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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.
E-mail

ReumaNederland

: rpv.noordoostpolderenurk@gmail.com
Website

: www.rpvnopurk.nl
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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:
Arend Mintjes
Paulien de Vries
Gradie Weultjes

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

Mist u dat of klopt het niet graag doorgeven aan het secretariaat.

Kopij volgende nummer inzenden/inleveren vóór: 10-06-2022
Bij: Martje Post
per e-mail: rpv.noordoostpolderenurk@gmail.com
Eventueel afgeven op een ledenavond.

“Wat wij niet weten, kunnen we u niet vertellen”.

ReumaNederland
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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
Ir. D.E.M.Sijpkens
Drs.Z.R.G. Sadloe-Chandoe
Spreekuren:
Maandag en Woensdag;
Dinsdag en Donderdag;
Vrijdag;

085-0280284
085-0280284
085-0280284
085-0280284
085-0280284

Urkerweg 1
te Emmeloord
Middendreef 273
te Lelystad
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, telefoon0527- 261502

ReumaNederland
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Van de voorzitter

Maart 2022 Emmeloord.

Eindelijk, ja eindelijk weer eens uitzicht, uitzicht op, back to normal.
Twee jaar geleden, het was half maart dat de wereld stopte, deuren dicht gingen, winkels nog
even open waren om het allerlaatste rolletje toiletpapier te kunnen bemachtigen, weet u het nog ?
Nu, twee jaar later, voor velen, zeker voor me zelf, is er veel veranderd.
Maar ook wereldwijd, onrust, nieuw kabinet, (of beetje nieuw met een ander sausje),gedonder
in Hilversum, oorlog in de Oekraïne, verandering door en met ReumaNederland in 2024.
Veel onrustig makende zaken die er toe doen, ook voor ons als RPV bestuur en leden.
Feit is dat er problemen zijn die noch ik, nog u op kunnen lossen, maar toch.
Soms lossen problemen, door een wat meer afwachtende houding aan te nemen, zich zelf door
de tijd op. Dat gaat echter niet altijd op en daar past achteroverleunen zeker niet bij.
Vanuit ReumaNederland hebben ze wijzigingen gemeld voor na 2023. Dit voor wat betreft
financiële vergoedingen en organisatie. Bij geen bestuur heeft, zoals de plannen nu liggen, men
voor ogen om met vrijwilligers / teams te werken die dan van elders worden aangestuurd zouden
moeten gaan worden. ( zgn. proeftuinen),
Wij hebben als bestuur de afspraak gemaakt dat we samen in ieder geval doorgaan tot 1 januari
2023, wat er zich onderweg voordoet zien we wel maar daarna stoppen mits …
Mochten mensen zich geroepen voelen om voor een bestuursklusje zich te willen inspannen
laat het ons dan weten.
Zo, dat staat er maar weer in krokus tijd aan het eind van de winter.
‘Hadden we Winter ?’ vroeg ik laats iemand. We waren het eens dat onze ziektekiemen niet
kapot gevroren zijn dus: blijf in de elle boog hoesten.
Het betoog van minister Kuipers op 15 februari, hij heeft vroeger in Creil gewoond, maakt alles
wel anders maar als bestuur hebben we in week 6 vergaderd en het besluit genomen om in
februari nog niet bij elkaar te komen.
Voor het eerst, zonder mondkapje, weer op 28 maart met een ALV.
Een ALV over de jaren 2020 en 2021. Het wordt een gezellige avond, net als oktober vorig jaar.
Bijpraten na eigenlijk bijna 2 jaar niet vergaderen.
Wel hoop ik dat we de 28 ste maart elkaar met vrije bewegingsruimte en zonder mondkapje
weer in goede gezondheid mogen ontmoeten
Het mag weer eens en komt allen, ontmoet je lotgenoten.
Eèn van de meest zinvolle activiteiten van de RPV en dat hoeft helemaal niet enkel over reuma te
gaan, kennen en leren kennen van mekaar, en …… eenzaamheid bestrijden.
De rest van het programma kunt u elders in het blad lezen.
De activiteitencommissie is doende en heeft er zin in, etentje, reisje en …. ?
Kunt u het zich nog herinneren dat we dat voorheen ook hadden ?
O, O, Oh wat een wereld, maar: alles komt altijd weer goed, ook nadat het misgaat,
positief blijven denken, ’ we zien het wel’, zei de blinde.
Moed niet verliezen en denken in oplossingen. De eerste kreet die ik moest onthouden als
dienstplichtig militair in 1968. Zo jong zijn we ook geweest.
Beste mensen, ik hoop voor u allen dat het weer een begin mag zijn naar een beter verloop.
De mooiste tijd van het jaar is tijd met elkaar. Maar niets doen is geen optie.
Waarom niet dat leest u op pagina 14
Veel suc - 7 en plezier voor de ons toekomende tijd.
Wiebrand Vroom.
4
Ik heet graag velen van harte welkom op 28 maart in het MFC Nieuw Jeruzalem.

