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Mededelingen bestuur

Lieve Mensen,
Het afgelopen jaar hebben we veel wetenswaardigheden over ons jaarthema; voeding en bewegen, mogen vernemen.
We hebben gewerkt met kruiden, veel informatie uitgewisseld tijdens o.a. de
Reuma Inn’s, wellicht meegelopen met de gezondheidswandeling en geleerd waarom we een gezonde leefstijl aan moeten meten.

Update beweeggroepen
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Uitnodiging muzikale bingo
Reuma Inn 4 februari

Over het laatste heeft iedereen zo zijn eigen gedachtes en kiest men voor
een bij hun passend dieet en of speciale ingrediënten.

Kerstgedachte

Zo heb ik mensen gesproken die zweren bij een koolhydraatarm dieet of
juist een eiwitrijkdieet, vegetarisch, een paleo-dieet, eet de helft minder of
bv. een intermitterend vastendieet.

7

Vrijwilliger bedankt
We gaan het klooster en
de stilte in

Sommigen drinken steevast elke morgen een uitgeperst citroentje, anderen
spreken over chocolade waar ze heel gelukkig van worden.
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Terugblijk Lezing
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Terugblik kerstviering

Belangrijk blijft de “Schijf van vijf”, voldoende beweging en slaap.
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Beweeggroepen

Het goede nieuws daarbij is, zo heb ik vernomen, dat je “de Schijf van vijf”
mag gebruiken in de 80:20 verhouding.
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In voor– en tegenspoed

20 % de (iets) minder gezonde producten.
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Join 2 Move

15

Nabeschouwing Reuma Inn

Voor volgend jaar hebben we gekozen voor het thema; “Ontspanning”.
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De kracht van dans

Het lichaam wordt immers niet alleen gevoed door wat je eet, maar door wat
je kunt verteren!

17

Iedereen maakt wel eens een periode met stress mee. Zeker als je staande
moet houden met de ziekte reuma. Het is best lastig om je dagelijks leven
dan goed op de rit te houden.

Deskundige reumafysio- en oefentherapeut makkelijker vindbaar

18

ReumaNederland: 3 knelpunten

Volgende jaar hebben we verscheidene activiteiten voor je georganiseerd
waarin ontspanning, in zijn vele facetten, aan de orde komen.
Voor 2020 wil ik je graag het volgende toewensen;
Laat gaan wat was,
Accepteer wat is,
Omarm wat komt.
Allen de beste wensen voor 2020.
Met vriendelijke groet,
Christa Haasnoot, voorzitter

Van de redactie:
Lisette
Paul
Ria

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Allereerst wenst het bestuur u een gelukkig
en zo gezond mogelijk 2020.
Verder heten wij onze nieuwe leden, die wij vanaf
oktober mochten inschrijven, van harte welkom
bij onze vereniging. Wij hopen dat u zich bij onze
vereniging ‘thuis zult voelen’ en wij hopen u uiteraard dit jaar op een van onze activiteiten te mogen
begroeten.
Thema 2020: ONTSPANNING
Zoals reeds in onze november-uitgave aangekondigd is dit jaar het thema ‘ontspanning’. Het bestuur heeft weer een aantal activiteiten ‘in petto’
om onze leden een plezierige middag of avond te
bezorgen. Meer informatie ziet u hierover in de
agenda voor 2020.
Sportakkoord Helmond:
Nu eens geen klimaatakkoord maar een sportakkoord, dat op initiatief van de Gemeente Helmond
is gesloten met alle sportverenigingen en andere
clubs die zich bezig houden met bewegen. Het
doel is natuurlijk om zo veel mogelijk mensen aan
het bewegen te krijgen. Vanzelfsprekend sluit
onze vereniging zich hier graag bij aan en zo heeft
onze bewegingscoördinator op 10 december j.l.
het sportakkoord met de gemeente ondertekend.
Meer informatie vindt u op internet onder ‘Sportakkoord Helmond.’

