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VOORWOORD

Beste mensen,

Onder agendapunt 4 van deze ALV treft u aan “jaarver-

slag RPV LvC 2021”.

Het zal u niet verbazen dat ik als voorzitter daar nauwe-

lijks of niet invulling aan kan geven. Het was immers – 

opnieuw - een stil jaar, zonder activiteiten maar wel met 

een groeiende hoop op betere tijden. 

Je durft het alleen maar met gepaste voorzichtigheid uit te 

spreken: het lijkt erop dat we de nare corona-tijden die we 

met elkaar hebben meegemaakt nu langzaam maar zeker 

achter ons kunnen laten. Dat we weer kunnen gaan bouwen 

aan onze toekomst. Al moet ik er meteen bij zeggen dat er 

vanuit Oost-Europa, de Oekraïne, nieuwe gevaren op ons af 

zijn gekomen.

Het is te hopen dat de betrokken regeringsleiders er in 

slagen de enorme oorlogsdreiging die daar van uitgaat af 

te wenden en daarmee onnodig menselijk leed kunnen 

voorkomen.
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Aan de bestuurstafel van onze RPV zijn we druk doende 

de toekomstpuzzel te leggen: waar willen we naar toe met 

onze vereniging?

Zeker is dat Reuma Nederland de structuur van werken fun-

damenteel gaat wijzigen. En dat betekent ook een stevige 

aanpassing van onze werkwijze en financiering van onze 

vereniging.

Uitdrukkelijk wil ik u vragen met ons mee te denken, het 

zijn immers ook úw belangen, de belangen van onze leden, 

die wij willen behartigen. Vul de enquête in en laat weten 

waar uw gedachten naar uitgaan.

 

Ik wens u een goede vergadering toe.

Jos Verbeeten, voorzitter. 

Woensdag 11-5-2022  Algemene Ledenvergadering, Mill, Zaal ’t Heike 19:30 uur

Zondag 22-5-2022  Tapas eten, Sint Anthonis, ”tussen Harrie en Toon, 12:00 uur

Zondag 22-05-2022  Wandelen, Plasmolen,10.30 uur grote parkeerplaats

Woensdag 15-6-2022   Jeu de boules, Vianen, 19:00 uur

Zaterdag 18-06-2022   Wandelen, Beers, 10.30 uur bij de kerk

Zondag 26-06-2022  Wandelen, Mill, 10.30 uur parkeerplaats bij de markt in Mill

ALLE ACTIVITEITEN ONDER VOOR BEHOUD I.V.M. COVID-19
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BESTE LEDEN VAN DE ZWEMGROEPEN MILL 

Allerliefste Reumavereniging,

 

Bij deze wil ik jullie mededelen dat ik mijn laatste dag vandaag 

(25 maart) heb gehad bij Fitland Mill.

5 jaar geleden ben ik begonnen bij Fitland Mill als oproeper op de 

maandagmiddag groep. 

De meeste van jullie kennen me als een energierijk, vrolijk, direct 

en eerlijk persoon. En natuurlijk een klein meisje haha. 

 Door de jaren heen ben ik steeds meer bij Fitland komen wer-

ken en heb ik nu fulltime 1,5 jaar bij Fitland gezeten. Helaas na 

bepaalde veranderingen ben ik toch opzoek naar een nieuwe 

uitdaging en ga ik per 1 april starten bij WerkNu/Individu als Inter-

cedent in Boxmeer/Uden. Heel iets anders! Een leuke nieuwe spannende maar ook nieuwsgierige uitdaging. Ook heb ik een 

huisje gekocht in Odiliapeel dus ik blijf trouw in mijn eigen dorpje!

 Wie weet zien we elkaar in de toekomst! Vergeten doe ik jullie nooit! 

 Ik heb enorm genoten van de afgelopen jaren die ik mee heb mogen maken met de meeste van jullie!

 

Dikke knuffel 

Jamie van Lankveld

BERICHT ONTSPANNINGSCOMMISSIE  
Eindelijk mogen we weer van start. We hebben onze vrijheid weer langzaam terug. 

Vanaf maart mochten we weer gebruik maken van de vergaderzaal in “de Wester “in 

Mill en zijn we als bestuur weer druk aan de gang gegaan met het (voort)bestaan van 

onze vereniging, het maken van een enquête en de voor bereidingen voor de leden-

vergadering. 

Bij deze doet het bestuur een dringende oproep aan alle leden om deze belangrijke 

ledenvergadering bij te wonen.

Na het plannen/regelen met de instanties zijn we eind januari 2022 weer gestart met 

de hydrotherapie en het wandelen, later met de yoga. Voor mei staat een heerlijke 

tapas gepland en in juni jeu de boules.

Graag zien we u bij een van onze activiteiten!

Groet, Activiteitencommissie

INFO OVER DE ACTIVITEITEN 2022



2022 | nummer 1 mei    
5

BESTE LEDEN ZWEMGROEP GENNEP

Vanaf 1 januari 2022 is het zwembad van Real Time Sport over 

genomen door de Zwemkanjers. De nieuwe naam is:  Zwembad 

De Groes.

(e) info@zwembaddegroes.nl (t) 0683506522

De volgende regels blijven van kracht: Even doorgeven als men 

een les wil inhalen. Afmelden bij langdurige (2 maanden of lan-

ger) afwezigheid tijdens ziekte via rpvontspanning@gmail.com 

Tijd hydrotherapie in Gennep is:
• Dinsdag: 13.45 uur tot 14.45 uur 

Francine Verhoeven 

Telefoon 0485 - 38 57 56

Email: rpvontspanning@gmail.com

Kosten hydrotherapie € 75,00 per halfjaar

Aanmelden en afmeldenAanmelden en afmelden

De volgende regels blijven van kracht: Even doorgeven als 

men een les wil in halen. Afmelden bij langdurige afwezig-

heid tijdens ziekte via rpvontspanning@gmail.com

Tijden hydrotherapie in Mill zijn: 
• Maandag: 12:00 uur tot 13:00 uur

• Dinsdag: 13:00 uur tot 14:00 uur

    18:00 uur tot 19:00 uur

• Donderdag: 12:45 uur tot 13:45 uur

    13:45 uur tot 14:45 uur

• Vrijdag: 12:00 uur tot 13:00 uur

    13:00 uur tot 14:00 uur

BESTE REUMAVERENIGING,

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Hein Nabuurs. Ik ben 25 jaar en nu 5 jaar werk-

zaam bij Fitland. 

Fitland is voor mij begonnen als een stage. Tijdens mijn stage 

heb ik lessen meegekeken, meegedaan en gegeven aan de 

groepen op dinsdag avond en donderdag middag. Vanuit 

mijn stage een oproepkracht geworden met een vaste dienst 

op de maandag avond. 

Eind 2019 ben ik 30 uur per week voor Fitland gaan werken. 

Tijdens deze periode zijn wij tot 3 keer toe dicht gegaan met 

als gevolg dat wij, Fitness en groepslessen personeel gepro-

moveerd werden tot volwaardig bouwvakker. Wij hebben in 

de totale 9 maanden die we dicht waren veel schoongemaakt, 

geschilderd en weer opgefrist. Nu 2 jaar later ben ik 40 uur in 

dienst en van oproeper tot bouwvakker tot nu assistent club-

manager gepromoveerd. 

Vandaar ook dit verhaal want ik neem Jamie over als contact-

persoon van de hydrotherapie. Dat is al ingegaan vanaf 1 april. 

