een doorslaggevende rol speelt in het 
welzijn van mensen en dieren. Mijn droom is te snappen hoe die 
drie elkaar beïnvloeden. Dat begint met een simpel onderzoek naar 
een ‘ja/nee’-antwoord: klopt het wat we denken? Als dat zo is, heb 
ik wel duizend nieuwe vragen in mijn hoofd om het mechanisme te 
onderbreken. Zo zouden we het voor mensen aangenamer kunnen 
maken door medicijnen of voedingsmiddelen te bedenken die de 
balans in het brein herstellen.’ 
 
Vrijheid 
'Dit is de eerste keer naar mijn gevoel dat alles samen komt. Als 
kind wilde ik kunstenaar worden. In de vijfde klas middelbare 
school merkte ik dat mijn eigen reumaknie vlak voor tentamens 
dikker werd. Ik hield de diktes keurig bij in een schriftje en begon na 
te denken over of stress invloed had op mijn reuma en andersom. 
Biologie gaan studeren was daarna de logische stap. Wetenschap 
of kunst, het ligt voor mij heel dicht bij elkaar: achter mijn laptop 
ervaar ik dezelfde vrijheid als wanneer ik voor mijn plezier schilder. 
Dankzij het Reumafonds kan ik heel onbevangen deze vraag 
induiken. Ik hoop natuurlijk dat de uitkomst heel helder is, maar 
eigenlijk is alles wat we te weten komen goed. Dat is het mooie van 
dit onderzoek.’ 
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ANNEKE KUURT 

 

Voor het eerst met de reumagroep in 

Dudince, Slowakije. En zeker niet de 

laatste keer!!!  Wat een bijzondere 

therapieën. Zeker de minerale baden en 

de vele massages hebben een 

ontspannende werking. 

Ook ieder van de groep had een 

eenpersoonskamer. Dit was fijn. Even na 

de kuur iets voor jezelf doen. Het was 

fantastisch in één woord. 

Ik hoop jou volgend jaar ook te zien. Een hele belevenis. Ik voel 

me als herboren, minder pijn, minder moe. 

 

Tot ziens, 

Anneke van der Sluijs 

 

info kuurreis: Ria 

Rodenrijs tel: 0703293263 

of 0651537670 

www.reumakuurreis.nl 

 

Bijzonder onderzoek uit een bijzonder budget 
Onverwachte invalshoeken zorgen geregeld voor 
wetenschappelijke doorbraken. Ook voor de reumatologie wijzen 
ontdekkingen uit andere vakgebieden soms naar nieuwe 
interessante oplossingen. Sinds 2007 stelt het Reumafonds jaarlijks 
€ 300.000 beschikbaar voor onderzoek naar ontdekkingen uit 
andere vakgebieden die in de reumatologie nog niet eerder zijn 
onderzocht. Het onderzoek van dr. Mechiel Korte valt onder dit 
zogeheten Serendipitybudget. 

Bron: Reumafonds.nl 

kuurzwembad 
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HELPT MEDICINALE CANNABIS BIJ 

FIBROMYALGIE?  

EERSTE ONDERZOEK GESTART 

 
Mensen met chronische pijn zeggen al 

langer baat te hebben bij cannabis. Om de medicinale variant 

van cannabis als medicijn door de zorgverzekeraar vergoed 

te krijgen voor meerdere aandoeningen, zijn dit jaar de eerste 

onderzoeken met patiënten gestart. De afdeling 

Anesthesiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum 

(LUMC) heeft de wereldwijde primeur voor patiënten met 

fibromyalgie. 

 

Tine van de Donk is arts-onderzoeker op het gebied van 

chronische pijn. ‘We horen steeds vaker van patiënten dat ze 

cannabis gebruiken als pijnstiller. Toch weten we over de 

precieze werking als medicijn nog weinig. Om duidelijk te krijgen 

hoe sterk het pijnstillend effect is, kijken we nu hoe 20 vrouwelijke 

patiënten met fibromyalgie reageren op drie soorten medicinale 

cannabis en een variant die geen werkzame stof bevat, een 

‘placebo’. Fibromyalgie is een vorm van reuma die chronische 

pijn geeft in spieren en bindweefsel.’ 

 

Pijn verschilt per persoon 

‘Pijn is verbonden aan een netwerk van gebieden in de hersens, 

die te beïnvloeden zijn met medicatie. Het is voor elk individu 

anders, de beleving van de patiënt zelf is daarom ons 

uitgangspunt. Vooraf meten we van elke deelnemer de 

gevoeligheid voor druk, warmte, koude en trilling. Ook kijken we 

middels een foto van het oog of de zenuwuiteinden eventueel 

beschadigd zijn, wat van invloed kan zijn op de pijnbeleving: 

pijnsignalen worden slechter doorgeven, of er ontstaat juist 

overgevoeligheid door. Deze foto is enkel een aanwijzing voor 
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mogelijke zenuwschade en is niet bedoeld om fibromyalgie vast te 

stellen. 