Schenking “Spirotech”
De Helmondse onderneming “Spirotech” doet
ieder jaar een schenking aan een goed doel. Op
20 december 2019 mocht onze vereniging, op
voordracht van 4 personeelsleden met reuma,
een mooi bedrag in ontvangst nemen.
Wij zijn hier als bestuur erg blij mee en zullen dit
bedrag o.a. inzetten om meer activiteiten voor
jeugdigen met reuma te organiseren en deze bij
onze vereniging te betrekken.
Incasso’s 2020:
In 2020 zullen de (vaste) afboekingen als volgt
plaatsvinden:
- rond 25 januari: 1e kwartaal beweeggroepen
- rond 25 februari: (jaar) contributie
- rond 25 april:
2e kwartaal beweeggroepen
- rond 25 juli:
3e kwartaal beweeggroepen
- rond 25 oktober: 4e kwartaal beweeggroepen
Afboekingen van andere (betaalde) activiteiten
zullen zo veel mogelijk rond deze data zijn.
Namens het bestuur, Paul Verbakel

_____________________________________________________
'UPDATE' VAN DE BEWEEGGROEPEN
LACO Helmond:
In ons vorige nummer meldden we, dat per
1-1-2020 mogelijk een nieuwe groep zou starten
in het zwembad van LACO te Helmond. Helaas
hebben wij hiervoor nog niet genoeg aanmeldingen. Er moeten zich minimaal 7 leden voor deze
groep aanmelden. Dus… hebt u interesse?
Neem even kontakt met ons op. De lestijd van
deze groep is van 13.45 tot 14.30 uur.
Wilt u een proefles?
Laat het dan ook even weten op 06-48571220 of
info@verenigingreumaactiefdepeel.nl .
LACO Deurne:
Ook in het zwembad van LACO te Deurne willen
we een nieuwe groep starten. We hebben hier de

optie op 2 tijden, en wel op donderdagmiddag van
13.00 tot 13.45 uur en vrijdag van 18.00 tot 18.45
uur. Hebt u interesse?
Geef uw voorkeur even door aan onze secretaris
(telefoonnummer en mail zie boven) of mail aan
bewegingsco@verenigingreumaactiefdepeel.nl.
Stoelyoga:
In Ommel starten we met een nieuwe groep
stoelyoga. We hebben hierover bericht in het
november nummer. Ook hier hebben we minimaal 7 leden nodig om te kunnen starten. Dit is
op dinsdagvond om 19.00 uur. Wilt u meer informatie hierover? Laat het mij weten !
Astrid van de Ven, bewegingscoördinator
‘t Kontakt
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COLUMN
Lieve mensen
Van harte wens ik jullie een mooi en zo gezond
mogelijk nieuw jaar toe! (Ik schrijf dit eind november, met de chocoladekruidnoten onder
handbereik, dus ik moet me even inleven.)
De kerstballen zitten alweer in de doos en de
oliebollen zijn ook op. In januari gaat het vaak
over opruimen (opbergbakken in de aanbieding)
en balans vinden (afslankrepen ook in de reclame). En de sportschool natuurlijk, die heeft de
jaarlijkse actie. Iedereen heeft weer goede voornemens om nu echt gezond te gaan leven. In het
zwembad is het dan ook altijd wat drukker, maar
dat duurt meestal maar een week of drie. Goede
voornemens heb ik niet in januari, die heb ik gewoon het hele jaar ;-) Behalve als het over chocolade gaat natuurlijk….. Hoewel, daarmee is het
ook een kwestie van de juiste balans toch?
Maar goed, de sportschool dus. Die kwam afgelopen zomer voor mij weer in beeld. De wens voor
meer conditie en energie was zo groot, dat ik weer
een poging wilde doen. De reumatoloog keek wat
bedenkelijk (maar met goede begeleiding mocht
het), de sportfysiotherapeut beloofde gouden
bergen en ik zocht mijn roze klittenbandsportschoenen weer op. Afzichtelijke dingen, maar
voor een eerder traject in de makkelijkst bereikbare winkel de eerste schoenen die pasten (en
geen veters hebben) gekocht. Het hele verhaal
zal ik jullie besparen, maar tjongejonge wat kwam
ik mezelf tegen zeg. Al snel bleek dat het kennen
van mijn grenzen, en daarnaar handelen, mijn
grootste leerpunt is. Joh, is dat hele sportgebeuren nu een metafoor voor mijn acceptatieproces
rondom reuma? Lekker dan.
Maar toen ik dat eenmaal besefte, gebruikte ik
dat beeld ook maar gewoon. Dus: opruimen, die
frustraties in mijn hoofd rondom sport. Balans
proberen te vinden in inspanning en ontspanning.
De zweetdruppels op je rug van het je best doen
en de tranen in de ogen als het niet wil lukken.
Ken je dat? Wat moet er eigenlijk lukken en van
wie? Luisteren naar het lichaam was nog nooit zo
moeilijk en tegelijk zo leerzaam als in de fitnessruimte. “Wat voel je, wat doe je, waarom, ga je
stoppen of pak je een lichter gewicht, waarom
maak je die keuze”? Intussen maak ik voorzichtig
vorderingen en vind ik het af en toe zelfs leuk!
Misschien wordt het tijd voor nieuwe
sportschoenen?
Warme groet, Jeannette