Mochten er problemen, klachten of juist positieve momenten 

zijn dan hoor ik dat graag. Op de maandagen zal Noëlle de 

lessen verzorgen, dinsdag middag is Roy jullie instructeur en 

in de avond is zoals gewoonlijk Dirkje er voor jullie. Donderda-

gen worden de lessen gegeven door Wesley. Op vrijdag 12.00 

sta ik voor jullie klaar en om 13.00 sluit Milan de week met 

jullie af.

Sportieve groet,

Hein Nabuurs

Francine Verhoeven 

Telefoon 0485 - 38 57 56

Monique van Erkelens

Telefoon: 0485 - 47 02 87

Email: rpvontspanning@gmail.com

Kosten hydrotherapie € 75,00 per halfjaar

Aanmelden en afmeldenAanmelden en afmelden
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HYDROTHERAPIE BIJ FYSIOHOLLAND BOXMEER

YOGA

Het zwemmen staat onder begeleiding van FysioHolland. Wan-

neer men in Boxmeer hydrotherapie wil gaan volgen, moet men 

zich eerst aanmelden. Niet-leden hebben de hydrotherapie op 

de normering van fysiotherapie. Vandaar dat er ook een intake 

door FysioHolland gedaan wordt. In Boxmeer kan men de ge-

miste lessen niet inhalen, maar in overleg met de fysiotherapeut 

kan men voor één keer van groep wisselen. 

Belangrijk: als u lid van onze vereniging bent en u kunt niet 

aanwezig zijn op de les door ziekte of anderszins, meld dit dan 

altijd van tevoren (24 uur) bij FysioHolland. Meldt u zich niet af, 

dan worden de kosten toch bij de Reuma Patiënten Vereniging 

Land van Cuijk in rekening gebracht.

FysioHollandBoxmeer

Rembrandt van Rijnstraat 3

5831 BA Boxmeer

Telefoon 0485 -  57 57 82

Donderdag: 13:00 uur tot 13:45 uur

  13:45 uur tot 14:45 uur

  14:45 uur tot 15:45 uur

Kosten € 4,00 per lesuur

AanmeldenAanmelden

Elke dinsdagavond wordt er yogales gegeven, speciaal voor 

mensen met reumatische klachten. De les wordt gegeven in het 

gemeentehuis in (Myllesweerd) in Mill. De les wordt gegeven 

door Regina Schaap van de Praktijk voor Natuurgeneeskunde 

d.m.v. toegepaste kinesiologie. Je mag een les gratis meedoen 

om te kijken of het bij je past.

Francine Verhoeven  

Telefoon 0485 - 38 57 56

Email: rpvontspanning@gmail.com

Dinsdag: 19:15 uur tot 20:15 uur 

Kosten € 50,00 per 10 lessen

AanmeldenAanmelden
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AanmeldenAanmelden

AanmeldenAanmelden

WANDELEN

Wandeling Sint Walrick Overasselt

Zondag 3 april hebben we een mooie route gewandeld door de 

Hatertse Vennen.

We waren met 7 personen en hebben genoten van de mooie omge-

ving. Na een wandeling van 5 km waren we toe aan een lekker bakje 

koffie op het terras bij restaurant Sint Walrick. Daarna gingen we met 

een voldaan gevoel weer naar huis. 

Beste Leden,

Heeft u zin om te wandelen? Meldt u zich dan aan bij Monique van 

Erkelens. Als u geen vervoer hebt, meld dit dan bij het opgeven hier-

van. P.S. meldt u dus aan! Waarom opgeven? Om zo de mensen te 

kunnen bereiken, wanneer er calamiteiten zijn, bijvoorbeeld als het 

wandelen door omstandigheden niet door kan gaan, of voor evt. samen rijden ( kosten benzine delen), voor verwerking in 

onze administratie. U kunt zich tot 9:00 uur ’s morgens voor vertrek aanmelden. Kopje koffie of thee is gratis! Dus meldt u aan!

Zie hier ook het wandelschema voor het 2e halfjaar 2022!

   Groet Monique

Monique van Erkelens 

Telefoon 0485-47 02 87

Email: rpvontspanning@gmail.com

AanmeldenAanmelden
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Zaterdag 16-07-2022  Beugen, 10.30 bij de kerk

Zondag 07-08-2022  Gassel, 10.30 bij de kerk

Zaterdag 27-08-2022  Sint Anthonis, 10.30 parkeerplaats bij de Heksenboom

Zondag 11-09-2022  Oeffelt , 10.30 parkeerplaats Raadhuisplein

Zaterdag 15-10-2022   Cuijk, 10.30 parkeerplaats Maasboulevard

Zondag 13-11-2022  Langenboom, 10.30 parkeerplaats de Kuilen Fazantenweg Langenboom

Zaterdag 11-12-2022  Beugen, 10.30 parkeerplaats bij de kerk
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TAPAS ETEN 22 MEI 2022

Het heeft ruim 2 jaar geduurd, maar gelukkig kunnen we weer 

een etentje organiseren waar velen toch weer naar uitgekeken 

hebben. Dit jaar hebben we geen brunch, omdat restaurant 

“De Witte Brug” niet meer bestaat en wij iets anders wilden 

proberen. 

We zijn op zondag 22 mei te gast bij “tussen Harrie en Toon” in 

Ledeacker, waar wij tapas gaan eten, keuze uit 70 gerechtjes 

inclusief ijsdessert. De drankjes zijn voor eigen rekening en voor 

degene die bepaalde intoleranties hebben betreffende het eten: 

dit staat aangegeven bij de gerechten en het dessert. 

Introducés zijn ook van harte welkom. Voor meer informatie 

kunt u kijken op 

www.harrieentoon.nl. 

Bij voorkeur opgeven per e-mail rpvontspanning@gmail.com 

Na aanmelding worden de kosten aan u gefactureerd. 

RPV-JONGERENGROEP!

De afgelopen tijd heb ik me hard gemaakt voor het werven 

van jongeren om onze vereniging te versterken. Helaas 

heeft dit geen vruchten afgeworpen. Er zijn diverse kranten 

aangeschreven en er is op de radio aandacht geweest voor 

onze oproep. Dit heeft niet geleid tot aanmeldingen.

Daarom leg ik deze taak neer en houd ik me vanaf nu 

bezig met o.a. het onderhouden van de website. Zie je dat 

er op de website iets niet klopt, of heb je foto’s of artikelen 

die op de website mogen? Tips of suggesties?

Mail dan naar website.rpvlvc@gmail.com of stuur een 

appje naar 0612779377

Groeten,

Romy

WAT

Tapas eten 

WANNEER

Zondag 22 mei 2022

HOE LAAT

12.00 uur ontvangst,  

12.30 uur onbeperkt gerechtjes bestellen 

WAAR

Restaurant “tussen Harrie en Toon” Dorpsstraat 2,  

5846 AA Ledeacker

AANMELDEN

Vóór 15 mei 2022 

E-mail: rpvontspanning@gmail.com 

Telefoon: 0485-385756 Francine Verhoeven

Graag bij inspreken van het bandje telefoonnummer 

vermelden

Kosten: € 18,00 voor lid en € 27,50 voor introducé 

Drankjes zijn voor eigen rekening

InformatieInformatie
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InformatieInformatie

JEU DE BOULES WEDSTRIJDEN OP 15 JUNI

Na twee jaar geen jeu de boules toernooien te hebben kunnen 

organiseren, kunnen we nu weer, we hebben er weer echt zin in. 