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering
maandag 28 maart 2022
Locatie : mfc Nieuw JeruzalemkerkCornelis Dirkszplein 10E’oord
Aanvang : 20.00 uur
AGENDA:
1. Opening door de voorzitter, Wiebrand Vroom
2. Mededelingen.
3. Samenstelling bestuur:
Het bestuur blijft een jaar doorgaan in dezelfde samenstelling
Ook de activiteitencommissie blijft zoals hij is
Het voltallige bestuur is bereid aan te blijven tot 1 januari 2024
4. Notulen vorige vergadering 25 oktober 2021 Tineke Lassche
5. Jaarverslag van de vereniging over 2020 en 2021 Martje Post
6. Financieel verslag 2020 en 2021 van de penningmeester Reinder van Wieren
7. Verslag van de kascommissie
8. Pauze
9. Wat u te horen krijgt.
10. Sluiting

We hopen op een goede vergadering en zien u graag met velen komen.

Het bestuur.

ReumaNederland
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Jaaroverzicht 2020:
Op 1 januari 2020 hadden we 94 leden en 4 donateurs.
Er vertrokken 4 leden en er overleden er helaas 4.
Er kwamen 3 nieuwe leden bij, die we welkom heten.
Daardoor stond het ledental op 31 december 2020 op 89 en 4 donateurs. Totaal 93.
Wisseling van het secretariaat: Martje Post – van de Steenoven nam het secretariaat over van
Jenny Veldhuis – Batterink.
Vanwege Corona hebben we nog niet officieel van Jenny afscheid kunnen nemen, dat komt nog.
KvK is geregeld en bij ReumaNederland is de wisseling aangemeld. Hierdoor is die “last” bij Jenny
van haar schouders af.
In maart is door het bestuur besloten dat we, door onze goede kaspositie en het niet doorgaan
van de landelijke Reuma collecte, geen aanspraak zullen maken op gelden van ReumaNederland.
6 maart is officieel afscheid genomen van Lodewijk Ridderbos, directeur van ReumaNederland.
Onze voorzitter was daarbij aanwezig en heeft kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter, de heer
J.W. Förch.
Het Covid virus heeft er vanaf half maart voor gezorgd dat alles voor lange tijd op slot ging.
Er zijn meerdere “Corona Mails” naar de leden gestuurd. Ook is er vier keer een kwartaalblad
uitgebracht.
In september hebben we, met medewerking en ondersteuning van de wandelgroep, een
Reumawalk georganiseerd. Superactie.
Dit alles met inachtneming van de Corona veiligheidsmaatregelen en ondersteuning van diverse
sponsoren. Er is voor en door de wandelaars een bedrag van € 1519,-- opgehaald. Superactie.
Het geld is overgemaakt naar ReumaNederland en wordt gebruikt om onderzoek naar diverse
vormen van reuma te ondersteunen. Een fantastisch bedrag.
In november hebben we een “cadeaubon” groente en fruit bij de leden bezorgd.
Deze is mede gesponsord door adverteerder: Fa. Huver, de groente- en fruitspecialist.
Rabo Clubsupport: door te stemmen voor de RPV NOP-URK kregen we, namens de Rabobank,
het fantastische bedrag van € 767,54 bijgeschreven op onze rekening.
Helaas mochten er door het Covid virus, vanaf eind maart, geen ledenavonden meer
plaatsvinden in de vaste vergaderruimte van het M.F.C. Nieuw Jeruzalemkerk.
Ook de “uitjes” konden vanwege het Covid virus niet doorgaan.
Er heeft twee keer een bestuursvergadering plaats gevonden.
In december heeft het bestuur een kaart rondgestuurd met de wens:
“Goede Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2021”
28 maart 2022.
Secretaris: …………………………..