AGENDA 2020
THEMA: "Ontspanning"
4 februari middag Reuma Inn
11 februari avond Muzikale bingo (zie
pag. 6 )
3 maart
avond Reuma Inn
31 maart avond ALV + Lezing
7 aapril
avond Reuma Inn
14 april
middag Wandeling met Teun
21 april
middag Creamiddag
12 mei
avond Reuma Inn
19 mei
avond Workshop
16 juni
middag Wandeling met Teun
27 juni
middag Buitenactiviteit
Juli + Augustus: Vakantie
8 sept.
middag
22 sept.
6 okt.
middag
9 / 11 okt.
12 okt.
10 nov. middag
12 dec. middag
15 dec. avond
22 dec

Wandeling met Teun
Busreis
Hightea
Stilte-weekend
Wereldreumadag
Filmvoorstelling
Vrijwilligersuitje
Kerststukje maken
Kerstviering

VRIJWILLIGER WORDEN?
Wij zoeken namelijk vrijwilligers die onze jaarlijkse busreis en / of buitenactiviteit willen organiseren. Samen met iemand je aanmelden is misschien leuker en dat mag ook. Heb je hierover
vragen?
Meer informatie of al aanmelden:
Paul Verbakel: 06-48571220 of
info@verenigingreumaactiefdepeel.nl
Christa Haastnoot:
voorzitter@verenigingreumaactiefdepeel.nl
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UITNODIGING MUZIKALE BINGO OP 11 FEBRUARI
Ja, u leest het goed!
De bingo-liefhebbers ‘komen weer aan hun trekken’. Door het wegvallen
van de carnavalsavond hebben wij een geweldige avond voor u gepland:
de MUZIKALE BINGO. En wel gepresenteerd door niemand minder dan
KEES BOS. (bekend van tv).
Zie ook zijn website: www.demuzikalebingo.nl
Deze wordt gehouden op dinsdagavond 11 februari a.s.
LOCATIE: Restaurant “Inclusief” Montgomeryplein 6 te Helmond
AANVANG: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
KOSTEN: € 10,00 voor leden én voor introducés (max. 2); dit is inclusief 2 consumpties
AANMELDEN: vóór 4 februari, telefonisch (06 - 485 71220)
of per mail info@verenigingreumaactiefdepeel.nl .
Het belooft dus een geweldige avond te worden. Meldt u snel
aan !!!
Namens het bestuur,
Paul Verbakel

_____________________________________________________
REUMA-INN 4 februari
Reuma Inn: 4 februari, 14.00 uur – 16.00 uur in
de vergaderflat van het Elkerliek Ziekenhuis te
Helmond
Thema: Je reuma anders zien en beleven.
Loslaten, zintuigen ervaringen, waarnemen, stilte, mindfulness en ontspanningsoefeningen, zijn
kernwoorden van deze middag.