Ook dit jaar zijn we weer te gast bij Fair Play te Vianen. 

De wedstrijden zullen altijd doorgang vinden, ook als er slechte 

weersomstandigheden zijn. De vereniging beschikt namelijk 

sinds kort over een binnenaccommodatie.

In de pauze staat er koffie met een stuk vlaai klaar. 

Opgeven, graag per e-mail. Na inschrijving worden de kosten 

aan u gefactureerd. Neemt u een introducé mee, dan graag de 

naam van deze introducé vermelden bij het aanmelden.

Wij hopen op mooie zomerse omstandigheden, maar de 

wedstrijden zijn gelukkig niet afhankelijk van het weer en zullen 

altijd doorgaan. Tot ziens op 15 juni.

De Ontspanningscommissie!

WAT

Jeu de boules 

WANNEER

Woensdag 15 juni 2022

HOE LAAT

19.00 uur 

WAAR

Vianen Koebaksestraat 35 d, 5434 LC

AANMELDEN

Vóór 9 juni 2022 

E-mail: rpvontspanning@gmail.com 

Telefoon: 0485-385756 Francine Verhoeven

Graag bij inspreken van het bandje telefoonnummer 

vermelden

Kosten: € 5,00 voor lid en € 7,50 voor introducé 

InformatieInformatie
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EEN BERICHTJE VAN ONZE DICHTERES.

Een steeds veranderende wereld….
De jaren 50, de oorlog voorbij,

hard werken, maar we waren vrij.
De wereld veranderde, iedereen boog mee.

In huis kwam techniek, zoals de t.v.
Er kwam een Hippie- en Flowerpowertijd, 
maar de Koude Oorlog werd uitgebreid!!
Wereldwijd ging de techniek razendsnel.  
De industriële bedrijven groeiden wel.

Bij het agrarisch handwerk werd veel geleerd,
alles werd mechanisch en gespecialiseerd.

 Er was voorspoed, maar ook turbulente tijden
en her en der waren er hevige strijden.
De muur viel, men hield de adem in…

grote verandering en tevens een nieuw begin.
Europa werd groter. Landen erbij gekomen

en i.p.v. Gulden werd de Euro genomen.
Een nieuwe eeuw, een nieuwe kans?

Door 9/11, de wereld uit balans. 
Het individualisme werd sterk 

en het liberalisme deed zijn werk.
Vele uitvindingen met technisch gegeven,
hielpen voor gemak en kwaliteit van leven.

Voor vakantie en ontspanning kwam meer tijd,
de wereld lag open, er was geen soevereiniteit 

Bereikbaar zijn en nieuws op de telefoon,
muziek en zelfs betalen vinden we gewoon. 

Aan dit ongedwongen en vrije bestaan
kwam plots, door een ziekte, een einde aan.
De Coronaperiode van eenzaamheid en last,

de saamhorigheid en solidariteit werd aangetast. 
Nauwelijks van die coronamaatregelen bevrijd,

kwam een wraakzuchtige, alleenheerser met strijd.
Rusland viel Oekraïne binnen en mensen op de vlucht.

Met ongeloof zien we dit aan. De wereld zucht.
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Voetproblemen komen vaak voor bij mensen met 

reumatoïde artritis. Ontsteking in voetgewrichten leidt 

tot pijn en stijfheid maar op langere termijn ook tot 

gewrichtsschade, standsafwijkingen van de voeten, een 

afwijkende voetfunctie en een verminderde kwaliteit van 

leven. Daarom is het van belang om ziekteactiviteit in de 

voeten laagdrempelig te signaleren om vroegtijdig een 

behandeling te kunnen starten. 

Binnen de beroepsgroep podotherapie is er behoefte aan 

een meetinstrument waarmee ziekteactiviteit laagdrempelig 

gedetecteerd kan worden. In het Verenigd Koninkrijk zijn 

twee korte vragenlijsten ontwikkeld voor het detecteren van 

algemene- en voetspecifieke ziekteactiviteit. 

Vanuit het lectoraat podotherapie (samenwerking tussen 

de Nederlandse opleidingen voor podotherapie en de 

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) werken wij 

in een onderzoeksproject aan het vertalen en aanpassen van 

deze vragenlijsten voor de Nederlandse situatie. Om dit op 

een goede manier te kunnen doen willen we de vertaalde 

vragenlijsten graag aan u voorleggen en met u bespreken 

tijdens een interview. Wij zijn op zoek naar 12 patiënten met 

reumatoïde artritis die ons hierbij willen helpen. 

Op basis van de resultaten van deze 12 interviews zullen we 

definitieve Nederlandstalige versies van de vragenlijsten 

ontwikkelen welke goed aansluiten op de Nederlandse 

context. In een vervolgproject willen we de vragenlijsten gaan 

valideren, waarna deze ingezet kunnen gaan worden in de 

Nederlandse (podotherapeutische) zorg. Wilt u ons helpen? 

Om ervoor te zorgen dat de vertaalde vragenlijsten goed 

aansluiten bij de Nederlandse context is het noodzakelijk om 

de ervaringen en opvattingen van patiënten met reumatoïde 

artritis mee te nemen. 

Daarom zouden wij uw hulp zeer op prijs stellen! Het interview 

Het interview zal online plaatsvinden op een moment dat u 

schikt. De interviews zullen gepland worden in de maand april 

met een uitloop naar mei. Het interview zal maximaal 1 uur 

duren en zal bestaan uit een korte introductie, het lezen en het 

bespreken van de vragenlijsten. 

Er is geen voorbereiding nodig voorafgaand aan het interview. 

Het interview zal worden opgenomen, de data zal anoniem 

worden opgeslagen en verwerkt, vervolgens wordt de opname 

verwijderd. Vergoeding 

Bij deelname aan het onderzoek ontvangt u een waardebon 

t.w.v. 25 euro. 

Aanmelden Wilt u deelnemen aan het interview? 
Heel fijn! 
U kunt dit kenbaar maken door een mail te sturen naar 

l.r.derksen@students.uu.nl. 

Wij nemen dan contact met u op. 

Met vriendelijke groet, 

Lisanne Derksen 
- podotherapeut, docent/onderzoeker bij de opleiding 

podotherapie van Hogeschool Saxion, student Klinische 

Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht 

dr. Marloes Tenten-Diepenmaat 
- Lector Podotherapie, Academie Gezondheidszorg, 

Hogeschool Saxion

 

BESTE LEDEN VAN DE REUMA  
PATIËNTEN VERENIGING  
LAND VAN CUIJK, 
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UITNODIGING ALGEMENE  
LEDENVERGADERING 2022
HIERBIJ NODIGT HET BESTUUR U UIT VOOR DE  
ALGEMENE LEDENVERGADERING REUMA PATIËNTEN VERENIGING LAND VAN CUIJK. 

Deze zal worden gehouden op: 
Woensdag 11 mei 2022, aanvang: 19.30 uur. 
Plaats: zaal 't Heike – Leeuwerikstraat 68 te Mill. 