Voorzitter: ………………………
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Jaaroverzicht 2021
Een jaar waarin niet veel gebeurd is.
Door de corona konden wij niet veel bij elkaar komen.
Er waren 24 personen aanwezig, inclusief bestuur.
Op 01-01-2021 waren er 89 leden en 4 donateurs
Er zijn 4 leden overleden:
Mevr.J.Verrijt
Dhr. Molenaar
Mevr.Dicky Vroom
Mevr.M .Visser
Er hebben 2 leden opgezegd
Mevr. de Vries Zoutsma
Mevr.Schmidt Goedhart
We mochten 5nieuwe leden welkom heten:
Mevr.J. Balster
Mevr.W. van Brussel.Bloo
Mevr.C. Koenraats
Mevr. A A J M Ooms Simons
Dhr. Piet Haaksema
Ook schreven we 1 nieuwe donateur bij:
Mevr. Aafke Haaksema Schuitema
Op 31-12-2021 waren er 88 leden en 5 donateurs.
Er is één bijeenkomst geweest en dat was de ALV op 25 oktober.
Daar hebben wij officieel afscheid genomen van Jenny en is Martje officieel als
secretaris geïnstalleerd.
Ook was er een wisseling in de activiteitencommissie.
Mevr. Gradie Weultjes, digitalist bij uitstek, heeft de taak van Adri Verloop overgenomen.
De Rabobank Clubactie heeft € 302,14 euro opgebracht.
Heel hartelijk dank, voor uw stem.
De Reumawalk heeft € 933,00 euro opgeleverd, goed gedaan wandelaars
Er zijn 2 bestuursvergaderingen geweest.
Er zijn 4 kwartaalbladen uitgegeven.
28 maart 2022:
Secretaris: …………………

ReumaNederland

Voorzitter ……………………………
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Notulen Algemene Ledenvergadering RPV NOP- URK, 25 oktober 2021.
Aanwezige bestuursleden:Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Wiebrand Vroom
Reinder van Wieren
Jenny Veldhuis – Batterink opgevolgd door
Martje Post – van de Steenoven
Alg. bestuurslid: Paulien de Vries - de Booij
Alg. bestuurslid: Tineke Lassche - Roedema
Opening: De voorzitter opent de jaarvergadering. Deze zou zijn in maart 2020.
Wij staan stil bij het overlijden van:
November 2019
Mevr. M. de Vries – van Veen
December 2019
Mevr. J. Schokker – Bos
April 2020
Mevr. G. Tjalsma – Stolte
Oktober 2020
Dhr. J. Scholten
Januari 2021
Mevr. J. Verrijt
Mei 2021
Dhr. P. H. M. Molenaar
Augustus 2021
Mevr. Dicky Vroom – van der Goot
Mededelingen: Voor deze jaarlijkse ledenvergadering hebben 6 mensen zich afgemeld. Inclusief
bestuur zijn we vanavond met 24 personen.
Samenstelling bestuur:Martje Post heeft in 2020 alle taken overgenomen van onze secretaris
Jenny Veldhuis. Dit is vanavond officieel geworden.
Jenny wordt bedankt met een mooie bos bloemen. Als bestuur hebben wij besloten om in ieder
geval tot en met 2023 als bestuur bij elkaar te blijven.
Er wordt dus niet verder gezocht naar een nieuwe voorzitter..
Notulen ALV: 29 februari 2019, gemaakt door Tineke en staat in het Kwartaalblad. Geen op- of
aanmerkingen, goedgekeurd en ondertekend.
Jaarverslag 2019: gemaakt door Jenny en staat in het Kwartaalblad. Geen op- of aanmerkingen,
goedgekeurd en ondertekend.
Verslag van de penningmeester:
het verslag staat op de beamer, wordt besproken en uitgelegd door Reinder van Wieren, het is zijn
eerste ledenavond en ALV.
Per lid krijgen we € 10.- lumpsum. In 2020 hebben wij dit niet aangevraagd. ReumaNederland had
geen inkomsten van collecten en wij hadden i.v.m. corona weinig uitgaven. Van de Rabobank
Clubactie ontvingen we € 750,- Ons eigen vermogen is per 31-12 2019 is € 5227,We staan er financieel goed voor. De leden zijn tevreden over de financiën.
Verslag van de kascommissie: op 25 april 2019 hebben mevr. Yvonne Schmalz en
mevr. Marian van Keulen de kas gecontroleerd, akkoord bevonden en decharge verleend. Als
dank ontvangen zij een doosje “Merci”. Volgend jaar vervangt mevr. Margreet Bogerman mevr.
Yvonne Schmalz.
Activiteitencommissie:Mevr. Adri Verloop gaat uit de activiteitencommissie.
Zij blijft wel helpen met het Kwartaalblad en ontvangt als dank ook een mooie bos bloemen. In
haar plaats komt mevr. GradieWeultjes. Fijn dat zij veel computerervaring heeft.
Rondvraag: Geen.
Pauze: Koffie of thee en gezellig bijpraten.
Sluitingmet gedicht “De Toekomst” door de voorzitter. Hij wijst ons op de vergadering van 19
november. Dan spreekt boswachter Harco Bergman.
Stukje:Paulien en Tineke warenoma en kleinkind Joyce.
Het was een bijzondere tweespraak die zich afspeelt in “2048”.
Secretaris ………………

