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ReumaNederland en Voeding
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De vereniging spant zich in o.a. om:
• Voorlichting te (doen) geven over reumatische aandoeningen, medicijngebruik,
voorzieningen, omgaan met reuma;
• Gezelligheid te bieden;
• Reumapatiënten met elkaar in contact te brengen;
• Te verwijzen naar hulpverleners en instanties
De Reuma Patienten Vereninging Noordoostpolder en Urk is opgericht op 31 maart 1998
Ingeschreven bij de KvK te Lelystad onder nummer 39069825

NOOT van de redactie: We hopen dat u weer veel interessant leesplezier beleeft aan dit
verenigingsboekje. We bedanken hierbij alle kopij-inzenders.
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Contributie
E-mail
Website

: Leden € 17,50, donateurs minimaal € 7,50 per jaar
: rpv.noordoostpolderenurk@gmail.com
: www.rpvnopurk.nl

Het Verenigingsblad verschijnt: 4x per jaar
Voorzitter:
Wiebrand Vroom
Statehof 54
8302 CX Emmeloord
Tel. 0527-261502
E-mail: wendvroom@hetnet.nl

Secretaris:
Martje Post van de Steenoven
Andijkstraat 70
8304CS Emmeloord
tel. 06-20962558
E-mail: zie boven

Penningmeester:
Reinder van Wieren
Land van Horn 6
8302 PR Emmeloord
Tel : 06-55108010
E-mail : reinder@ravanwieren.nl

Algemeen bestuurslid :
Tineke Lassche - Roedema
Rudolf van Diepholtstraat 18
8325 GC Vollenhove
tel. 0527-241342

Algemeen bestuurslid:
Paulien de Vries – de Booij
Dollardstraat 7
8303 LG Emmeloord
tel: 0527-795123
Email: fambdevries@gmail.com
Activiteitencommissie:

Zwemactiviteiten

Arend Mintjes
Paulien de Vries
Adri Verloop

Mandy Verbruggen
mandy.verbruggen@bosbad.nl
tel.: 0527-697777
Ailyn Soldaat
www.zwembad.opurk.nl/medisch-zwemmen

Heel hartelijk dank aan iedereen die ons heeft voorzien van kopij voor dit boekje !

Kopij volgende nummer inzenden/inleveren vóór: 01-12-2020
Bij: Martje Post
per e-mail: rpv.noordoostpolderenurk@gmail.com
Eventueel afgeven op een ledenavond.
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Nuttige adressen en telefoonnummers
Huisartsenpost:
0900-3336333
Emmeloord/Urk
’s avond van 17.00 tot 8.00 uur
en in de weekeinden.

Reumazorg Zuid West Nederland Flevoland
www.reumazorgflevoland@reumazorgzwn.nl
Reumatoloog
P.Baudoin
Reumaverpleegkundigen Anneke Jonker
Ria de Kort

085-0280284
085-0280284
085-0280284

Spreekuren:
Maandag en Woensdag; Urkerweg 1
te Emmeloord
Dinsdag en Donderdag; Middendreef 273
te Lelystad
Vrijdag;
Gezondheidscentrum Het Dok, Vlechttuinen 1G op Urk
Antonius Ziekenhuis Emmeloord:
website:http://www.antonius-emmeloord.nl
reumatoloog
E.N.Griep
reumatoloog
Mw. J.R.M. Griep-Wentink
reumaconsulent
vragen naar reumaconsulente

0527 – 620460
0527 – 620460
0527 – 620460

Antonius Ziekenhuis Sneek
website:www.antonius-sneek.nl
reumatoloog
E.N.Griep
reumatoloog
Mw. J.R.M.Griep-Wentink
reumaconsulent
Petra Lange
reumaconsulent
Mirjam Dudok

0515 – 488993
0515 – 488993
0515 – 488548
0515 – 488212

Zwolle, Isala, lokatie hoofdgebouw Dr. van Heesweg 2 in Zwolle
website:www.isala.nl
Polikliniek Reumatologie alle werkdagen van 8.30-17.00uur
038 – 4242799
Kampen, polikliniek
website:www.isala.nl/patient/afdelingen/polikliniekkampen
Polikliniek reumatologie op dins- en donderdag van 8.00-13.30 u 038 – 4246909
op alle overige dagen
038 – 4246000
Vervoer nodig naar de leden-avonden?
U weet toch dat er altijd mensen klaar staan om u op te halen en weer thuis te brengen?
Eén telefoontje, graag vóór 19.00 uur, naar onze voorzitter en het is geregeld.
Dus wilt u graag naar een ledenavond komen en het regent pijpenstelen, de sneeuw ligt een meter
hoog of het is glad en er is nog wel een beetje te rijden,
bel: Wiebrand Vroom, telefoon 26150
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Van de Voorzitter:

Herfst 2020.