AGENDA
 1.  Opening vergadering 19.30 uur

 

2.  Vaststelling notulen jaarvergadering 2021

 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken

4. Jaarverslag RPV LvC 2021 (toelichting VZ Jos Verbeeten)

5. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022

6. Verslag kascommissie 2021

7.  Verkiezing kascommissie 2022

           PAUZE

8.   Toelichting Activiteitencommissie 2021 en korte vooruitblik/toelichting programma 2022 

Vraag aan de leden om na te denken over eventuele wensen op het gebied van activiteiten

9.  Nieuwe ontwikkelingen financiering REUMA Nederland 

Resultaat enquête en presentatie toekomstige scenario’s

10. Rondvraag

 

11. Sluiting 

Na de vergadering is er de mogelijkheid tot een gezellig  
samenzijn onder het genot een drankje.
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Waarom bent u lid geworden van RPV Land van Cuijk?  

Kruis aan wat van toepassing is!

 Hydrotherapie

 Lotgenoten contact

 Lezingen

 Wandelen

 Brunch

 Busreis

 Jeu de boules

 Bingo

 Bloemstukje maken

 Yoga

 Anders 

Als u gebruik maakt van hydrotherapie, wat zijn uw 

wensen ? Kruis aan wat van toepassing is!

 Ik maak er gebruik van, omdat het voor mij betaalbaar is

 Ik wil doorgaan ook als de prijs verhoogd wordt

 Bij prijsverhoging stop ik

 Ik zoek een andere oplossing:

In hoeverre heeft het voortbestaan 

van de RPV meerwaarde voor u?

Welke diensten  activiteiten  mist u bij de RPV?

ENQUETE APRIL 2022

Zwemmen Gennep.

De grootte van de zwemgroep in Gennep is maximaal 12 

mensen. Dit betekent dat de prijs per les zal stijgen. Kosten in 

2022 per halfjaar € 167.00.  Als de subsidie stopt, zal dit ook 

de bijdrage worden voor een halfjaar in Gennep. 

 Bij dit tarief stop ik met zwemmen.

 Ik ga toch door met zwemmen.

Toelichting: 

Zwemmen Boxmeer.

De kosten per uur bij FysioHolland zijn momenteel € 7.00 per 

uur. In 2023 zal dit waarschijnlijk

 € 8.00 worden. Nu is de bijdrage € 4.00.

 Bij dit tarief stop ik met zwemmen.

 Ik ga toch door met zwemmen.

Toelichting: 

Zwemmen Fitland Mill.

Kosten per halfjaar zonder subsidie 2022 € 114.00.   

Bijdrage nu € 75.00 per halfjaar.

Afhankelijk van de grootte van de groep zal de prijs per 

halfjaar tussen € 87.00 en € 118,00 komen te liggen.

 Bij dit tarief stop ik met zwemmen.

 Ik ga toch door met zwemmen.

Om uit de kosten te komen, hebben we bij  Fitland minimaal 

23 mensen per les nodig. Dit zou betekenen dat er twee 

groepen komen te vervallen.*

Hoe staat u tegenover het samenvoegen van groepen?

 Positief

 Negatief

REUMA NEDERLAND STOPT PER 1 JANUARI 2024 MET HET VERSTREKKEN VAN SUBSIDIE.
ALS WE OP TERMIJN WILLEN KUNNEN BLIJVEN BESTAAN, ZIJN WE GENOODZAAKT, NAAST DE NOG TE 
ONDERZOEKEN BEZUINIGINGEN, DE PRIJZEN TE VERHOGEN.
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Contributie

Van Reuma Nederland ontvangen wij jaarlijks € 10.00 per 

deelnemer [Lumpsum Subsidie]. Deze subsidie is bedoeld 

ter dekking van de organisatie en bestuurskosten. De 

subsidie komt per 1 januari 2024 ook te vervallen.

Zou je lid blijven als de contributie verhoogd wordt?

Acceptabele prijsverhoging per halfjaar

 €  5.00  - € 10.00 

 € 10.00 - € 15.00 

 € 15.00 - € 20.00 

 € 20.00 - € 25.00

 € 25.00 - € 30.00

 € 30.00 of meer

Toelichting: 

De vraag is of er extra activiteiten georganiseerd moeten 

worden, in de keuze staan  al de  bekende activiteiten.

Vindt u het van belang dat er extra activiteiten worden 

georganiseerd?  Kruis aan wat u graag behoudt.

 Busreis

 Jeu de boules

 Fietstocht

 Wandelen

 Kerststukjes maken

 Brunch

 Lezingen

Zijn er alternatieve activiteiten, waarvoor u meer 

belangstelling heeft?

Opsturen naar Hans Smits,  

Vlasakker 3, 5821 CR Vierlingsbeek

HALLO ALLEMAAL,

Ik zal me eerst kort even voorstellen. Ik ben Luca Jilesen, 19 

jaar oud en woon in Beugen. Ik studeer Sportkunde op de 

HAN in Nijmegen en zit momenteel in mijn derde leerjaar. 

Ik loop stage bij de organisatie Zwemkanjers. De organisatie 

Zwemkanjers bieden verschillende activiteiten aan in het 

water waaronder ook Hydrotherapie (bewegen in warm water) 

en Aqua vitaal, dit is erg geschikt voor ouderen en mensen 

met een vorm van reuma.

Ons zwembad bevindt zich op de begaande vloer van 

zorgcentrum Norbertushof aan de Kleermakersgroes in 

Gennep. Een kleinschalig privé zwembad met de afmetingen 

van 12,5 meter bij 8 meter en 1.40 diepte met een zeer 

aangename watertemperatuur van 31 graden Celsius.

Ik ben momenteel bezig met een onderzoek waarin ik zowel 

ouderen als mensen met een vorm van reuma probeer te 

werven voor de aqua vitaal of hydrotherapie lessen die 

Zwembad de Groes (onderdeel van Zwemkanjers) aanbieden. 

De hoofdvraag die ik opgesteld heb voor het onderzoek is 

als volgt; ‘Is er een verschil tussen de manier van werving bij 

mensen met een vorm van reuma (60-80 jaar) die 1x in de 

week actief zijn in het zwembad en mensen met een vorm van 

reuma (60-80 jaar) die niet actief zijn in het zwembad? 

Ik ben dus opzoek naar ouderen en/of mensen met een vorm 

van reuma die nog niet sporten/bewegen en dit wel willen 

gaan doen. 

Zodat ik bij deze doelgroep vragenlijsten af kan nemen om in 

kaart te brengen welke motieven deze doelgroep heeft om 

wel/niet te sporten/bewegen en ze wellicht uit kan nodigen 

voor een proefles voor de les aqua vitaal (geschikt voor 

ouderen) of de les hydrotherapie (geschikt voor mensen met 

een vorm van reuma).

Zou je graag mee willen helpen aan dit onderzoek of wil je 

graag een proefles komen doen bij Zwembad de Groes?  

Neem dan snel contact op door te mailen naar  

lfcm.jilesen@student.han.nl.



16

Heeft u een vorm van een reumatische aandoening 

en wilt u graag hulp, advies en/of begeleiding? 

Ervaart u spier- en gewrichtspijnklachten? Of 

ervaart u beperkingen met het bewegen in uw 

dagelijks leven, werk en/of sport? Wellicht ervaart 

u vermoeidheidsklachten en heeft u bijvoorbeeld 

moeite om een balans te vinden in het omgaan met uw 

energie?……..

Eerste afspraak
Bij FysioHolland Boxmeer & Afferden kunt u terecht voor 

begeleiding door gespecialiseerde fysiotherapeuten (onder 

andere sport-, manueel-, handtherapeuten). 

Zowel met als zonder verwijzing van uw huisarts of specialist 

(bijvoorbeeld reumatoloog) kunt u bij ons een afspraak maken. 