 

Het effect van cannabis op pijn 

‘Cannabis neem je het beste op via je longen. De medicinale 

variant wordt niet gerookt, maar we laten de patiënt verdampte 

cannabis inademen uit een ballon. Vervolgens kijken we drie uur 

wat er gebeurt. We meten telkens de mate van pijnstilling door de 

cannabis: met elektrische schokjes en een drukmetertje zoeken we 

de pijndrempel op. Dat is wanneer je zegt, hmm, nu vind ik het 

onaangenaam.’ 

‘Om de zoveel minuten nemen we een beetje bloed af om de 

cannabisconcentratie te bepalen. We vragen wat de patiënt precies 

voelt (mate van high zijn) en hoe ze in haar vel zit. Op die manier 

onderzoeken we het effect van cannabis op de pijn. De zes 

patiënten die we al getest hebben lieten overigens zien dat het heel 

erg meevalt hoe high of stoned iemand wordt. Grappig feitje: ook 

van het placebo kan je high worden. De wens of gedachte om high 

te worden, kan high maken! 

 

“Als we weten welke behandeling, in welke hoeveelheid, bij welke 

persoon het beste werkt, kunnen we mensen met reuma des te 

beter helpen. 

Tine van de Donk, arts-onderzoeker LUMC” 

 

Wat hebben reumapatiënten er aan? 

‘We kijken in onze onderzoeksgroep naar verschillende oorzaken 

van chronische pijn, met name fibromyalgie, lage rugpijn en 

operaties die mogelijk gaan leiden tot chronische pijn. Ons brede 

doel is om op basis van iemands individuele kenmerken te kunnen 

voorspellen welke kans die persoon heeft op het ontwikkelen van 

chronische pijn. Als we weten welke behandeling, in welke 

hoeveelheid, bij welke persoon het beste werkt, en waarom, 

kunnen we uiteindelijk mensen met reuma des te beter helpen een 

behandeling voor zichzelf in te zetten. Zoals nu specifiek 

medicinale cannabis bij fibromyalgie.’ 
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Cannabis als geneesmiddel 

‘Cannabis is een complex plantje. Er zitten meer dan 500 stoffen in, 

elk met een eigen werking. Het is geen doen om op zoek te gaan 

naar een specifieke werkzame stof. Bedrocan, de officieel erkende 

Nederlandse producent van medicinale cannabis, is dan ook bij de 

gebruikers begonnen. Ze vroegen patiënten bij welke hash of wiet 

van de coffeeshop ze het meeste voordeel hadden, en voor welke 

klacht. Zo vonden ze de best werkende plantensoorten en zijn ze 

daarmee verder gegaan. Cannabis is niet één stofje maar een hele 

plant en valt onder een speciaal deel van de opiumwetgeving. Het 

duurde daarom nog een tijdje voor al het papierwerk in orde was, 

maar ons onderzoek is nu de eerste in een hele reeks van 

onderzoeken, die kijken naar bij welke aandoeningen medicinale 

cannabis werkt en daar zijn we best trots op.‘ 

 

Meehelpen in de strijd tegen reuma? Geef u op als deelnemer 

Het LUMC heeft momenteel meerdere onderzoeken lopen naar de 

behandeling van pijn bij patiënten met fibromyalgie. Deelnemen – 

ook aan bovengenoemd onderzoek – kan nog steeds. U kunt zich 

opgeven via Pijnonderzoek@lumc.nl. Wilt u graag aan een ander 

wetenschappelijk onderzoek meedoen? Kijk dan op onze 

speciale overzichtspagina met wetenschappelijke onderzoeken: 

( http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/

help-mee/neem-deel-aan-onderzoek) waarvoor nog deelnemers 

worden gezocht. 

 

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 

mailto:pijnonderzoek@lumc.nl
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WAAROM KRIJGEN VEEL MEER VROUWEN DAN MANNEN 
SLE? 
 
Systemische lupus erythematodes 
(SLE) komt veel vaker voor bij 
vrouwen dan bij mannen. Hoe komt 
dit? Om hierachter te komen, heeft dr. 
Michiel van der Vlist (UMC Utrecht) 
cellen uit het immuunsysteem van 
vrouwen en mannen met SLE met 
elkaar vergeleken. ‘Het lijkt erop dat 
het afweersysteem van vrouwen 
gevoeliger is afgesteld. Als het misgaat, gaat het vaker mis 
bij vrouwen dan bij mannen.' 
 
SLE is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het 
afweersysteem (immuunsysteem) niet alleen ziekteverwekkers 
zoals virussen en bacteriën aanvalt, maar ook de eigen, 
gezonde, cellen. Het Reumafonds financiert al langer 
onderzoek van professor Linde Meyaard naar het ontstaan van 
SLE. Dr. Michiel van der Vlist is onderzoeker in haar 
onderzoeksgroep. 
 