ReumaNederland

Voorzitter ………………
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Activiteiten 2022 RPV NOP-URK
Op de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2021 was
heel fijn elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.
Daarna was het weer gebeurd met de bijeenkomsten.

het

Als activiteiten commissie en bestuur zijn we heel erg blij dat er weer bijeenkomsten
georganiseerd kunnen worden.
We kijken ernaar uit velen van u op de volgende bijeenkomsten te ontmoeten:
28 maart Algemene ledenvergadering
De uitnodiging hiervoor staat in dit blad.
25 april

Spreker is de heer Heetkamp van Heetkamp Orthopedische
Schoentechnieken uit Wapenveld. Hij vertelt over zijn mooie en
boeiende werk:
“vakmanschap en expertise in eigen huis”
Op www.heetkamporthopedie.nl krijgt u vast een indruk over het
werk vande heer Heetkamp.

30 mei

Spreker is de heer Harco Bergman, boswachter in het Kuinderbos.
De heer Bergman, wie kent hem niet?
Als u hem niet kent, is dit uw kans om hem te leren kennen
en zijn enthousiasmeover zijn Kuinderbos te horen en te zien.
Als u hem wel kent, weet u hoe enthousiast
hij kan vertellen en wilt u deze avond niet missen!
Het gaat vast over de lente, zomer, herfst en winter.
We zijn nog druk bezig met andere activiteiten en laten
daarover, zo snel als we kunnen, u meer weten.
“ Lente is de tijd die zegt: tijd voor een feestje “

Friedrich Nietzsche zei de volgende woorden:
“ We zijn zo graag in de natuur
omdat deze geen mening over ons heeft “.
ReumaNederland

9.

UITNODIGING VOOR DE LENTELUNCH OP MAANDAG 9 MEI 2022
Het traditionele Kerstdiner kon in 2020 en 2021 niet doorgaan.
Gelukkig zijn de restaurants weer geopend !
Het bestuur en de activiteitencommissie van RPV NOP-URK
en het team van Hotel Café Restaurant ‘t Voorhuys zijn heel
blij u hierbij uit te nodigen voor een heerlijke Lentelunch.
Op 9 maandag mei om 12.00 uur
U bent van harte welkom in het
Huyscafé van Hotel Café Restaurant ’t Voorhuys in Emmeloord.
Het team van HCR ’t Voorhuys kijkt ernaar uit om u die dag te
verwelkomen en te verrassen met een heerlijke,
goed verzorgde lunch.
Het Huyscafé is te bereiken via de hotelingang.
Het heeft een rolstoelvriendelijke ingang.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Opgeven

vóór 5 mei, door een mail te sturen naar:
Gradie Weultjes: gradie60@gmail.com of
Paulien de Vries: fambdevries@gmail.com
Wilt u hierbij opgeven:
aantal personen … waarvan …leden, …..donateur/introducé
Naam, adres, telefoonnummer, mailadres en eventuele dieetwensen.
Kosten voor leden € 15,00 p.p.
Donateur/introducé € 22,50 p.p.
Wilt u het bedrag overmaken naar rek.nr. NL 50 RABO 03120 19 637
t.n.v. RPV NOP-URK o.v.v. lentelunch 2022