Beste mensen, mooi om er weer even voor te kunnen gaan zitten en m’n voorwoord weer
te mogen schrijven. Heb er weer zijn in na twee natte vakantieweken in juli maar verder een
prachtige zomer. Zat van Corona en de beperkingen die dat met zich meebrengt. Corona
zijn we zelf nagenoeg ontlopen. Op wat slippertjes veraf na
schadevrij gebleven. Gelukkig, want we zaten er echt niet op te wachten. Wie wel.
De beelden en verhalen waren veelzeggend en voor de meesten indrukwekkend genoeg
om er meer dan voorzichtig mee om te gaan. De restricties die men in de zorg en
verpleeghuizen hanteerde maakte dat de vereenzaming voor velen rampzalig was en
slachtoffers heeft gemaakt, dat wil je nooit weer.
Ik kom er straks op terug, want ik moet nu eerst even wat anders bij de kop hebben.
U weet natuurlijk wel dat je met jicht en neuropathie goede schoenen moet dragen.
Goed schoeisel is sowieso een must voor Reumapatiënten, dat zal iedere schoen – maker
en schoeiselleverancier beamen. Over schoenen het volgende:
Daar ik niet gewend was om buiten m’n schoenen te gaan lopen moest ik er even voor
oefenen maar het was ook wel tien keer de moeite waard. Zet je in op € 100, -- en hoop je
op 350, -- € Als je dan weer op aarde geland bent, en dat duurde een tijdje, dan staat er
een bedrag van € 1.519, --op de sponsorwandellijst geschreven.
Landelijk op de derde plaats. Sjapoo voor Paulien die de ‘’schuldige’’ is, gelukkig dat we
ons met haar er zeer wel bij voelen. Bewaar dat schuldgevoel.Het is net als met wandelen:
“Met wandelen kun je alles laten lopen”.
Alle leeftijden liepen mee en dat maakt het breed gedragen. Ik heb genoten van de dag en
nu kunnen we het verslag van Janny Haagsma nog even nalezen, Janny bedankt, leuk
verwoord en: nagenieten van de foto’s op onze site. www.rpvnopurk.nl
Ook bedanken we de sponsoren, CoopGreijdanus ter voorkoming van uitdroging met een
flesje water voor onderweg, De Fruit-o-loog voor de eiwit en koolhydraat rijke bananen. En
bij terugkomst werd ons een consumptie aangeboden door Schildersbedrijf Jan Veld met
een stukje Blokzijler brok van HCR ’t Voorhuys erbij.
Het hoefde niet beter. De deelnemers gingen met een voldaan gevoel ‘t weekend in.
Rest mij nog één bedankje: Paulien, Youdid it. Super bedankt.
Nu weer back to basic. De zomer raakt ten einde, de herfst beginten het winterprogramma
gaat beginnen. Daar hebben we lang naar uitgekeken maar …………...
We hebben afgelopen donderdag bestuursvergadering gehad en hadden er allemaal wel
zin in om te beginnen. Na een “persoonlijk “ rondje zomer zijn we vele ins en outs gaan
bespreken en zijn na intensief beredeneren en overweging tot de conclusie gekomen om
de start voorlopig uit te stellen. Tot 30 november zijn de bijeenkomsten afgezegd en de
sprekers afgemeld. Met weer verder oplopende Coronacijfers, leeftijd, hoeveel risico
moeten we nemen met onszelf als reumapatiënt vrijwilligersorganisatie, eventuele
gevolgen, beste mensen, het was een moeilijke maar hopelijk geaccepteerde beslising.
We zullen u tot eind november met de
“dit moet u weten” op de hoogte brengen om
daarmee de onderlinge banden proberen in stand te houden. Een mooie uitspraak:
”beste lotgenoten, ik hoop dat u met uw lot andere lotgenoten weet te
vindenen
er samen mee kunt leven in een goede samenleving”.
We gaan ons herpakken en zien de must er van in, maken er gewoon het beste van, dit na
zo’n prachtige sponsor wandel dag ook gewoon doorgaan met bewegen tot je er bewogen
door raakt en neem er gewoon de tijd voor. Alles komt door wandelen dichterbij. We zien,
horen en spreken elkaar.
Met sterkte en groet. uw voorzitter.

www.rpvnopurk.nl
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Reuma Walk 12 september 2020
“Hoe lijkt het jullie om mee te doen met de sponsorloop van Reumawalk
Nederland, vroeg Paulien ons begin september. Vanwege Corona
/Covid 19 opgesplitst in plaatselijke wandeltochten,geld bij mekaar
wandelen voor “Reuma onderzoek “.
Als wandelgroep van de RPV, vonden we dat we niet verstek konden
laten gaan bijdeze Reuma Walk, zo dicht bij huis.Maar er moest nog wel
een route uitgestippeld worden.Maandag 7 september zou dit gebeuren.
We waren met 6 personenen er leek geen vuiltje aan de lucht. Helaas
we waren nog niet vertrokken of het water kwam met bakken uit de lucht.
Gelukkig hadden we een paraplu en regenjas bij de hand en zo konden
we toch de route bepalen. We werden toch nog nat en het water stond in de schoenen.
De voorpret was er niet minder om.
Zaterdag 12 september was het dan zover. Onze Paulien had er al slapeloze nachten van.
Het is natuurlijk ook niet niks om de organisatie in handen te hebben van zo’n evenement.
Maar wat is het allemaal geweldig verlopen. Met prachtig weer.
De start was bij Hotel Restaurant ” Het Voorhuys”. Daar wachtte Paulien ons op en kregen
we allemaal een Poster opgespeld van MV mijn vormgever.--- Ik doe de Reuma Walk…
Onze voorzitter Wiebrand Vroom heette ons allemaal hartelijk welkom en was super trots
op de groep. Intussen stond er al een mooi bedrag op de teller. Met o.a. een woord van
dank voor Paulien en met de slogan help Reuma de wereld uit, werden we weggeschoten.
Coöp Greydanus voorkwam uitdroging, er was bij vertrek voor allen een flesje water
We begonnen onze wandeltocht langs de Boslaan, door de Statehof naar het Emmelerbos.
Waar we heerlijk in de vrije natuur konden wandelen. We hadden er zelfs vijf jonge dartele
lopertjes bij. De jongste was 6 jaar. Het ging zo leuk, stukje hardlopen, stoppen, de groep
voor zijn. Maar helaas een rare kronkel op het pad en oeps daar ging ons manneke
onderuit. Gelukkig had iemand een pleister in de tas en ook een snoepje was voorhanden .
Zo was het leed weer snel geleden.
Vanuit het bos een stukje oude Espelerweg, daarna de Banterweg oversteken en richting
Manege/Sportlaan, Daar stond onze voorzitter op ons te wachten met een heerlijke
banaan van de Fruit-o-logen van de markt.
Omdat het bij de route uitzetting erg hard regende hadden we toen een iets kortere route
gepakt voor het laatste stukje. Na overleg, Want iedereen moest het wel vol kunnen
houden, besloten we toch om de route iets groter te maken. Langs het prachtige nieuwe
voedselbos, zeker de moeite waard, ook al moesten we een stukje achter elkaar lopen
omdat het pad daar wel erg smal was.
Zo kwamen we uiteindelijk uit bij de “Scouting” en gingen we via de Sportlaan en de Lange
Nering weer richting Het Voorhuys , waar een heerlijk bakkie koffie of fris op ons wachtte.
Dit werd ons aangeboden door Schildersbedrijf Jan Veld.
Van “Het Voorhuys” kregen we er een lekker stuk Blokzijlerbrok bij.Alles super.
En voor de jongste lopers was er nog een mooie medaille……………..
Die hadden ze wel verdiend na 5.4 km lopen…
JannettevanJannetteWeultjes Communicatieadviesbureau, heeft prachtige foto’s
gemaakt, is de hele wandeling meegelopen en zorgde voor de PR op de website en
zaterdag al voor een stukje in de krant “de Noordoostpolder”.Organisatie, bedankt.
Het was een gezellige en leuke ervaring om aan deze wandeling mee te doen.
Er is een onvoorstelbaar mooi bedrag van ….€1519,00…. bij elkaar gewandeld..
Alle Sponsors bedankt……..

www.rpvnopurk.nl
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Belangrijke mededeling

Belangrijke mededeling

ReumaNederland
Al meer dan 20 jaar Reumapatiëntenvereniging NOP-URK

“ Mijn richtingsgevoel zegt dat het alle kanten op kan”.