KERSTGEDACHTE
DE WARMTE VAN KERSTMIS
Groene takken van vreugde
Baden in de vlammen van de houtkachel
De verbonden rook wordt aan de hele wereld
kenbaar gemaakt.
Noten van kerstliederen verstoppen zich in de
chaos van vreugdevolle rook.
Warmte en sfeer worden gratis geschonken
aan iedereen ter wereld.
Een tapijt van vers gevallen sneeuwvlokken
dragen de rook de hele wereld rond.

Ik zal eerst een inleiding en presentatie geven
deze middag, waar al deze begrippen aan bod
komen. Maar de opzet is ook tweeledig, want aan
de ene kant is er dus informatie, maar aan de
andere kant gaat het vooral ook om de praktische
oefeningen die we gaan doen en waarmee u thuis
zelf verder kunt oefenen. Oefeningen gewoon op Door de kou bevroren…
de stoel zittend.
Het wordt nu in de lucht bewaard
Enkel de warmte van de zon in ieders hart kan
Na afloop heeft u dan een bredere kijk op chroni- het ijs doen breken en iedereen eeuwig van
sche ziekte en hoe we die kunnen beleven en de warmte te laten genieten.
ervaren, maar vooral ook om daar op een andere Je kan niet zonder warmte en liefde o
manier mee om te kunnen gaan.
m je heen.
Kortom: komen, luisteren, ervaringen uitwisse- Ik ben heel blij dat wij het mogen voelen.
len en oefenen.
Kerstmis is mooi, maar de zon
van warmte in ieders hart…..
Teun van den Bosch
Dat is pas prachtig !!
Vice-voorzitter Vereniging ReumaActief de Peel
José.

‘t Kontakt
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VRIJWILLIGER BEDANKT !!
Zaterdag 14 dec.
vond het jaarlijkse
vrijwilligersuitje plaats,
waar de vele vrijwilligers van de vereniging bedankt worden voor hun inzet.
Ditmaal lekker dicht bij huis in de Cacaofabriek,
waar geproefd kon worden van verschillende
soorten chocolade.
Na een uitvoerige uitleg van de eigenaar van de
Cacaowinkel over de soorten chocolade en waar
ze vandaan komen, werden wij meegenomen
naar een wereld van chocolade. Van Ecuador tot
Ghana, en van
zoet naar bitter
met een vleugje mango, van
alle soorten was
er wel iets te
proeven.
Dit vonden wij
natuurlijk allemaal geen straf, want wie is er nu
niet dol op chocola. Na de proeverij moest door
velen natuurlijk wel iets lekkers aangeschaft
worden. Van cacao voor in de melk tot overheerlijke tabletten. We kregen zelfs namens de vereniging ook een doosje mee voor thuis, om nog
eens lekker na te genieten.
Na de proeverij
werd onder het
genot van een
heerlijk drankje met
lekkere hapjes in
het restaurant van
de Cacaofabriek nog
gezellig na gekletst,
waarna iedereen
huiswaarts keerde.
Zoals elk jaar was
het weer een geslaagd uitje met
dank aan Teun die dit alles geregeld had, ik ben
benieuwd wat ons volgende keer te wachten
staat.
Fijne feestdagen, Marinelle

WE GAAN HET KLOOSTER
EN DE STILTE IN
In het vorige nummer deed ik een oproep of er
behoefte was aan het een weekend zomer/najaar
2020 om met elkaar de stilte van een klooster te
beleven.
Er hebben inmiddels een 6 tal mensen gereageerd die graag mee willen. Ik heb een optie voor
10 personen genomen, dus er is nog ruimte voor
4 personen, die mee willen.
Datum: van vrijdagmiddag 9 oktober tot zondagmiddag 14.00 uur.
Plaats: Abdij Maria Toevlucht in Zundert.
Kosten: € 105,00 all-in. Volledig verzorgd, alleen
hoeslakens en sloop zelf meebrengen.
We slapen op eenpersoonskamers met douche
en toilet.
De opzet is om met
het kloosterritme mee
te leven. D.w.z. dat
we de maaltijden in
stilte met andere gasten genieten. Er is
ruimte voor wandelingen, lezen, gesprekjes etc, maar we willen de stilte respecteren.
Tussendoor is er ruimte voor meditatie en een
keer per dag zullen we gezamenlijk onze ervaringen kort uitwisselen.
Ter voorbereiding komen we op een avond in
september nog een keer bij elkaar.
Voor meer info kun je me altijd bellen of mailen:
Teun van den Bosch, Tel: 0492 541704 of e mail:
tvandenbosch2@gmail.
Ook voor opgave kun je bij mij terecht.
Ik zeg vanuit eigen ervaring: Gun jezelf zo’n
weekend.
Teun
van den Bosch
___________________________