UITNODIGING LENTELUNCH OP MAANDAG 9 MEI 2022
ReumaNederland
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Bewezen: injectie met eigen bloedplaatjes helpt
niet bij enkelartrose
Een injectie in het enkelgewricht met plaatjes-rijk plasma
(PRP) helpt niet tegen klachten zoals pijn bij enkelartrose. Dat
blijkt uit onderzoek door het Amsterdam UMC. Dit is belangrijk
voor patiënten. De zogeheten PRP-injecties worden niet
vergoed, maar mensen laten de behandeling doen in de hoop
op verbetering. ReumaNederland financierde het onderzoek
onder 100 patiënten.
De PRP-injecties zijn sinds een aantal jaren een populaire behandeling bij artrose.
De gedachte achter de injectie met bloedplaatjes uit het eigen bloed is dat bepaalde
stofjes, zogeheten groeifactoren, zorgen voor een genezingsproces.
Behandeling niet laten doen
Eerdere onderzoeken naar de PRP-injecties als behandeling van artrose waren niet
altijd van hoge kwaliteit. Dit onderzoek naar de injecties
bij mensen met enkelartrose is wel goed opgezet. ‘Het is belangrijk dat we nu weten
dat de injecties met plaatjes-rijk plasma niet werken’, zegt hoofdonderzoeker
professor Hans Tol. Hij is sportarts en hoofdonderzoeker bij het Amsterdam UMC.
‘We kunnen nu zeggen: kies niet voor deze behandeling. Het is een behandeling die
je ook nog eens uit eigen portemonnee betaalt.’
Veel klachten op jonge leeftijd
Dat mensen kiezen voor deze behandeling, komt vaak
omdat ze veel klachten hebben door enkelartrose. ‘Bij
artrose is het laagje kraakbeen in het gewricht dun en
onregelmatig geworden’, legt professor Tol uit.
‘Hierdoor ontstaat pijn en kunnen mensen minder
goed bewegen. Enkelartrose zorgt ook bij dertigers en
veertigers voor veel beperkingen. Ze kunnen niet
gewoon bewegen of sporten. Er zijn niet veel
behandelingen beschikbaar, dus dan gaan mensen op
zoek.’
Honderd patiënten onderzocht
Aan het onderzoek hebben in totaal 100 patiënten meegedaan, in zes verschillende
ziekenhuizen. Uitvoerend arts-onderzoeker Liam Paget: ‘Bij alle patiënten hebben
we bloed afgenomen voor de PRP-injectie. Maar bij een onderzoek zoals dit krijgt
de helft van de patiënten de echte injectie krijgt de andere helft een ‘nep’-injectie
met zoutoplossing. Dat noemen we placebo. Alleen zo kunnen we zien of de
behandeling werkt. Door te loten werd bepaald wie de echte injectie kreeg en wie
niet.’
11.

Geen verschil met zoutoplossing
‘Na zes weken werd de injectie herhaald’, vervolgt Liam Paget. ‘De patiënten vulden
aan het begin en na 6, 12 en 26 weken vragenlijsten in die gingen over pijn en
andere klachten. Ook hebben we in die tijd 3 keer lichamelijk onderzoek gedaan.
Uiteindelijk konden we vaststellen dat de injecties met eigen bloedplaatjes niet voor
verbetering zorgden. Er was namelijk geen verschil in gemiddelde klachten in de
beide groepen patiënten.
Dus geen verschil tussen de behandeling met bloedplaatjes en de nepbehandeling
met een zoutoplossing.’
Zeker van de uitkomst
‘Omdat patiënten hebben meegedaan uit verschillende soorten ziekenhuizen,
universitaire medische centra maar ook regionale ziekenhuizen en privéklinieken,
zijn we heel zeker van deze uitkomst’, besluit professor Hans Tol. ‘We hadden
natuurlijk graag gezien dat de injecties wel werkten. Ons onderzoek gaat verder en
we gaan kijken naar nieuwe manieren om er heel vroeg bij te zijn bij kapot
kraakbeen in de enkel, bijvoorbeeld door een ongeval of door sportletsel. Op die
manier hopen we het ontstaan van enkelartrose te kunnen voorkomen.’

Even wat meer over Artrose, wat is artrose?
Artrose is een aandoening van je hele gewricht. In je gewricht wordt de kwaliteit van
je kraakbeen minder, je gewricht raakt soms ontstoken en het bot bij het gewricht
verandert. Bij artrose heb je last van pijn, stijfheid en moeite met bewegen.
Artrose kan je in 1 gewricht krijgen, maar kan ook in meerdere gewrichten
voorkomen. Er zijn gewrichten waarin het vaker voorkomt zoals in de knieën, de
heupen, de gewrichten in de nek en onderrug, de duim, de vingers en de grote
teen. Artrose is de meest voorkomende reumatische aandoening aan het
bewegingsapparaat. Bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben artrose. Zij
hebben daar dagelijks last van.
ReumaNederland ging in 2020 van start met het Artrose-offensief.
We willen hiermee bereiken dat er een behandeling komt die de ziekte remt. En dat
de huidige zorg voor mensen met artrose beter wordt.