Met een intake brengen we uw klachten en hulpvraag in 

kaart. Uw beperkingen in het dagelijks leven, sport en werk 

worden in beeld gebracht. Daar waar nodig zal een lichamelijk 

onderzoek volgen en eventuele testen om uw belastbaarheid 

en conditie te bepalen. Met deze gegevens zullen we samen 

haalbare doelen vaststellen en een plan van aanpak hoe we dat 

kunnen bereiken.

Behandeling
Aan de hand van het plan van aanpak volgt de invulling. Dit 

kan bestaan uit: 

–  Hands-on behandelingen (bewegingen en technieken 

bij u uitgevoerd door de fysiotherapeut) in de vorm van 

mobiliseren en/of rekken van gewrichten en spieren.

–  Het samenstellen van een oefenprogramma voor thuis. 

Dit zijn oefeningen die gemakkelijk thuis gedaan kunnen 

worden.

–  Het verzorgen van beweegprogramma’s zowel individueel 

als in kleine groepen waarbij bij deze doelgroep het individu 

met zijn eigen belastbaarheid  voorop staat. Dit programma 

kan in onze  oefenzaal gevolgd worden. We bieden ook de 

mogelijkheid om dit in het zwembad te doen (Optisport 

Sportcentrum ‘t Hoogkoor in Boxmeer), bij één van onze 

hydrogroepen die altijd door 2 therapeuten begeleid wordt.

–  En daarnaast zeker niet onbelangrijk: het coachen en geven 

van adviezen om  adequater te leren omgaan met uw 

probleem. 

Samen met u maken we specifieke doelen aan de hand van uw 

wensen. We kijken naar de mogelijkheden. Hierdoor streven 

we naar een betere balans in het omgaan met uw problemen.

Vergoeding
Bij artrose kan met een verwijzing van de arts fysiotherapie 

vergoed worden uit de basisverzekering middels een artrose-

beweegprogramma. Elke andere vorm van reuma zoals 

Reumatoïde Arthritis (RA), Axiale Spondylartropathie (AxSPA), 

Arthritis Psoriatica, Fibromyalgie, Myalgia Reumatica etc. 

worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Welke 

vergoeding beschikbaar is, kunt u vinden in de voorwaarden 

van uw aanvullende verzekering.

Multidisciplinair
Mocht het met betrekking tot uw hulpvraag van belang zijn 

om samen te werken met een ergotherapeut of diëtist dan 

zijn deze lijnen kort. Zowel de ergotherapeut als de diëtist zijn 

gevestigd in ons pand.

Contact
Denkt u na het lezen van deze informatie dat wij iets voor u 

kunnen betekenen of vraagt u dat uzelf af, neem dan gerust 

contact op met ons!

FysioHolland Boxmeer & Afferden, Rembrandt van Rijnstraat 3 

Boxmeer 0485- 575782.

FYSIOTHERAPIE BIJ REUMA.
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•  Het fijn is als wij weten wanneer een lid langdurig ziek is en dat we die dan een steuntje in de rug 

kunnen geven met een beterschapsgroet vanuit de vereniging.

•  Wij ook een website hebben www.rpvlandvancuijk.nl en dat je daar ook alle informatie op terug 

kunt vinden.

•  U ons allemaal mee kunt laten genieten van een leuke gebeurtenis, mooie foto(‘s), gedichten of een 

verhaal. Stuur uw bijdragen naar email: rpvontspanning@gmail.com of naar rpv_lvc@ziggo.nl  

•  Leden die geen vervoer hebben voor een activiteit dit kunnen aangeven, en dat wij dan zorgen dat 

men met iemand kan meerijden.

• 
 Mieke en Arie van Munster 50 jaar getrouwd zijn, dat zij erg verrast 

waren dat de bloemist op de stoep stond met een prachtig boeket!  

 
Wij willen de reumapatiëntenvereniging heel hartelijk bedanken voor de 

mooie bos bloemen die vanmiddag bij ons bezorgd is voor ons 50-jarig 

huwelijk.

 
        

Groetjes van Mieke en Arie van Munster

•  Monique van Erkelens als  

hobby schilderen op hout  

heeft.

•   Onze penningmeester Hans Smits  

een lintje ( Lid in de Orde van  

Oranje Nassau) heeft ontvangen.  

En dat wij Hans daarmee  

van harte feliciteren.

Wist u dat...

Van harte beterschap: wij wensen alle 

langdurig zieken van harte beterschap toe.

Beterschap
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Onlangs maakte de overheid bekend miljoenen 

euro's uit te trekken om de hoge energieprijzen 

de compenseren. Deze compensatie krijg niet 

iedereen zomaar, AOW'ers met geen of een 

klein aanvullend pensioen, moeten de toeslag 

aanvragen bij de gemeente.

Niet álle huishoudens hebben recht op de 

energietoeslag, want deze is bedoeld voor minima 

met een inkomen rond bijstandsniveau. Ongeveer 

800.000 huishoudens komen in aanmerking voor de 

tegemoetkoming.

In eerste instantie ging het om een extraatje van 

200 euro, maar inmiddels is dit verhoogd naar 800 

euro. Bijstandsgerechtigden hebben regelmatig 

contact met de gemeente en ontvangen het geld 

waarschijnlijk voor 1 april. 

Maar dat geldt niet voor senioren met AOW zonder 

aanvullend pensioen en zelfstandigen met een 

minimuminkomen en werkenden die weinig 

verdienen.  Zij moeten daarvoor zélf bij de gemeente 

aankloppen. Check hiervoor de website van jouw 

gemeente, of bel het gemeentehuis voor meer 

informatie. Steeds meer gemeenten zijn bereikbaar 

via een verkort telefoonnummer, het zogenaamde 

14+netnummer.  Zo bel je bijvoorbeeld naar de 

gemeenten in de regio Rotterdam met 14 010, of via 

14 030 naar de gemeenten in de regio Utrecht.

Daarnaast verlaagd de overheid vanaf 1 april 

2022de accijnzen op brandstoffen, waardoor 

een liter normale benzine naar verwachting 

17 cent goedkoper wordt. Vanaf 1 juli gaat de 

BTW op stroom en gas ook omlaag. Voor deze 

compensatiemaatregelen hoeven AOW'ers geen 

extra actie te ondernemen.

NIEUWSBRIEF IEDER(IN)  
DECEMBER 2021
Zorgkosten of meerkosten en belastingaangifte: laat 
geen geld liggen

15 december 2021

Vanaf maart 2022 is het weer tijd voor de belastingaangifte 

over 2021. Het is dan goed om te weten of je zorgkosten en/

of meerkosten hebt die fiscaal aftrekbaar zijn. Het is niet 

altijd eenvoudig om uit te zoeken welke kosten voor aftrek 

in aanmerking komen. Daarom zorgt Ieder(in) voor actuele 

informatie hierover.

 

Dat doen we op drie manieren, namelijk via:

•  het artikel ‘Stappenplan belastingvoordeel – De aftrek van 

zorgkosten over het jaar 2021’

•  de website Meerkosten.nl (vanaf 5 februari geactualiseerd voor 

het nieuwe belastingjaar)

•  het webinar ‘Belasting en aftrekmogelijkheden zorgkosten en 

meerkosten’ (medio februari 2022)

Vrij te verspreiden artikel
Ieder jaar schrijft Kees Dijkman in opdracht van Ieder(in) een 

artikel over de fiscale aftrek van zorgkosten. Hierin wordt uitgelegd 

wanneer aftrek van zorgkosten van toepassing is en hoe aangifte 

van inkomstenbelasting voordeel kan opleveren. In het artikel 

wordt via een stappenplan aangegeven hoe je dat precies doet. Het 

artikel ‘Stappenplan belastingvoordeel – De aftrek van zorgkosten 

over het jaar 2021’ is hieronder te downloaden. Dit mag je zelf 

verder verspreiden, met vermelding van “Auteur: Kees Dijkman, 

bron: Ieder(in)”.