VERANTWOORDING
De redactie van ’t Kontakt houdt zich op generlei
wijze verantwoordelijk voor de inhoud van, op
verzoek van derden, geplaatste artikelen en
evenmin voor de inhoud van de advertenties.
Advertenties in ’t Kontakt houden geen automatische aanbeveling in door de Vereniging Reuma
Actief de Peel. Zelfmedicatie kan risico’s inhouden, raadpleeg daarom eerst uw arts.
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TERUGBLIK LEZING "LEEFSTIJL ANNO 2019"
Door Sanne Rickelman
Orthomoleculair therapeut

We worden steeds ouder, maar eerder ziek. Dat
uit zich, als je even pech hebt, al rond je vijftigste
met een tot de nok toe gevuld pillendoosje. (En
daarmee moet je nog negentig worden). Vitaal
ouder worden is een hele kunst met een op hol
geslagen voedingsindustrie. Want wat is nou ècht
gezond? En hoe blijven we dat?

heidspraktijk. Er werd besproken wat er op viel
aan het voedingspatroon en de leefstijl en daar
waar nodig uitleg gegeven in wat mogelijk was ter
vermindering van klachten.
The Essentials
neemt je mee in de wereld van voeding, gezondheid en gewicht. Wat is nou gezonde voeding?
En waar koop je dat? Kloppen de hypes die
koolhydraten verbieden of aanraden je ontbijt
over te slaan? The Essentials legt uit wát, hoe en
waarom betere keuzes leiden tot jouw hogere
vitaliteit beleving. Vanuit een nieuw verkregen
overzicht wordt je jouw eigen voedingsdeskundige. Dat is het doel! Gezondheidsklachten vragen
om een algemeen inzicht, een totaalplaatje. Wat
zalfjes van de drogist, een recept van de huisarts
of een supplement dat geen resultaat biedt?

Waarom lukt het het lichaam niet zichzelf te
herstellen? Enkel leefstijl veranderen is vaak niet
genoeg. Onze genen verschillen bijna niets met
Tijdens de lezing van afgelopen 29 oktober heb- die van de oermens. Maar we leven in déze tijd.
ben we reuma als klacht bekeken, want: “Wat is Niet gek dus dat er welvaartsziekten zijn ontstaan.
nou eenmaal zo?”, zijn we gaan kijken naar onze Kleine klachten of dagelijks belemmerende
leefstijl anno 2019. Want: “Zijn we er eigenlijk wel klachten. De een kan langzaam maar zeker niet
aan toe?” én zijn de mogelijkheden binnen het meer tegen gluten, de ander krijgt ontzettende
herstel van reuma besproken, want: “Hoe ouder, bijwerkingen van een medicijn en soms groeit een
hoe vitaler!” was toch écht het uitgangspunt.
kleine te verwaarlozen klacht uit tot een serieus
te nemen probleem.
Na de lezing zijn de leden de uitdaging aange- “Gezond en vitaal ouder worden ís mogelijk!”
gaan een leefstijldagboek bij te houden. Hierin
werd o.a. opgeschreven wat er per dag werd The Essentials
gegeten en hoeveel uur er aan ontspanning, By Sanne Rickelman
beweging en slaap werd besteed. Na drie weken www.The-Essentials-Voeding.nl | The-Essentiwas er voor eenieder de gelegenheid het ingevul- als-bySanneRickelman@hotmail.com | 06-48623958 |
de dagboek te komen bespreken in de gezond- Someren