Emmeloord. 15 september 2020.

Geachte leden,
Vorige week is het bestuur van uw Reumapatiënvereniging in vergadering bijeengeweest.
Meerdere zaken stonden op de agenda.
Eén van de belangrijkste agendapunten was:
“ Wanneer komen we weer in vergadering bijeen “
Als bestuur hebben we, na het overwegen van veel in ’s en out ‘s, besloten om de eerst
volgende twee bijeenkomsten voorlopig niet te laten doorgaan.
Behoefte om elkaar weer te ontmoeten, te delen wat je op de tong ligt en nog meer
gedachten kwamen aan de orde.
Zoals de minister-president het eens zei: we zijn wel een beetje klaar met Corona. Helaas,
Corona klaarblijkelijk niet met ons nu het weer met grotere aantallen aan het terugkomen
is.
Dit alles geef ik namens het bestuur, met pijn in m’n hart, aan u door.
Dit met de wetenschap dat er weer andere tijden komen en dat we het misschien in
november wel aandurven. Daaromtrent wordt u vroegtijdig geïnformeerd.
Het Herfstnummer van ons kwartaalblad valt eind volgende week ws. weer in de bus. Dit
met veel informatie en een verslag van onze Reuma walk.
Dat was een fantastische met meer dan 1,5 mtr. activiteit en leuke gevolgen.
Met vriendelijke groet.
Namens het bestuur.
Wiebrand Vroom.

“ Er is veel meer bekend over Corona dan over reumatiek, vreemd “

www.rpvnopurk.nl
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Beweeg, beweeg, beweeg tot je er bewogen van wordt !!!
Week 38, de week van21 t/m 26 september is door het NOC*NSFuitgeroepen tot de
nationale sportweek van 2010.
‘Ja, ze bedenken wat’ dacht ik. Gelukkig, ik zat er wat artikelen over te
lezen, dacht nog even aan de wandeling van de sponsorloop van 12
september, zo van: waarom moet het allemaal de schoen in, verheven
tot voetvolk ? Op de blaren lopen, zere knieën en bekaf. Zelfkastijding?Na het consult met m’n hometrainer, wat ik al achter de rug
had, realiseerde ik me dat niet alles op de voet hoeft te geschieden. Ik
heb mezelf, nu de zomer wat voorbij blijkt te zijn, weer de plicht
opgelegd om de sportschool wekelijks met een bezoek te vereren.
Zo’n fitness instituut is eigenlijk een multifunctioneel ontwikkelings centrum.Je bent er
voortdurend in overleg, of soms in strijd, met lichaam en geest. Wat je hoofd niet wil voert
je lichaam niet uit en andersom, je plaagt je zelf, maar is het gelukt dan geeft het
voldoening. Je spierontwikkeling gaat naar een hoger peil, (niet forceren) je vetgehalte gaat
in de brand, kortom: een grote overwinning.
De geest zegt dan: zie eens wat ik kan en je zou bijna trots op jezelf worden.
Heelveel attributen in de sportschool vragen om er bij te gaan zitten, anders werken ze niet,
roeien, trekken en duwen, knie en heupoefeningen bijvoorbeeld.
Je wordt er niet eens moe bij en dat komt niet op je voeten aan, mooi makkelijk.
Met een voldaan gevoel huiswaarts, koffie staat klaar, een stuk koek voor de stoelgang.
Lichte lunch of af en toe op vrijdag kibbeling, niet te veel warm eten want ……..
’s Avonds een verjaardag, dat éne gebakje MET slagroom lonkt net iets harder.
Ach, vooruit maar, ik heb ook hard gesport vandaag, moet kunnen. Nu het zo lang zo warm
was zijn er ook wel een paar biertjes extra gedronken en daar stonden ook nog wat van die
hartige hapjes, chips troep wat zo lekker is en gehaktballetjes als toetje en afsluiter van wat
uiteindelijk uitliep op een latertje.
We waren toch op de fiets. …………………………
Het is de nationale bewegingsweek. Maar waarom hebben ze dat toch bedacht, stom
gedoe. De krant moet schijnbaar ergens mee gevuld worden. Hadden ze …….
Nee beste mensen, brain-training en fysiek bezig zijn is met humor het medicijn voor een
gezonder, dus beter en langer leven. Hier hoeven ze geen onderzoek naar te doen.
Dat weet u allemaal net zo goed als iedereen, en iedereen zegt het, dus is dat waar.
We hoeven er eigenlijk ook niet lang over na te denken of het waar is, we wisten het wel en
dondersgoed ook eigenlijk maar....... gemak en de mens.` Zo ben ik zelf al jaren van plan
om de marathon een keer te gaan lopen. Vorig jaar was ik half weg maar ben toen
omgedraaid en terug gelopen, leek me te ver en het begon te regen.
Afgelopen zomer weer geprobeerd maar toen liet m’n schoenzool los, materiaalpech.
De helft terug gelopen met een kapotte zool , nou das ook niks. Ik zie er een beetje tegen
op om weer te beginnen, ik weet niet wat me dan weer kan overkomen ondanks dat ik al
wel nieuwe schoenen heb gekocht. We wachten het nog even af, zien wel.
Tenslotte zijn Aken en Keulen net als Urk en Emmeloord ook niet op één dag gebouwd.
Ik denk dat ik de fiets even pak voor een rondje fietsen, daar kun je tenminste bij zitten en
is lang zo vermoeiend niet na zo’n sponsorwandeling ……. van.
Hoe lang was tie ook al weer ?
( Een bijdrage van Peter Klomp. )

“ Bewegen moet, je benen zijn de wielen van je creativiteit “
www.rpvnopurk.nl
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Waarom moeten we bewegen, alleen omdat het gezond is ?
Bewegen is gezond. Het helpt overgewicht en andere aandoeningen te voorkomen,
het maakt je lichaam sterk en jouw conditie verbetert wanneer je regelmatig beweegt. Je
voelt je fitter en hebt meer energie.
Regelmatig bewegen is goed voor je omdat het:
•
•
•
•
•
•
•

botontkalking tegengaat
gewrichten soepel houdt
spieren sterker maakt
goed is voor je conditie
hart en longen sterker maakt
het vetpercentage vermindert
cholesterol verlaagt