“ Geluk heeft geen groot huis nodig om in te wonen,

maar wel een deur om binnen te gaan. “
ReumaNederland
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De boodschap: “Leer er maar mee leven”,
Dat wil je als a.s. patiënt niet te horen krijgen.
Naam: Jill. Leeftijd 29

Reumatische aandoening: Artrose

Artrose begon voor Jill toen ze nog maar 21 was.
Een slecht functionerende meniscus zorgde ervoor dat het kraakbeen in haar knie
kapot ging. Met een donormeniscus, een kraakbeentransplantatie en nog een aantal
operaties werd er nauwelijks vooruitgang geboekt.
De boodschap was: ‘Eigenlijk kunnen we weinig meer doen, want voor een
knieprothese ben je te jong. Je moet er maar mee leren leven.
En dat probeer ik dan maar’, zegt Jill met een zucht, ‘maar dat is geen fijn
vooruitzicht. De pijn is nooit weg en daardoor gaan veel dingen moeizamer.
Sporten kan ik niet meer. Maar ook tuinieren, het huishouden doen, uitgaan,
boodschappen doen, met mijn neefjes spelen…
Het is allemaal niet vanzelfsprekend. Ik moet deze dingen plannen om de pijn onder
controle te houden.’
Leven met pijn
‘Artrose is geen ouderdomskwaal, je kunt het ook op jonge leeftijd krijgen.
De impact is enorm, terwijl er nog geen medicijn is.
De boodschap ‘leer er maar mee leven’ wil je gewoon niet te horen krijgen als
patiënt, zeker niet als je nog een heel leven voor je hebt. Bij het onderzoek naar een
medicijn voor artrose is het belangrijk dat het ook de pijn vermindert, want pijn heeft
een heel grote invloed op mijn kwaliteit van leven.’
Weer durven dromen
‘Een echte oplossing voor artrose betekent dat ik minder bang hoef te zijn dat het
steeds verder achteruit gaat. Dat ik het weer durf om naar dingen uít te kijken in
plaats van steeds meer dingen te moeten wegstrepen. Een echte oplossing voor
artrose kan heel veel mensen hun bewegingsvrijheid weer teruggeven. Ik hoop van
harte dat het medicijn er komt en dat ik weer kan durven dromen.”

Feit:

Het feit dat je niet slaapt is niet het probleem maar …..
het idee dat je zou moeten slapen terwijl je wakker bent ….
en als je dan ook nog pijn door reuma hebt dan ……..
Slaap lekker !!!!!

ReumaNederland
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Roken risico voor ontwikkeling en behandeling
reumatoïde artritis
Bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) die roken werkt een behandeling op basis van
methotrexaat minder goed, ook in combinatie met prednison.
Dit concluderen Mary
Safy-Khan en collega’s van de Universiteit van Utrecht in het Journal of Rheumatology.
Leefstijl
Roken is niet alleen een risicofactor voor de ontwikkeling van reumatoïde artritis, veel
behandelingen voor RA zijn ook minder effectief bij rokers.
Zo is uit eerdere
onderzoeken al bekend dat zowel DMARD’s als methotrexaat minder effectief zijn bij
rokende patiënten met RA. Voor de combinatie van methotrexaat en prednison was dit nog
niet eerder onderzocht, terwijl patiënten met recent vastgestelde RA vaak een behandeling
krijgen die corticosteroïden bevat. Corticosteroïden zijn sterke ontstekingsremmende
medicijnen zoals prednison.
Hogere DAS28-score voor rokers
Mensen die recent de diagnose reumatoïde artritis hadden
gekregen, werden voor dit Utrechtse onderzoek verdeeld in
twee groepen. De ene groep kreeg prednison en
methotrexaat en de controlegroep een placebo en
methotrexaat. Na 24 maanden werd de ziekteactiviteit aan de hand van de DAS28
bepaald. De DAS28 is een score uit een beoordeling van 28 gewrichten. Safy-Khan en
collega’s vonden een toegevoegde waarde van prednison aan methotrexaat. Uit een subgroepanalyse van 213 patiënten bleek dat rokers na behandeling een significant hogere
DAS28-score hebben. Er was wat dit betreft geen verschil tussen de twee
onderzoeksgroepen. De DAS28-score nam gedurende de behandeling ook minder af bij
patiënten die meer rookten.
Historisch verband roken en reumatoïde artritis
Al een aantal jaar geleden schreven we in ReumaMagazine over de relatie tussen roken
en reuma. Hoogleraar Reumatologie Dirkjan van Schaardenburg ging toen in zijn oratie op
dit onderwerp in. Hij zei onder andere dat er aanwijzingen zijn dat RA pas zo’n vierhonderd
jaar voorkomt in Europa.
Dat is ongeveer even lang als ’t tabaksgebruik hier.“Wat
brachten de zeevaarders mee uit Amerika, behalve aardappels, mais en syfilis?
Tabak! Het is intrigerend dat er nauwelijks gevallen van RA van vóór 1700 bekend zijn.
Daarna nam het aantal mensen met RA geleidelijk toe. Die toename ging vrijwel gelijk op
met de beschikbaarheid van tabak in Europa.”