_____________________________________________________
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8

KERSTVIERING 17 dec. 2019
Het kerstcomité, bestaande
uit Marianne Loring en José
Damen, hadden een geweldig mooie kerstavond georganiseerd.
De ontvangst was vanaf
17.30 u. bij Restaurant Inclusief. We kregen bij binnenkomst een heerlijk drankje.
Het gezelschap bestond uit
ongeveer 75 personen.

Na een welkomstwoord van onze voorzitter
Christa Haasnoot ging de avond van start.
We genoten van een heerlijk drie-gangen diner,
wat voortreffelijk was verzorgd. Het diner werd
onderbroken om met je tafelgenoten deel te
nemen aan een heel leuke kerstquiz.

Daarna nog een onderbreking om uit te puzzelen
welke Brabantse plaatsnamen er
verborgen zaten in een cryptische
omschrijving. Moeilijk maar het
resulteerde in drie gelijke winnaars.
De avond werd muzikaal begeleid
door Wiljan van Gerven, een zeer
goede pianist en zanger. Af en toe werd hij verrast
met een optreden van enkele van onze leden, o.
a. Lia, Roel en Marinelle.
Eveneens was er een loterij met prachtige prijzen,
er werden dan
ook volop lootjes gekocht.
Na het voordragen van een
mooie kerstgedachte door
José, kwam er
helaas veel te
snel een einde
aan deze goed
verzorgde en
gezellige avond.
Ik wens iedereen heel fijne
Kerstdagen en
alle goeds voor het Nieuwe jaar.
Tiny van Berkel.
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BEWEEGGROEPEN

( Aangepast voor reumapatiënten )

KOSTEN

BEWEGEN
IN WARM
WATER
Zwembad Het Meerven
Dunantweg 14, Deurne:
♦ Donderdag
10.00—10.45 uur
19.30—20.15 uur

€ 42,25
per kwartaal

Zwembad De Abeel
Dorpsweg 16, Someren:
♦ Maandag

19.00—19.45 uur

♦ Donderdag 19.30—20.15 uur
♦ Zaterdag

09.15—10.00 uur

Laco Helmond
Keizerin Marialaan 1 Helmond:
♦ Woensdag
13.00—13.45 uur
13.45—14.30 uur

KOSTEN

REUMA
GYM

Gymzaal Elkerliek
Wesselmanlaan 25, Helmond

€ 35,00
per kwartaal

♦ Maandag 19.00—20.00 uur

KOSTEN

FITNESS

Sportcentrum Move Your Body
Nobisweg 1a, Asten

€ 44,50
per kwartaal

♦ Donderdag 13.30—14.30 uur

‘t Kontakt
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KOSTEN
€ 42,50

TAI CHI

per kwartaal

Sportschool Toga Rashi
Jeroen Boschstraat 19, Helmond

♦ Vrijdag 19.00 — 20.00 uur

KOSTEN

DRU
YOGA
Sportschool Toga Rashi
Jeroen Boschstraat 19, Helmond

€ 42,50
per kwartaal

♦ Woensdag 11.30 — 12.30 uur

FUN
DANCE
Ballet– en dansschool Loes
Stijn Streuvelslaan 50a, Deurne

LIDMAATSCHAP
De opzegtermijn voor het lidmaatschap is 1
maand voor het verstrijken van het jaar en voor
een bewegingsactiviteit is het 1 maand voor het
einde van het kwartaal. Het opzeggen dient
schriftelijk te gebeuren. Bij te late opzegging of
annulering kan géén restitutie van betalingen
plaatsvinden i.v.m. reeds gemaakte kosten.