Bewegen is voor veel mensen ook een manier om te ontspannen en nieuwe mensen te
ontmoeten. Even stoom afblazen na een drukke dag. Lekker de natuur in op de fiets of
ontspannen een paar baantjes trekken in het zwembad of in groepsverband bewegen. Er
zijn veel manieren om in beweging te blijven.
Je kunt vast iets vinden wat bij jou past, of je nu een extra blokje om gaat met de hond of
liever aan Tai Chi doet.
Bewegen met reuma
Juist als je reuma hebt is het belangrijk om regelmatig te bewegen. Het
maakt botten en spieren sterk en je gewrichten soepel. Je gewrichten
raken niet méér beschadigd door beweging. Maar niet iedereen kan
evenveel en even intensief bewegen. Verschillende zaken spelen
daarbij een rol, zoals de conditie van je spieren en gewrichten en jouw
conditie in het algemeen. Ook is van belang welke vorm van reuma je
hebt en of je nog andere aandoeningen hebt.

Ontstekingsreuma
Ontstekingsreuma kent rustige en actieve periodes. Als je ontstekingsreuma hebt en jouw
aandoening actief is, heb je veel last van ontstekingen. Je kunt in zo’n periode het beste
rustig aan doen. Normaal bewegen of oefenen is belangrijk om stijfheid te voorkomen,
maar doe niet te veel. Je kunt weer meer doen als de aandoening rustiger wordt, ook al
voelen je gewrichten dan misschien pijnlijk of stijf aan.
Artrose
Bij Artroseis het kraakbeen minder goed van kwaliteit. Je botten kunnen daardoor tegen
elkaar aan gaan schuren. Dat veroorzaakt pijn, stijfheid en soms ook zwelling.
Je kunt hierdoor moeite krijgen met bewegen. Toch kan je het beste wél blijven bewegen.
De stijfheid neemt dan af. Het kraakbeen raakt door beweging niet méér beschadigd.