Eerste aanwijzing  
'Een eerste aanwijzing voor het vaker voorkomen van SLE bij 
vrouwen, kwam uit onderzoek uit onze groep', vertelt Michiel 
van der Vlist. 'We vonden dat het ontbreken van een bepaald 
eiwit - CD200R - vooral bij vrouwelijke muizen zorgde voor een 
veel sterkere afweerreactie. Vervolgens ontdekten we dat 
CD200R niet goed werkt bij mensen met SLE’, vertelt dr. 
Michiel van der Vlist. ‘CD200R geeft normaal gesproken het 
signaal af dat een afweerreactie kan stoppen. Bij mensen met 
SLE doet CD200R dat niet. We denken dat mede daardoor de 
afweerreactie tegen het eigen lichaam maar doorgaat. Of dit 
inderdaad vooral bij vrouwen gebeurt, wilden we graag verder 
onderzoeken.' 
 
Afweerreactie alleen maar erger 
In een nieuw Reumafonds-onderzoek onderzochten Michiel 
van der Vlist en zijn collega Ines Ramos het bloed van zo’n 20 
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mensen met SLE. ‘We keken eerst wat er bij mensen met SLE 
nu eigenlijk misgaat. Wat bleek? Zij hebben meer dan genoeg 
CD200R in hun lichaam, zelfs meer dan mensen die géén SLE 
hebben. De afweerreactie zou dus eigenlijk moeten kunnen 
stoppen. Maar in plaats daarvan werd die alleen maar erger. Als 
je het met een auto zou vergelijken, is de rem niet alleen kapot, 
maar wordt het gaspedaal ook nog eens verder ingetrapt.' 
 
“Mensen met SLE hebben meer dan genoeg CD200R in hun 
lichaam. Toch wordt de afweerreactie niet geremd, maar wordt 
die alleen maar erger. 
Dr. Michiel van der Vlist (UMC Utrecht)„ 
 
Oorzaak man-vrouwverschillen moeilijker vast te stellen 
Dat de verkeerde afweerreactie bij mensen met SLE door 
CD200R niet wordt geremd maar juist toeneemt, is een 
belangrijk resultaat uit het onderzoek. ‘De precieze oorzaak 
voor de man-vrouwverschillen bleek moeilijker vast te stellen, 
vertelt Van der Vlist. ‘Wij denken nu dat het afweersysteem van 
vrouwen gevoeliger is afgesteld dan bij mannen. Als ik het weer 
met een auto mag vergelijken: bij vrouwen gaat die van zichzelf 
op een hogere snelheid. Als het dan misgaat met de rem, is er 
geen houden aan en ontstaat SLE vaker bij vrouwen dan bij 
mannen. 
 
Meer onderzoek bij vrouwen hard nodig 
Om dichterbij een oplossing voor SLE te komen is er veel meer 
onderzoek onder vrouwen nodig. Michiel van der Vlist: ‘Ik denk 
dat wij de oorzaak van de man-vrouwverschillen moeilijk 
konden aantonen, omdat we het bloed van relatief weinig 
vrouwen hebben onderzocht. Willen we SLE echt begrijpen en 
op termijn kunnen behandelen, dan is onderzoek waarin 
mannen en vrouwen nog grondiger worden vergeleken hard 
nodig.’ 

Bron: Reumafonds.nl 

Aan reuma en echte liefde gelooft men pas  

wanneer men ze heeft opgelopen. 
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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 (€ 24 voor 2017) 

* 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   ...................... 24,00  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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Ivo de Wijs, cabaretier, radiomaker, oud-leraar Nederlands en 

vooral tekstdichter en taalkunstenaar. Hierbij een voorbeeld van 

zijn werk met een knipoog. 

 

WIJZE WOORDEN 

 

Deze zomer op een doorde- 

Weekse middag rond de thee 

Hoorde ik de wijze woorden 

Van zo'n soapie op teevee 

Ik ben pijlsnel op gaan schrijven 

Wat dat meisje meldde toen: 

 

Je moet wel gefocust blijven 

Om je ding te kunnen doen 

 

Prachtig, dacht ik, en dit is 't 

't Komt zomaar bij me thuis 

Zen en Tao – en ik gris 't 

In seconden van de buis 

Karma dat komt bovendrijven 

Een profetisch visioen 

 

Je moet wel gefocust blijven 

Om je ding te kunnen doen 

 

Schrijvers, dichters, sluit uw 

boek maar 

Filosofen, neem een baan 

Er hoeft niemand meer op zoek 

naar 

Het geheim van het bestaan 

Ik ervoer het aan den lijve 

Op een dinsdagachternoen 

Je moet wel gefocust blijven 

Om je ding te kunnen doen 

 

Als het leven u voorbijgaat 

Als het leeg is of te druk 

Weet dan: er bestaat een 

leidraad 

Die ons voert naar het geluk 

Een geluk dat zal beklijven 

Als een virtueel miljoen 

 

Je moet wel gefocust blijven 

Om je ding te kunnen doen 

 

Nou beslist, die soapiewijven 

Die verdienen wel een zoen 



EN ONZE FACEBOOKPAGINA VIA 

reuma patiënten vereniging  

den haag e.o.  

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE 

www.rpvdenhaag.nl 