Alle informatie op één website
Op de website Meerkosten.nl geeft Ieder(in) actuele informatie over 

de fiscale aftrek van zorgkosten en meerkosten en het aanvragen 

van inkomensondersteuning. Deze website is vanaf 5 februari 2022 

weer volledig actueel.
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Door ontstekingen werken de speekselklieren bij mensen 

met het syndroom van Sjögren niet goed. In het UMCG 

in Groningen zetten professor Frans Kroese en dr. Sarah 

Pringle een baanbrekende technologie in voor een 

nieuwe behandeling voor mensen met het syndroom 

van Sjögren. Zij kweken stamcellen die de kapotte 

speekselklieren van patiënten moeten herstellen. De 

onderzoekers lopen met hun stamceltechniek voorop in 

de wereld.

Het syndroom van Sjögren is een reumatische aandoening 

(auto-immuunziekte) waarbij onder andere de speekselklieren 

ontstoken raken. Het gevolg: mensen met Sjögren krijgen last 

van een heel droge mond en hebben moeite met eten, slikken 

en praten. Er is nog geen behandeling die het syndroom van 

Sjögren kan genezen.

Professor Kroese en dr. Pringle, waardoor 
werken de speekselklieren niet goed?
‘In eerder onderzoek hebben we – met financiering van 

ReumaNederland – ontdekt dat er in de speekselklieren 

van mensen met het syndroom van Sjögren 10 keer minder 

stamcellen aanwezig zijn dan bij mensen die geen sjögren 

hebben. Door het tekort aan stamcellen worden de cellen van 

de speekselklieren niet goed vernieuwd. De speekselklieren 

maken daardoor steeds minder speeksel aan, met allerlei nare 

gevolgen voor deze patiënten.’

Hoe komt het dat er zo weinig 
speekselklierstamcellen zijn bij mensen met 
sjögren?
‘Het lijkt erop dat de stamcellen op de een of andere manier 

uitgeput zijn. Ze hebben te hard gewerkt en zijn als het ware 

‘op’. Dat willen we verder onderzoeken. Want als we weten 

wat er aan de hand is met die stamcellen, dan kunnen we ook 

eerder ingrijpen en deze klacht in een vroeg stadium onder 

controle krijgen.’

Aan welke oplossing werkt u?
‘Wij zijn bezig met een techniek om nieuwe 

speekselklierstamcellen te  maken. Uit een beetje bloed van 

de patiënt halen we witte bloedcellen, die we gaan opkweken 

tot speekselklierstamcellen. Die worden dan teruggeplaatst 

in de speekselklieren. De stamcellen moeten dan in de 

speekselklieren van de patiënt gaan groeien en delen, zodat de 

speekselklieren weer speeksel gaan produceren. Als dat werkt, 

kan de patiënt weer beter eten slikken en praten.’

Wat is voor u het mooiste resultaat?
‘Dat wij straks met de gekweekte speekselklierstamcellen de 

ontstoken speekselklieren kunnen herstellen. Dat zou een 

grote verbetering voor het leven van mensen met Sjögren 

betekenen. We stellen ons voor dat patiënten dan hierheen 

komen en ons bij wijze van spreken in het gezicht spugen. 

Dat accepteren we alleen van hen, het zou een droom zijn die 

uitkomt’, zeggen Frans Kroese en Sarah Pringle lachend.

Wanneer kunnen mensen met het syndroom van 
Sjögren deze behandeling krijgen?
‘Als het ons lukt om nieuwe speekselklierstamcellen op 

te kweken, moet zo’n nieuwe behandeling aan allerlei 

voorwaarden voldoen om het veilig bij de mensen te kunnen 

toepassen. Het duurt dus nog wel minstens vijf jaar om tot een 

behandeling te komen die we kunnen testen, maar we gaan 

samen met ons team op volle kracht vooruit om het mogelijk 

te maken.’

De onderzoeksgroep van professor Kroese en dr. Pringle 

is een van de 15 Research Centres of Excellence van 

ReumaNederland. Meer weten? Bekijk ook onze video over dit 

onderzoek.

Bron: ReumaNederland

INFO REUMA NEDERLAND

GAAN STAMCELLEN DE ONTSTOKEN 
SPEEKSELKLIEREN BIJ MENSEN MET 
SJÖGREN HERSTELLEN?
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Bij mensen met een ernstige vorm van SLE waarbij 

de nieren ontstoken raken, wordt de verkeerde 

afweerreactie extra versterkt. Dit blijkt uit onderzoek van 

UMC Utrecht. Een onderdeel van het afweersysteem dat 

die verkeerde afweerreactie moet remmen, blijkt juist te 

gaan werken als gaspedaal. ReumaNederland heeft het 

onderzoek mogelijk gemaakt.

Bij mensen met systemische lupus erythematodes (SLE) vergist 

het afweersysteem zich en valt het eigen lichaam aan. De 

onderzoekers van UMC Utrecht onderzochten afweercellen 

in het bloed van mensen met SLE en hebben daarbij 

gekeken naar de zogeheten de CD200-receptor die de foute 

afweerreactie eigenlijk moet onderdrukken.

Gaspedaal in plaats van rempedaal
‘Wij weten dat de CD200-recepter normaal gesproken het 

afweersysteem afremt’, vertelt een van de onderzoekers dr. 

Michiel van der Vlist. ‘Maar we zien in de afweercellen van 

mensen met SLE dat de CD200-receptor de afweerreactie juist 

extra versterkt. De CD200-receptor werkt dan dus niet meer als 

rempedaal, maar als een gaspedaal. We denken dat de foute 

afweerreactie bij mensen met SLE dus wordt versterkt, met nog 

meer ontstekingen als gevolg.’

Vooral bij mensen met ernstige SLE
Uit het onderzoek blijkt dat het gaspedaal vooral ingedrukt 

wordt bij mensen met een ernstige vorm van SLE: lupus nefritis. 

Dit is een vorm waarbij ook de nieren chronisch ontstoken 

raken. ‘In de afweercellen van mensen met “gewone” SLE, werkt 

CD200-receptor nog best redelijk’, legt dr. Van der Vlist uit. 

‘Maar in de cellen van mensen lupus nefritis gaat de CD200-

receptor anders werken, waardoor de verkeerde afweerreactie 

juist toeneemt.’

Nieren beschermen
Volgens de onderzoekers kan de ontdekking gebruikt gaan 

worden om de ernstige vorm van SLE op tijd te ontdekken. 

‘De nieren zijn van levensbelang, dus reumatologen moeten 

er vroeg bij zijn om te weten of iemand een ernstige vorm 

van SLE gaat ontwikkelen. We hopen dat we over een tijd 

de CD200-receptor goed kunnen meten in het bloed van 

patiënten. En dat reumatologen dan op tijd de behandeling 

kunnen inzetten om de nieren te beschermen.’