www.rpvnopurk.nl
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Wekedelenreuma
Het veroorzaakt pijn aan het bindweefsel, vooral rondom de gewricht(en).
Ook bij deze vorm van reuma is het goed om te blijven of te gaan bewegen.
Pijn en stijfheid kunnen daardoor verminderen.
Overleg met een oefen- of fysiotherapeut waar je op moet letten tijdens het bewegen.
Respecteer jouw grenzen
Beweeg verstandig en respecteer je eigen grenzen. Houd rekening met de belastbaarheid
van je gewrichten. Probeer niet te lang in één houding te bewegen of te veel in één keer te
doen. Bouw het langzaam op. Dit geldt voor het aantal bewegingen dat je maakt, hoe lang
je de bewegingen uitvoert en de zwaarte ervan. Neem ook voldoende rust. Daarmee
voorkom je overbelasting en het geeft jouw lichaam de kans om weer bij te komen als je
actief bent geweest. Het is aan jou om een goed evenwicht te vinden tussen activiteit en
voldoende rust. Waar die balans ligt is voor iedere persoon en voor iedere situatie
verschillend.
Verstandig belasten
In principe raken je gewrichten niet méér beschadigd door beweging. Zelfs niet als je
intensief beweegt. Zorg er wel voor dat je op de juiste manier beweegt en dat je niet te veel
van jouw lichaam vraagt. Probeer pijnklachten na het bewegen zoveel mogelijk te
voorkomen. Om te voorkomen dat je meer klachten (en daarmee beperkingen) krijgt, is het
belangrijk om jouw gewrichten goed te beschermen. Dit betekent dat je jouw gewrichten zó
belast dat ze dit goed aankunnen.
Daarvoor is het belangrijk dat je weet wat de belastbaarheid is van jouw gewrichten.
De belastbaarheid van een gewricht wordt onder andere bepaald door de conditie van het
gewricht en de mate waarin je last hebt van ontstekingen. Je kunt de belastbaarheid van
jouw gewrichten vergroten door je spieren te versterken. Sterke spieren geven jouw
gewrichten namelijk steun en zorgen voor een betere schokdemping. Het gewricht kan
daardoor meer hebben.Een oefen- of fysiotherapeut kan adviseren welke
beweegactiviteiten geschikt voor jou zijn en hoe intensief je deze kunt uitvoeren.
Je kunt zonder verwijzing bij een therapeut terecht.
Een activiteit kiezen
Alleen of in een team? Rustig aan of intensief? Kies een activiteit die je leuk vindt en die bij
jou past. Je houdt het bewegen dan veel gemakkelijker vol.
Advies
Voor advies over beweegactiviteiten die bij jou passen kan je terecht bij een oefen- of
fysiotherapeut. Ook bij het sportloket kan je terecht voor persoonlijk sport- en
beweegadvies. Je komt hier terecht via een doorverwijzing van jouw behandelaar,
bijvoorbeeld je huisarts, fysiotherapeut, reumatoloog of revalidatiearts.
Je krijgt informatie die je nodig hebt om buiten de revalidatie instelling verder te kunnen
bewegen en sporten. Het sportloket helpt bij het vinden van een passende sportactiviteit in
jouw woonomgeving. Het doel is om tot een actieve levensstijl te komen. Je vindt het
sportloket bij de instelling (ziekenhuis of revalidatiecentrum) waar je onder behandeling
bent. Niet alle instellingen beschikken over een sportloket. Meer informatie lees je op de
website van Stichting Onbeperkt Sportief.
Liever samen?
Jij bent vast niet de enige in jouw regio die het leuk zou vinden om een bepaalde activiteit
te doen. Samen bewegen is vaak leuker dan alleen. Ook kan het je helpen om toch te gaan
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bewegen als je eigenlijk niet zoveel zin hebt of als je vermoeid bent. Misschien is er bij jou
in de buurt een leuke vereniging waarvan je lid kunt worden. Denk bijvoorbeeld aan een
gezellige wandelvereniging of een sportieve zwemclub.
Voor meer informatie over beweegactiviteiten bij jou in de buurt kan je ook terecht bij een
oefen- of fysiotherapeut. Daarnaast organiseren veel lokale
reumapatiëntenverenigingen verschillende beweegactiviteiten
speciaal voor mensen met een reumatische aandoening. Kijk op
de reumabeweegwijzer welke activiteit bij jou in de buurt wordt
georganiseerd.
Bewegen als je weinig te besteden hebt
Wil je of moet je bewegen of sporten vanwege jouw reumatische
aandoening, maar kan je dit moeilijk zelf betalen? Mogelijk kan je
financiële steun krijgen vanuit de gemeente of via jouw
zorgverzekeraar.
Sommige gemeenten hebben een speciale kortingspas of regelingen om sport- en
beweegactiviteiten voor iedereen betaalbaar te houden. Deze regelingen kunnen per
gemeente verschillen. Informeer daarom bij jouw eigen gemeente wat voor jou de
mogelijkheden zijn.Jouw zorgverzekering vergoedt soms vanuit je aanvullende
zorgverzekering bepaalde beweegactiviteiten. De voorwaarden en de vergoedingen zijn per
zorgverzekeraar en per aanvullend pakket anders. Informeer daarom bij jouw eigen
zorgverzekeraar of jij voor een vergoeding in aanmerking komt.
Waar kun je terecht?
Reumabeweegwijzer
Keuzehulp voor het vinden van een beweegactiviteit bij jou in de buurt.
Website: www.reumabeweegwijzer.nl
Alles over sport
Website: www.allesoversport.nl
Kies uw Reumazorg
Voor het vinden van een in reuma gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut.
Website: www.kiesuwreumazorg.nl
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Website: www.defysiotherapeut.com
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
Website: vvocm.nl
Specialisten rondom uw eigen deur:
Natuurlijk hebben we in de regio meerdere Fysiotherapeuten met kennis van zaken,
sportscholen en andere beweegspecialisten.Meerdere adverteren in dit kwartaalblad.
Stuk voor stuk mensen met kennis van zaken. U vindt hen regionaal.
______________________________________________________________________
Als je terug denkt aan de sponsorloop van 12 september zou je nadat je dit allemaal
hebt gelezen je jezelf direct opgeven voor de wandelgroep.
Dat kan bij Mw. Paulien de Vries. per mail: fambdevries@gmail.com
Het kan telefonisch op telefoonnummer: 0527 - 795123
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Wat u moet weten over de onderzoeken naar langdurige oefentherapie
bij RA en AxSp - 26
Augustus 2020
Bron: Een overname uit de nieuwsdeling van ReumaNederland.
Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel tot de genezing van reuma.
Dankzij Nederlands reumaonderzoek is de behandeling van een aantal reumatische
aandoeningen al spectaculair verbeterd. Ook jij kunt bijdragen aan een verdere vooruitgang
door deel te nemen aan onderzoek.
Twee grote onderzoeken naar langdurige oefentherapie zijn van start
gegaan:
L-EXTRA en L-EXSPA. De onderzoekers willen weten: werkt
langdurige oefentherapie bij mensen met ernstige beperkingen door
reumatoïde artritis (RA) of axiale spondyloartritis(Ax-SpA)?
ReumaNederland strijdt al jaren voor vergoeding van fysiotherapie en
de onderzoeken zijn een belangrijke stap.
Maar er leven ook vragen.
Daarom spreken we met hoogleraar Thea Vliet Vlieland van het LUMC.
Professor Thea Vliet Vlieland voert de onderzoeken uit met haar onderzoeksteam, met
reumatologen en met onderzoekers uit verschillende ziekenhuizen en revalidatiecentra.
Speciaal opgeleide fysio- en oefentherapeuten in het hele land bieden de oefentherapie
aan.Professor Vliet Vlieland: waarom zijn deze onderzoeken zo belangrijk?
‘De onderzoeken zijn zo belangrijk omdat nooit eerder is onderzocht of langdurige
oefentherapie werkt bij deze groep patiënten. Het gaat om mensen met RA of Ax-SpA die
ernstige beperkingen hebben in het dagelijks leven. Zij kunnen bijvoorbeeld moeilijk
opstaan, lopen of hun handen gebruiken door gewrichtsschade of doordat medicijnen
onvoldoende werken. Sommigen hebben gewrichtsprotheses of bijkomende aandoeningen
zoals hartfalen of COPD. Ik ben blij met de onderzoeken, omdat we nu wetenschappelijk
kunnen onderzoeken of zij baat hebben bij langdurige oefentherapie.’
Waarom zijn de onderzoeken alleen voor mensen met ernstige RA of Ax-SpA?
‘Juist omdat er voor deze groepen patiënten nog geen wetenschappelijk bewijs is dat
langdurige oefentherapie werkt. In onderzoeken naar oefentherapie zijn mensen met RA of
Ax-SpA en ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren meestal niet meegenomen.
En in het weinige onderzoek dat wel is gedaan onder deze patiënten, was de oefentherapie
meestal van korte duur.’
Wat gaan jullie precies onderzoeken?
‘In beide onderzoeken, L-EXTRA en L-EXSPA, onderzoeken we bij meer dan 200 mensen
of langdurige actieve oefentherapie werkt. Dit doen we door een groep deelnemers die een
jaar lang actieve oefentherapie krijgt te vergelijken met een groep die een jaar lang hun
gebruikelijke zorg krijgt. Actieve oefentherapie betekent dat je werkt aan conditie,
spierkracht en bijvoorbeeld de beweeglijkheid en het gebruik van je gewrichten om zo
dagelijkse activiteiten weer makkelijker te kunnen doen.’
Krijgt iedere deelnemer de langdurige oefentherapie?
‘Jazeker, maar niet iedereen tegelijk. Als deelnemer heb je 50 procent kans dat je meteen
de langdurige oefentherapie krijgt. Als je in de vergelijkingsgroep terechtkomt, krijg je na
een jaar ook de langdurige oefentherapie, tot aan het eind van de onderzoeken. Die duren
in totaal 3,5 jaar.’
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Hoe meet je eigenlijk of mensen baat hebben bij de oefentherapie?
‘Dat doen we door bij elke deelnemer de veranderingen te meten in de beperkingen zoals
zij die zelf ervaren. Deze ervaren beperkingen verschillen per deelnemer,
denk hierbij bijvoorbeeld aan moeite met lopen, jezelf verzorgen of met huishoudelijke
activiteiten. We kunnen de verbeteringen meten met lichamelijke tests en met vragenlijsten.
Daarnaast meten we ook bijvoorbeeld de conditie en algehele gezondheid. En omdat
iedere deelnemer na het eerste jaar van de studie langdurige oefentherapie krijgt of houdt,
kunnen we bij iedereen volgen of verbeteringen blijvend zijn. Dat is ook een belangrijk
onderdeel van de onderzoeken.’
Zoekt u deelnemers?
‘Ja! De eerste deelnemers zijn begonnen, maar we zoeken nog meer deelnemers.
Als deelnemer word je behandeld door een speciaal opgeleide fysio- of oefentherapeut bij
jou in de buurt. Ik doe dan ook graag de oproep: meld je aan als je ernstige beperkingen
hebt door RA of Ax-SpA.
Je komt dan misschien in aanmerking om mee te doen. En, hoe eerder je je aanmeldt, hoe
beter!’
Wat doen we met de resultaten:
‘Na de onderzoeken L-EXTRA en L-EXSPA hopen we het noodzakelijke bewijs te hebben
dat langdurige oefentherapie werkt bij mensen met RA en axSpA die ernstige beperkingen
ondervinden en daarom opgenomen moet worden in het basispakket’. Dit zegt Sija de
Jong, manager Patiëntenbelangen van ReumaNederland. ‘Het is een eerste stap, omdat
het gaat om een beperkte groep patiënten, terwijl wij denken dat veel meer mensen met
reuma baat hebben bij fysiotherapie- en oefentherapie om goed te kunnen blijven
functioneren. ReumaNederland blijft dan ook vinden dat iedereen met reuma die het nodig
heeft fysio- en oefentherapie vergoed moet krijgen.’
Wilt u deelnemen aan deze diverse onderzoeken, ga naar;
https://reumanederland.nl/onderzoek/deelnemen-aan-onderzoek/#accordion1_2