“ Niets doen is ontzettend moeilijk, je weet nooit wanneer je klaar bent “.

ReumaNederland
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Beste bestuursleden,

info ReumaNederland Mrt. 2022

We zitten middenin de onderzoeksfase om de beste oplossing te vinden voor de
nieuwe situatie na 2024. Ik besef me maar al te goed dat we daarbij veel inzet van
jullie vragen. Gelukkig merk ik dat steeds meer bestuursleden ons,
ReumaNederland, weten te vinden voor vragen en ondersteuning. We helpen jullie
in deze nieuwsbrief graag verder op weg met links naar een aantal handige
documenten.
De afgelopen periode heb ik met diverse besturen contact gehad. We krijgen
positieve en begripvolle reacties, maar natuurlijk ben ik me ook bewust van de
andere emoties en gedachtes die er leven. Daarom is het extra mooi om te zien dat
een aantal verenigingen al druk bezig is om nieuwe mogelijkheden te verkennen en
de beweegactiviteiten toekomstbestendig en voor zoveel mogelijk mensen
toegankelijk te maken.
Ook ReumaNederland heeft weer mooie stappen op dat vlak gezet. In februari
startten de eerste 100 fitnessbegeleiders voor mensen met reuma die we samen
met NL Actief hebben opgeleid. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief. En we
staan op het punt om een samenwerking aan te gaan met de koepelorganisatie
Sportfondsen.
Voor iedere vereniging geldt natuurlijk weer net een andere situatie. De
mogelijkheden om beweegactiviteiten goed onder te brengen bij een andere partij
verschillen per gemeente. Meerdere verenigingen hebben moeite om te kunnen
blijven bestaan doordat er steeds minder leden zijn, terwijl andere verenigingen nog
volop actief zijn. Juist dankzij al die verschillende uitdagingen kunnen we hier veel
van leren. Ik kijk uit naar de Besturendag waar we elkaar weer live gaan ontmoeten
en elkaars uitdagingen en ervaringen kunnen delen.
Jullie leden vinden het ongetwijfeld ook fijn om op de hoogte te zijn van alle
ontwikkelingen. Dus deel deze nieuwsbrief gerust met hen.
Hebben jullie nog vragen of behoefte aan ondersteuning met iets? Laat het ons
weten via info@reumanederland.nl.
Met vriendelijke groet,
Jan-Willem Förch
Algemeen directeur ReumaNederland.
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‘Een constante worsteling tussen
gevoel en verstand’
Een verhaal over Jan-Willem
Leeftijd: 58
Axiale SpA (ziekte van Bechterew)
Je kan Jan-Willem gerust een politiek dier noemen. Hij werkte eerder met gehandicapten
en was docent, maar het grootste deel van zijn werkzame leven was hij wethouder. Dat
betekent overleven in een politieke arena waarin ziek zijn of niet mee kunnen draaien als
een teken van zwakte kan worden gezien. ‘Ik heb altijd zo gemanoeuvreerd dat ik het vol
kon houden.
Na een late vergadering de volgende ochtend rustig aan doen, dutjes tussendoor.
Weinigen hebben het aan me gemerkt omdat ik het compenseerde met andere
vaardigheden. Toen ik in 2014 de keus had om een carrièrestap te maken, moest ik voor
mijn gezondheid kiezen. Ik heb toen mijn politieke ambities bijgesteld. Een moeilijke keuze
na een constante worsteling tussen gevoel en verstand.’Als de sportieve Jan-Willem 17
jaar is, is hij op de toppen van zijn kunnen, conditioneel gezien. Hij doet aan wielrennen,
fietst elke dag 17 kilometer heen en weer naar school en voetbal is zijn grote passie.
Toch blijkt hij blessuregevoelig. ‘Ik viel steeds vaker geblesseerd uit, had veel klachten in
mijn liezen. Ik stopte met voetbal. Erg jammer was dat.
Later
Later kreeg ik ook problemen met slapen. Eigenlijk ben ik later nooit meer zo fit geweest
als in die periode als puber.’ Hij krijgt steeds meer pijn in zijn rug, brengt uren door bij
fysiotherapeuten en volgt cesartherapie.
Na een verhuizing, en daarmee een verandering van therapeut,
komt er duidelijkheid. De nieuwe therapeut stuurt hem door naar de