Misschien ooit behandeling
Over een toekomstige behandeling durft dr. Michiel van der 

Vlist geen uitspraak te doen. ‘Het mooiste zou zijn als we die 

foute afweerreactie wél weer kunnen remmen door de CD200-

receptor te herstellen. Dus door er weer een rempedaal van te 

maken. Daar zijn nu nog geen medicijnen voor. Wij willen eraan 

meehelpen door ons onderzoek om nog beter te begrijpen wat 

er precies gebeurt in het afweersysteem van mensen met SLE.’

Bron: ReumaNederland

INFO REUMA NEDERLAND

REM OP FOUTE AFWEERREACTIE  
VERANDERT IN GASPEDAAL BIJ  
ERNSTIGE SLE
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Heeft ze fibromyalgie? Antonia is een 52-jarige vrouw. Ze 

leeft zonder al te veel beperkingen: ze werkt in een herberg 

waar ze de tuin verzorgt en ze zorgt voor haar eigen 

huishouden.

Ze is een aardige vrouw, ze praat met haar vrienden en buren, 

altijd met een glimlach. Ze klaagt bijna nooit, omdat ze moet 

doorgaan, ongeacht hoe ze zich voelt.

Maar alleen zij kent het offer dat ze elke dag brengt om een 

schijnbaar normaal leven te leiden. Ze voelt pijn in haar lichaam, 

in specifieke gebieden en overal. Ze kan ‘s morgens moeilijk 

opstaan, omdat ze niet goed slaapt.

Soms heeft ze zoveel pijn dat ze de afwas niet kan afmaken. 

Ze laat de vuile vaat weken en maakt het later af. Soms heeft 

ze het gevoel alsof er een mes in haar rug steekt… Heeft ze 

fibromyalgie?

Mensen zoals Antonia, die voortdurend zonder duidelijke reden 

pijn hebben, kunnen fibromyalgie hebben. Normaal gesproken 

is fibromyalgie moeilijk te begrijpen omdat de symptomen niet 

altijd zichtbaar zijn.

Het kan lijken alsof mensen de pijn verzinnen of zonder reden 

klagen, excuses maken om geen dingen te hoeven doen die ze 

moeten doen. Maar dat is niet waar. Hun pijn is echt en ze lijden.

 

Wat is fibromyalgie?
Fibromyalgie betekent letterlijk: pijn in bindweefsel (ligamenten 

en pezen) en spieren. Dat wil zeggen, het spier- en skeletstelsel.

Maar het kan ook worden gedefinieerd als overgevoeligheid 

voor pijn. Wanneer er stimuli zijn die pijn veroorzaken, sturen de 

hersenen signalen alsof er meer pijn is dan die stimulus normaal 

zou produceren. Zelfs wanneer de stimulus die pijn produceert 

niet meer bestaat, kan de pijn aanhouden.

Het is meer dan een verandering in de spieren. Onderzoek 

toont aan dat er sprake is van een verandering in het centrale 

verwerkingssysteem, in de hersenen.

Dit kan te wijten zijn aan een afwezigheid van pijn verlichtende 

activiteit in het lichaam (gebrek aan interne opiaten) en 

veranderingen in de neurotransmitters die geassocieerd 

worden met centrale gevoeligheid (minder serotonine, 

norepinefrine en dopamine).

Afgezien van de pijn zijn er meestal andere symptomen, zoals 

vermoeidheid, slaapstoornissen, tintelingen in de ledematen, 

gebrek aan concentratie en soms emotionele symptomen zoals 

depressie of angst.

Vrouw met schouderpijn, als voorbeeld van het leed van 

mensen met fibromyalgie

Fibromyalgie is echt een heel moeilijk syndroom om 

te beschrijven. Er is zelfs geen specifieke biologische 

of psychologische oorzaak vastgesteld om de pijn 

te verklaren. In ieder geval werd het in 1992 door de 

Wereldgezondheidsorganisatie, gelukkig, als een ziekte erkend.

De criteria voor het vaststellen van fibromyalgie zijn dat 

gegeneraliseerde pijn aanwezig is in elf (van dertien) gevoelige 

punten van het lichaam (vooral in de nek, rug en gewrichten 

zoals de ellebogen en de knieën) gedurende meer dan drie 

opeenvolgende maanden. Daarnaast is er geen andere klinische 

definitie om de pijn te verklaren.

Dit is hoe een genegeerde pijn werd herkend en een stem 

kreeg. Deze definitie vertegenwoordigde een zeer belangrijke 

eerste stap voor mensen met fibromyalgie om zich minder 

alleen te voelen en beter om te gaan met de ziekte.

Is fibromyalgie chronische pijn?
Antonia wist, net als zoveel andere mensen, niet wat de oorzaak 

was van haar langdurige pijn. Dus bezocht ze veel artsen in haar 

zoektocht naar de oorzaak en verlichting. Lange tijd voelde ze 

zich hopeloos, totdat ze de diagnose fibromyalgie kreeg.

Maar dit was niet het einde voor haar. Het was heel moeilijk om 

te moeten accepteren dat haar pijn chronisch is en dat deze er 

haar hele leven zou zijn.

Helaas is er geen medicijn om de pijn van fibromyalgie te 

verlichten. Ontstekingsremmende medicijnen zijn, als ze te 

FIBROMYALGIE, MEER DAN 
ALLEEN FYSIEKE PIJN
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vaak worden gebruikt, niet effectief, omdat ze de pijn niet 

wegnemen. Medicatie biedt verlichting, maar de pijn komt later 

weer terug.

Het is belangrijk om erop te wijzen dat fibromyalgie geen 

degeneratieve ziekte is. Het vernietigt de gewrichten niet 

en veroorzaakt geen onomkeerbare verwondingen of 

misvormingen. Laten we daarom de mythe dat het hebben van 

de ziekte kan leiden tot ernstige mobiliteitsproblemen en zelfs 

het gevolg kan hebben dat je in een rolstoel terechtkomt, de 

kop indrukken.

Hoewel er geen specifieke oorzaak of medicatie voor 

fibromyalgie is, zijn er manieren om een hogere kwaliteit van 

leven te krijgen. De persoon die eraan lijdt, kan leren om voor 

zichzelf te zorgen op zo een manier dat de pijn niet verergert. 

Het idee is om de pijn in evenwicht te houden of zelfs te 

verminderen. Verandering is mogelijk.

Mag je actief blijven, of is het beter om uit te 
rusten?
Normaal gesproken voelen mensen met fibromyalgie de 

behoefte om heel actief te blijven en niet veel te rusten. Zo erg 

zelfs dat er een moment komt waarop ze extreem uitgeput zijn 

en dan uren en soms zelfs dagen moeten rusten, omdat hun 

pijn zo erg is dat ze niet kunnen bewegen.

Het is het beste om niet constant te bewegen of constant te 

rusten. Het is essentieel om een balans te vinden die varieert 

naargelang de persoon. Mensen met fibromyalgie moeten leren 

om hun ritme van activiteit en rust te reguleren.

Om je ritme van activiteit en rust te regelen, is onze eerste 

aanbeveling om je lichaam te observeren en naar je lichaam 

te luisteren. Laat je pijn niet tot het uiterste gaan (tien op een 

schaal van nul tot tien).

Mensen met fibromyalgie moeten leren om zich ervan bewust 

te worden wanneer hun pijn een vijf bereikt en zichzelf rust 

gunnen. Dit voorkomt dat hun pijn en vermoeidheid kritieke 

niveaus bereiken en ze gedwongen worden om te stoppen.