Dit voor wie er kans toe ziet, jezelf en anderen kun je er mee helpen !
En …als we de fysiotherapievergoeding willen behouden doe je mee.
_____________________________________________________________________

RABO GROTE CLUBACTIE

Belangrijk !!!!!!

Beste mensen, let op de mail en aankondiging van de RABO clubactie.
Help de RPV de winter door en stem zoveel als u kunt.
Daarmee helpen we elkaar en anderen. Vorig jaar ontvingen we door uw stem meer dan
700 euro en we gaan graag voor meer. Stem voor uw eigen toekomst.
STEM OP DE RPV NOP-URK
herinneren

let op de aankondiging en mail. We helpen u

Rabo grote club actie

Belangrijk !!!!!!!!!!

Stemmen kan vanaf 5 oktober, niet vergeten, buren en vrienden ook
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Onderstaand artikel is van de hand van Iris Koopmans.

“ Wachttijden”.

Iris Koopmans is beleidsmedewerker Patiënten belangen. Ze houdt zich onder andere
bezig met medicijnen en zorginnovatie. Onderstaand een artikel over wachttijden.
Wachttijden in de reumatologie zijn een structureel terugkerend probleem.
Vooral een complex en hardnekkig probleem, waarvan de oorzaken steeds wijzigen. Inzicht
in de wereld achter de wachttijden is hard nodig om iets te kunnen doen aan dit probleem.
Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig…
Wat is wachttijd?
Wachttijd is de tijd die je moet wachten voordat je als nieuwe patiënt
voor het eerst bij een reumatoloog terecht kunt. Er is dan nog geen
diagnose gesteld. Vooral voor nieuwe patiënten is de onzekerheid groot
en voelt elke dag wachten eigenlijk als één te veel. Begrijpelijk want voor
sommige reumavormen, zoals ontstekingsreuma, geldt dat hoe eerder
deze ontdekt en behandeld worden, hoe beperkter de schade en de
gevolgen van de aandoening.
Regionale uitschieters
Voor wachttijden in de medisch specialistische zorg hebben specialisten afgesproken dat
deze niet langer mag zijn dan 4 weken (Treeknorm). Voor reumatologie is de landelijke
gemiddelde wachttijd voor de polikliniek 5 weken in 2016, zo blijkt uit onderzoek van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit 2017. In sommige regio’s liggen de wachttijden bij
bepaalde poliklinieken veel hoger. Zelfs twee keer boven de Treeknorm, oplopend tot
gemiddeld 17 weken per jaar. Dit is het geval in Friesland, Groningen, Limburg, Nijmegen,
Ommen, Zoetermeer, Gouda, Dronten, Geldrop en rondom Rotterdam. Maar ook in
Amsterdam heeft de polikliniek van OLVG West een wachttijd hoger dan 2 keer de
Treeknorm.
Kloppen de wachttijden?
Wachttijden blijken niet altijd transparant en betrouwbaar. Ziekenhuizen zijn verplicht om
per maand op hun website de wachttijden te vermelden per specialisme. Toch ontbreken
deze soms. De NZa geeft in het onderzoek ‘Wachttijden medisch-specialistische zorg’ aan
dat Universitaire Medische Centra (UMC’s) de wachttijd op kunstmatige wijze hoog houden
voor de eenvoudige, niet-acute en planbare zorg in het ziekenhuis. Daarnaast besluiten
sommige ziekenhuizen om patiënten langer te laten wachten of de wachttijden op de
website hoger weer te geven dan ze in werkelijkheid zijn. Zij willen daarmee hun
(over)productie remmen wanneer plafondafspraken met zorgverzekeraars overschreden
dreigen te worden. Overproductie komt namelijk vaak grotendeels voor eigen rekening van
ziekenhuizen. In hoeverre dit binnen reumatologie speelt, is onbekend.
Wat betekent wachttijd voor jou?
Het meest wenselijk is natuurlijk geen of slechts een korte wachttijd. Maar wat een wachttijd
voor iemand met reuma individueel betekent, verschilt per situatie. Welke aandoening
betreft het? Zijn er goede alternatieven aanwezig? Wil je alleen bij een specifiek ziekenhuis
of specifieke arts terechtkomen? Op KiesuwReumazorg.nl kun
je de wachttijden vinden. Heb je te maken met een te lange wachttijd, meld dit dan
bij het meldpunt van de NZa.
Tip: neem bij een onacceptabele wachttijd contact op met je zorgverzekeraar om te kijken
of je ergens bij jou in de regio eerder geholpen kunt worden.
Alle zorgverzekeraars bieden wachttijdbemiddeling aan.
Dit is sinds 1 januari 2018 zelfs verplicht!
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Dat ga je echt denken na het onderstaand artikel te hebben gelezen.