specialist en daar wordt de diagnose gesteld. Tien jaar na zijn
eerste klachten krijgt hij op 27-jarige leeftijd te horen dat hij
Bechterew heeft en dat zijn bekkengewrichten totaal met elkaar
vergroeid zijn.
In de familie
‘Mijn vader had de ziekte ook. Hij had oogontstekingen en een verlamde arm na een
mislukte bestraling. Ik associeerde mijn symptomen niet met Bechterew. Dat kwam ook
doordat er thuis niet over werd gepraat, dus ik wist er eigenlijk niks vanaf. Toen ik zelf de
diagnose kreeg, ben ik me er pas in gaan verdiepen en vielen de puzzelstukjes op zijn
plaats,’ vertelt Jan-Willem.
Het omgaan met zijn ziekte, zijn lage energieniveau en het constant moe zijn bepalen
daarna de loopbaan van Jan-Willem. ‘De vermoeidheid is er altijd. Soms meer, soms
minder. Wat je ook doet en hoeveel je ook slaapt of je rust pakt. Dat is haast niet uit te
leggen aan mensen zonder een vorm van reuma. Daarom is het ook goed dat er meer
aandacht voor komt.
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Als ik meer pijn heb, ben ik sneller moe, maar ook zonder pijn is de moeheid aanwezig.
Sinds enkele jaren heb ik last van mijn nek. Ontstekingen hebben helaas geleid tot
blijvende schade. Kon ik die nek er maar even afhalen en er een andere op zetten, denk ik
dan.’
Niet kwetsbaar opstellen
Van het doen van dutjes overdag tot het bijtanken de volgende dag na een lange
vergadering. De politicus houdt altijd rekening met zijn ziekte, maar toch zorgt hij ervoor
dat het niet ten koste gaat van zijn werk.
‘Het is nooit een geheim geweest, maar ik leg er ook zeker geen nadruk op. Ik heb er altijd
zo mee gemanoeuvreerd dat ik het kon ‘handelen’. Ik compenseerde met andere
vaardigheden: ik ben bijvoorbeeld verbaal erg sterk, ik ben een echte strateeg en heb
goed politiek inzicht. Ook richtte ik mijn agenda zo in dat het niet opviel dat ik moe was of
geen energie had. Waarom? Omdat alles in de politiek onder een vergrootglas ligt. Als ik
me ziek zou melden of een paar keer achter elkaar een vergadering zou missen, kon dat
als zwak worden gezien. Het had zomaar een onderwerp van discussie kunnen worden. Ik
wilde me niet kwetsbaar opstellen, ik moest sterk zijn van mezelf. Juist ook om de
gemeente niet te kort te doen. Mijn hele agenda was zo ingericht dat ik kon functioneren
als bestuurder. Dat kon uiteraard alleen dankzij de steun van thuis, van mijn vrouw en
twee kinderen.’
Tweespron
In 2014 staat Jan-Willem op een tweesprong. Al een paar
keer is hij gevraagd te solliciteren als burgemeester. ‘Ik had
me dan meer landelijk moeten profileren, door naar
congressen te gaan en vaker op te treden als woordvoerder.
Maar ik merkte ook dat het proces van vergroeiing van mijn
gewrichten onverminderd was door gegaan. En het politieke werk putte me uit. Ik had
zeker de ambities, maar om die daadwerkelijk uit te voeren, was een stap te ver. Een
constante worsteling tussen ambitie en realiteit, gevoel en verstand. Ik moest een stap
terug doen. Ik werd wethouder in een kleinere gemeente en in 2019 ben ik helemaal uit de
politiek gestapt.
Het werd tijd om me op mijn ziekte te focussen.’
Dat heeft Jan-Willem zeker gedaan, al zit hij zeker niet stil. Twee keer per week
oefentherapie in warm water. Naar de filmclub met zijn vrouw. Schilderen. Maar ook
vrijwilligerswerk, voorzitter zijn van een gemeentelijke Rekenkamer en zitting nemen in
enkele Raden van Toezicht.
Het leven na de politiek bevalt Jan-Willem goed. ‘Ik ben beter in balans. Natuurlijk kijk ik
met bewondering naar politici die tot diep in de nacht zitten te vergaderen en de volgende
dag weer doorgaan. Zonder Bechterew had ik dat waarschijnlijk ook gekund. Maar
misschien was ik dan ook wel voetballer geworden. ‘Wie weet’, besluit hij lachend.

“Je kunt beter een nachtje slapen over wat je wilt doen
dan wakker liggen over wat je hebt gedaan”
ReumaNederland
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