Opgemerkt moet worden dat hoewel het goed is om het 

merendeel van je tijd te wijden aan rust, het raadzaam is om 

minstens één fysieke activiteit met matige intensiteit per dag te 

doen.

Rust plus activiteit
We willen problemen die samenhangen met te weinig activiteit 

voorkomen. Het niet doen van enige lichamelijke activiteit kan 

de pijn, vermoeidheid en stijfheid verergeren; niet alleen fysiek, 

maar ook psychologisch.

Vrouw met pijn aan haar pols, een van de plekken in het 

lichaam waar mensen met fibromyalgie pijn ervaren

Meer uitrusten om te voorkomen dat de pijn escaleert tot in het 

extreme, houdt in dat je je verwachtingen verlaagt. Dit houdt 

in dat je niet op één dag veel te veel probeert te doen. Het 

betekent redelijkere doelen stellen of grote taken opsplitsen in 

kleinere, beter beheersbare taken.

Het is ook goed om te leren om flexibeler te zijn en minder van 

jezelf te eisen. Als er bijvoorbeeld een dag is waarop je niet alles 

kunt doen wat je had gepland, omdat je te veel pijn hebt, martel 

of straf jezelf dan niet. Je zult je alleen maar slechter voelen.

Kan een psychologische behandeling helpen tegen de pijn?

Het is bewezen dat een betere regulering van sociale relaties 

en emoties helpt om fysieke pijn te verlichten. Dit is hoe 

psychotherapie mensen met fibromyalgie in staat stelt een 

beter leven te krijgen en verbetering te zien op gebieden zoals:

- Het accepteren van en leven met de pijn.

- Het in balans brengen van hun emoties.

- Verbetering van de slaapkwaliteit.

- Verbetering van de relaties met anderen, in het bijzonder 

met familie (die de effecten ervaren van het leed dat door 

fibromyalgie wordt veroorzaakt).

Mensen met fibromyalgie hebben, in het algemeen (niet 

iedereen, er zijn veel variaties), de neiging om anderen meer te 

helpen dan zichzelf. Ze moeten ‘nee’ leren zeggen.

Natuurlijk is het een goede zaak om anderen te helpen, maar 

het moet worden beperkt zodat ze zichzelf niet verwaarlozen.

Op deze manier kan psychologische behandeling gericht 

zijn op, onder andere, het leren om voor zichzelf te zorgen en 

zichzelf meer te respecteren. Deze doelstelling betekent onder 

bepaalde omstandigheden ‘nee’ zeggen en anderen assertiever 

behandelen.

Zoals vaak het geval is, is het makkelijker gezegd dan gedaan. 

Mensen weten soms dat rusten hen helpt om zich beter te 

voelen. Het probleem is dat mensen met fibromyalgie het 

normaal gesproken niet gewend zijn om te rusten, en dat als ze 

dit wel doen, ze zich schuldig voelen.

Ze voelen de behoefte om ‘hun verplichtingen’ bij te houden. 

Daarom moeten ze leren om tijd met zichzelf door te brengen 

zonder zich er slecht over te voelen.

Fibromyalgie en identiteit
Hoewel rusten een eenvoudig doel lijkt te hebben, zet rust voor 
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Soms krijg je moeite met de dingen die je in jouw dagelijks 

leven doet: jezelf verzorgen, je werk doen of hobby’s 

uitoefenen. Hulpmiddelen en andere aanpassingen maken je 

leven vaak gemakkelijker.

Vraag advies aan een ergotherapeut
Samen met een ergotherapeut bekijk je met welke dagelijkse 

bezigheden je moeite hebt. Is dat bijvoorbeeld de verzorging van 

jezelf, je huishouden, je werk of  je hobby’s? Een ergotherapeut geeft 

jou persoonlijk advies over hulpmiddelen of aanpassingen in huis. 

Of geeft tips en advies hoe je een activiteit op een andere manier 

kan doen. De ergotherapeut weet ook waar je een vergoeding voor 

hulpmiddelen of aanpassingen aan huis kunt aanvragen.

Dit is ergotherapie
Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen 

deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen. 

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse 

activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen 

omgeving en in de samenleving.

Indien mensen (en hun mantelzorger) door (gezondheid)

problemen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die 

voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een lichamelijk 

of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling kan 

zelfstandigheid beperken.

Een ergotherapeut stelt vooral vast wat iemand nog 
wél kan.
De behandeling kan bestaan uit:

• oefenen

• leren op een andere manier een activiteit uit te voeren

• het inzetten van een hulpmiddel

• het aanpassen van een activiteit of de omgeving

•  geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en 

vrienden

Door het vergroten van de (eigen) mogelijkheden worden 

betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer mogelijk, en kunnen 

mensen (langer) thuis functioneren.De ergotherapeut adviseert en 

traint zodanig dat de cliënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel 

mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kun je denken 

aan: jezelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, 

werken, huiswerk maken, sporten, biljarten en spelen. Ergotherapeuten 

begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen.

INFO REUMA NEDERLAND

HULP EN AANPASSINGEN
veel mensen met fibromyalgie hun identiteit op losse 

schroeven. Ze kunnen zich minder waardevol voelen.

Volgens onderzoeken gebaseerd op de ‘Persoonlijke 

constructtheorie’ (PCT) van George Kelly zijn 

verschillende ‘constructen’ (beschrijvingen) gevonden 

die verband houden met de ‘dilemma’s’ (obstakels) die 

deze mensen hebben om de veranderingen te krijgen 

die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld, de genereuze versus 

egoïstische ‘constructen’.

Normaal gesproken beschouwen mensen met 

fibromyalgie zichzelf als hardwerkende en genereuze 

mensen en hebben ze onbewust het gevoel dat als ze 

hun activiteiten en ‘verplichtingen’ negeren, ze niet 

langer hardwerkend en genereus zijn.

Ze voelen zich zwak en egoïstisch. Daarom is het een 

van de doelen van psychotherapie om hen te helpen 

beseffen dat rusten of om hulp vragen niet betekent dat 

ze zichzelf niet meer zijn.

Wat kunnen mensen met fibromyalgie nog 
meer doen om voor zichzelf te zorgen?
Het lijkt erop dat de pijn die fibromyalgie veroorzaakt 

oncontroleerbaar en onvoorspelbaar is. Alsof niets kan 

helpen. Volgens de ‘poorttheorie‘ (in het Engels ‘Gate 

Control Theorie’) kunnen bepaalde situaties de poort 

echter ‘openen’ of ‘sluiten’.

Er is bijvoorbeeld vastgesteld dat veel mensen met 

fibromyalgie het erover eens zijn dat ze minder pijn 

voelen wanneer ze meer ontspannen en afgeleid zijn, 

zoals wanneer ze het leuk hebben met vrienden en 

familie.

Aan de andere kant zijn de dingen die de pijn 

verergeren: een gespannen, gestrest, overweldigd of 

bezorgd gevoel, wat we bijvoorbeeld ervaren na het 

werken, overmatige lichaamsbeweging of ruziemaken.

Zodra ze zich ervan bewust zijn dat deze situaties 

invloed hebben op hun perceptie van pijn, is de 

volgende stap om zich zo min mogelijk te bevinden in 

situaties die de pijn verergeren en zo veel mogelijk in 

situaties die de pijn verminderen.

Dit is makkelijk om te zeggen, maar moeilijk om te doen 

voor mensen die hun hele leven te maken hebben met 

offers die hen nog erger martelen dan de ziekte zelf.
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