Nederlandse jeugd in 2040
de gezondste ter wereld
20 mei 2020
Nederland heeft in 2040 de gezondste generatie van de wereld. Zowel fysiek, als sociaal en
mentaal. Deze ambitie van twintig gezondheidsfondsen (waaronder ReumaNederland)
wordt vanaf vandaag ook omarmd door NOC*NSF. Een bundeling van krachten die
mogelijk is gemaakt door Nederlandse Loterij, in een tijd waarin we allemaal ervaren hoe
belangrijk een goede gezondheid is.
Als Nederland doorgaat op de huidige weg dan is volgens het RIVM over twintig jaar meer
dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek. Dat tij willen twintig gezondheidsfondsen
keren en daarvoor hebben zij als doel om in 2040 de gezondste jeugd ter wereld te hebben
in Nederland. Uit een recent gepresenteerd internationaal onderzoek blijkt dat het op een
aantal terreinen best goed gaat met de leefstijl van de Nederlandse jeugd, maar ook dat er
op veel terreinen nog winst geboekt moet worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van gezonde
voeding en ook sport en bewegen, want dit neemt onder jongeren in het voortgezet
onderwijs schrikbarend af, zeker bij bepaalde doelgroepen.
Unieke samenwerking
NOC*NSF omarmt de Gezonde Generatie. In de nieuwe samenwerking wordt iedereen het
plezier van de sport gegund. Juist die jongeren, die nu minder de kans krijgen, verdienen
het om volop te kunnen sporten en bewegen en te genieten van een gezonde leefstijl. De
twintig gezondheidsfondsen en NOC*NSF zetten zich daar vol voor in. Een unieke
samenwerking die is mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij die hiermee haar
beneficianten aan elkaar koppelt in het belang van een gelukkiger, gezonder en sportiever
Nederland.
De aankomende periode wordt een concreet programma ontwikkeld waarin de kracht van
de twintig gezondheidsfondsen, NOC*NSF en Nederlandse Loterij wordt gebundeld voor
een gezonde actieve leefstijl. In deze samenwerking worden onder meer aansprekende
sporters met en zonder beperking vanuit TeamNL ingezet om alle jongeren te inspireren,
belonen, helpen en motiveren om het beste uit zichzelf te halen en hun dromen na te jagen.
De Gezonde Generatie zal bijvoorbeeld Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie
in het voortgezet onderwijs helpen versterken en verbreden. Zo komt er naast sport, ook
aandacht voor voeding en mentale gezondheid.
Mark Monsma, directeur Gezonde Generatie: “We zien dat steeds meer mensen chronisch
ziek worden. Dat tij willen we keren. We willen daarbij beginnen bij de jeugd waar de
gezondheidsachterstanden het grootst zijn. De gezondheidsfondsen zijn daarom vorig jaar
gestart met het programma ‘Gezonde Generatie’. Nog nooit werkten zoveel
gezondheidsfondsen samen aan één heldere ambitie: de gezondste generatie van de
wereld in 2040 in Nederland. Het is van grote waarde dat Nederlandse Loterij het mogelijk
maakt dat nu ook de Nederlandse sport via NOC*NSF een bijdrage levert aan het
realiseren van de doelstellingen van het Gezonde Generatie programma en vice versa,
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dat wij de jeugdsport kunnen helpen versterken. Sporten en bewegen vormen een
belangrijke basis voor een Gezonde Generatie. We geloven in de enorme kracht die uit kan
gaan van deze unieke samenwerking.”
Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Het is onze overtuiging dat we veel te
winnen hebben met sport. Sport draagt bij aan de gezondheid van mensen, aan de sociale
samenhang, aan het vormen van normen en waarden en ook aan onze nationale trots.
Sport helpt in de opvoeding, bij het stimuleren van de economie en is een motor voor
innovatie. Wij maken Nederland sterker met de kracht van sport. Op die manier dragen wij
met overtuiging bij aan de ambitie om in 2040 de gezondste generatie van de wereld te
hebben. Vandaar dat wij graag samenwerken met de samenwerkende gezondheidsfondsen
die deze ambitie samen met vele anderen willen realiseren. Door deze samenwerking
kunnen we de jeugdsport in Nederland versterken en deze gezondheidsfondsen helpen die
gezondste generatie in 2040 ook echt te realiseren. Nederlandse Loterij heeft ons
samengebracht, maakt de samenwerking mogelijk en verdient daarvoor een groot
compliment.”
Niels Onkenhout, CEO Nederlandse Loterij: “Wij geloven dat een gezonde generatie in
2040 mogelijk is. De samenwerking tussen NOC*NSF, de gezondheidsfondsen en
Nederlandse Loterij vergroot de positieve impact van het programma de Gezonde
Generatie op heel Nederland. Nederlandse Loterij gaat al jaren voor een gezond, gelukkig
en sportief Nederland. Dit doen we onder andere door een jaarlijkse afdracht van zo´n 60
miljoen euro aan de Nederlandse sport en gezondheid. Hiermee zijn we nauw verbonden
aan de Nederlandse sport en goede doelen en hebben wij de mogelijkheid om NOC*NSF
en de gezondheidsfondsen aan elkaar te koppelen en de krachten te bundelen. Daarnaast
ondersteunt Nederlandse Loterij substantieel in het gezamenlijke activatie- en
communicatieprogramma om daadwerkelijk impact te kunnen maken. Zo zetten we ons
samen in voor een Gezonde Generatie.”
______________________________________________________________________

Programma 2020 en 2021
30 november:

Jaarvergadering afscheid Jenny veldhuis
Aansluitend het verhaal van boswachter
Harco Bergman. Een verhaal zonder einde want de natuur
stopt nooit en verandert voortdurend.
We gaan het zien en horen.

14 december:

Kerstdiner ( zie uitnodiging )

11 januari 2021:

Nieuwjaarsreceptie

22 februari:

Invulling volgt in het Kerstkwartaalblad

Voor het wel of niet doorgaan van de activiteiten wordt u per mail of brief zo spoedig
mogelijk ingelicht. Houdt uw mailbox in de gaten.
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KERSTDINER 14 DECEMBER 2020 om 18.00 uur.
Andere jaren als ik een stukje over het Kerstdiner aan het schrijven was
dacht ik niet: zou het wel doorgaan?
Maar dit jaar is alles anders en denk ik dat wel.
Er is een afspraak met Restaurant ’t Voorhuys dat ze de Huyskamer
gereserveerd hebben voor de RPV NOP-URK.
( Alles onder voorbehoud! U weet voor 1 december of het doorgaat )
14 december om 18.00 uur, van harte welkom in het Huyscafé van
Restaurant ’t Voorhuys in Emmeloord.

Ontvangst met een feestelijk drankje, welkom geheten door vrolijke
mensen.

De grote verrassing, het menu !
U krijgt er vast zin in om u voor dit heerlijke Kerstdiner op te geven.
Het Huyscafé is te bereiken via de hotelingang en heeft een rolstoelvriendelijke ingang.
Dit kan door een mail te sturen naar:
Arend Mintjes teddy.4@ziggo.nl
of Paulien de Vries fambdevries@gmail.com
Wij hopen van harte dat het Kerstdiner dit jaar door kan gaan, maar u zult begrijpen dat het
op dit moment nog OnderVoorbehoud is!

Betalen voor het Kerstdiner tussen 1 en 11 december
Opgeven voor het Kerstdiner vóór 1 december, per mail zie bovenstaande mailadressen.
Wilt u hierbij opgeven:
- het aantal personen, waarvan ….leden, ……donateurs/introducé
- adres: ………………………..
- mailadres, telefoonnr.: …………………
- DIEETWENSEN: ………………
Kosten voor leden € 23,50 p.p., donateurs/introducé € 33,50 p.p.
2 december wordt besloten of het Kerstdiner definitief door kan gaan!
Als u zich opgegeven hebt krijgt u bericht of het wel/niet doorgaat.
Wilt u, als het doorgaat, het bedrag vóór 10 december overmaken naar:
Rabobank Emmeloord, rek. nr. NL 50 RABO 03120 19 637
t.n.v. RPV NOP-URK o.v.v. kerstdiner 2020
“Het komt er bij een diner niet zozeer op aan wat zich op de tafel bevindt,
als wel wat er zich op de stoelen bevindt “.
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ReumaNederland en Voeding

(Bron: ReumaNederland)

Leeft ontwikkelen leefstijlbehandeling voor reuma?
In Nederland is er nog te weinig aandacht voor leefstijlprogramma’s voor chronisch
zieken, terwijl internationaal steeds meer duidelijk wordt dat het aanpassen van de
levensstijl een positief effect kan hebben op de ziektelast van allerlei aandoeningen.
ReumaNederland is ervan overtuigd dat een gezonde leefstijl ook helpt voor mensen
met reuma en werkt daarom samen met Voeding Leeft aan een leefstijlbehandeling
voor de meer dan 2 miljoen mensen in Nederland met een reumatische aandoening.
ErasmusMC is betrokken bij het wetenschappelijke kader van de leefstijlbehandeling.
Vier pijlers centraal in leefstijlprogramma reuma
De laatste (internationale)wetenschappelijke inzichten en recente studies over voeding,
leefstijl en verschillende vormen van reuma worden in het leefstijlprogramma meegenomen.
Het voedingspatroon heeft als basis: het Mediterrane dieet.
Het leefstijlprogramma dat naast voeding bestaat uit de pijlers beweging, ontspanning en
slaap moet in 2021 starten. De komende maanden wordt het programma samen met
ervaringsdeskundigen, onderzoekers en zorgverleners ontwikkeld. Deelnemers krijgen door
het programma handvatten aangereikt krijgen om een nieuwe, gezonde leefstijl te
implementeren die een positief effect heeft op bijvoorbeeld de vermoeidheid die veel
mensen met reuma ervaren.Verankering in zorgverzekering essentieel.
Sija de Jong, manager PatiëntenbelangenReumaNederland:
“Leefstijlprogramma’s moeten een serieuze plek krijgen binnen de zorgverzekering.
Het is van groot belang dat er ook bij politiek en zorgverzekeraars veel meer aandacht komt
voor wat levensstijl kan betekenen voor de verbetering van het dagelijks leven van mensen
met reuma. Veel mensen met reuma geven aan dat als ze goed in hun vel zitten, ze minder
last hebben van de aandoening en beter kunnen meedoen in het dagelijks leven. Ons
ultieme doel is dan ook om dit leefstijlprogramma vergoed te krijgen voor alle mensen met
reuma.”
Martijn van Beek, directeur Voeding Leeft: “Deze samenwerking is bijzonder en uniek.
We gaan ervoor om als eerste een bewezen effectieve leefstijlbehandeling voor mensen
met reuma in het basispakket te krijgen. Om de kwaliteit van leven voor mensen met reuma
te vergroten met een leefstijlbehandeling naast of misschien wel in plaats van medicatie.
Oftewel betere zorg, tegen lagere zorgkosten; dat is onze missie.”
Het programma wordt mede gefinancierd door de Noaber Foundation.
Over Voeding Leeft
Voeding Leeft is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen en
exploiteren van leefstijlprogramma’s samen met wetenschappers, artsen en andere
professionals. Vanuit de visie dat elk individu gezondheidswinst kan behalen door zich een
gezonde leefstijl eigen te maken. Naast het verhogen van de levenskwaliteit van mensen
met een chronische ziekte, vloeit daar ook een ander doel uit voort: het verminderen van
maatschappelijke zorgkosten. Voeding Leeft is de ontwikkelaar van het succesvolle
programma Keer Diabetes2
Om waarbij al duizenden mensen hun diabetes hebben omgekeerd en dat vergoed wordt
door VGZ en Menzis. Ook zijn zij de grondleggers van de programma’s Eet voor Reuma,
Anders Eten bij MS en IBD-Eet je mee?

“ Vorige maand was ik 5 kilo kwijt, … maar ik heb ze weer gevonden
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AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP
REUMAPATIENTENVERENIGING
Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 17,50
Het donateurbedrag is minimaal € 7,50 per jaar.
Medeleden betalen € 17,50 per jaar.

per jaar.

Bankrekeningnummer: NL50RABO0312019637 t.n.v. Rabobank Noordoostpolder en Urk

Ik meld me aan als: LID

DONATEUR

MEDELID

AAN DE REUMAPATIENTENVERENIGING NOORDOOSTPOLDER EN URK
Naam + Voorletters* ………………………………………………………………….M /V*
Adres*…………………………………………………………………… Huisnr*……….
Postcode / Plaats*…………………………………………………………………………
Geboortedatum*………………………

Telefoonnummer……………………

E-mail:………………………………………………………………………………………

Datum:.................................

Handtekening: ........................………………….

Betalen via automatische incasso
Bij het niet betalen via automatische incasso wordt € 1,- administratiekosten in rekening gebracht.

Uw IBAN rekeningnummer……………………………………………………………………..
Reumasoort…………………………………………

(ALS LID VERMELDEN)

Bovenstaande bon invullen en opsturen naar het secretariaat / ledenadministratie RPV:
Martje Post
Andijkstraat 70
8304CS Emmeloord

Opzegtermijn van het lidmaatschap is 3 maanden.
Schriftelijk opzeggen voor 1 januari, anders wordt het lidmaatschap automatisch
voor een jaar verlengd.
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