KOSTEN
€ 43,55
Per kwartaal

♦ Woensdag 19.00 — 19.45 uur

INSCHRIJFFORMLIER en VOORWAARDEN
voor deelname aan een beweegactiviteit
kunt u downloaden op de website:
www.verenigingreumaactiefdepeel.nl
of aanvragen bij het secretariaat:
info@verenigingreumaactiefdepeel.nl
tel. 06-485711220
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IN VOOR- EN TEGENSPOED
Dit is het bijzondere verhaal van een uniek koppel.
We gaan het hebben over Lia en Karel Slegers
uit Mierlo. De Mierlonaren onder ons kennen hen
van hun poeliersbedrijf aan de Brugstraat in
Mierlo, wat zij zo’n 36 jaar samen hebben gerund.
Wat dit echtpaar zo uniek maakt is dat zij al jaren
lief en leed samen delen en dan bedoel ik het ook
letterlijk. Lia heeft al jaren reuma, iets wat je als
ondernemer niet graag hebt, want je moet gewoon door met je werk ook al kun je eigenlijk niet
meer van de pijn. Toch zette zij zich altijd met hart
en ziel in voor de zaak en voor haar man.
Sinds begin september van dit jaar hebben zij hun
werkzaamheden neergelegd. Helaas uit noodzaak geboren, omdat Karel zelf ook al enkele
jaren met gezondheidsproblemen kampt. Vlak
voor de kerst in 2008 is bij hem de ziekte van
Wegener geconstateerd, een auto-immuunziekte
die in zijn geval ook zijn nieren heeft aangetast.
Hij werd opgenomen in het ziekenhuis in Maastricht, omdat zijn nieren niet meer goed bleken te
werken. Het ging redelijk met hem tot september
2018, toen werd hem verteld dat hij een op zoek
moest gaan naar een andere nier. Maar ja, waar
vind je die zo snel? Het liefst wordt gekozen voor
een donor via een bloedverwant, maar aangezien
hun vier kinderen nog vrij jong zijn en een kinderwens hebben was dit niet de beste oplossing.
Lang hoefde Lia niet na de te denken. Zij wist al
meteen dat zij en haar man een goede match
moesten zijn. Ze zijn ongeveer even oud, hebben
nagenoegdezelfde lengte en ook de bloedgroep
kwam overeen, dus het was voor haar vanzelfsprekend dat zij een nier af zou staan aan haar
man. Toch had het nog even geduurd voordat het
hoge woord eruit kwam, waarna alles in gang
gezet werd. Op Valentijnsdag 2019 startte Karel
met dialyse, 3x per week. De eerste 6 weken was
hij vaak ziek, maar daarna ging het steeds beter.
Na vele gesprekken met artsen en andere deskundigen werd in juni duidelijk dat Lia inderdaad
de juiste match was, waarna besloten werd om
te stoppen met de zaak, zodat zij zich lichamelijk
en geestelijk goed konden voorbereiden op de
operatie.
Dat deze ingreep gevolgen heeft voor beiden,
maar vooral ook voor Lia’s gezondheid mag
duidelijk zijn. Om haar eigen nieren niet te veel te
‘t Kontakt
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belasten moest ze stoppen met Dyclofenac, een
pijnstiller die ze eigenlijk wel nodig heeft. Aangezien Karel over moest op zoutloos eten, want dat
heeft invloed op de bloeddruk en vochthuishouding. Verder mocht hij geen kaliumhoudende
producten eten, omdat dat ook erg belastend is
voor de nieren. Wat hem zwaar valt, is dat ze hun
geliefde tomatensoep moesten laten staan,
omdat tomaten juist heel kaliumrijk zijn. Lia doet
braaf mee en vindt dit allemaal geen probleem.
Waar ze wel tegenop ziet is tegen de lange rusttijd na de operatie. Het duurt namelijk best wel
lang voordat je weer kunt lopen. Dat is natuurlijk
niet zo handig als je eigenlijk in beweging moet
blijven om jouw eigen lichaam in conditie te
houden.

Karel de dagen na de operatie moet blijken of de
nier aanslaat. Beiden zien de toekomst zonnig in.
Op 1e Kerstdag zijn ze samen met familie en op
2e kerstdag gaan ze met hun kinderen en kleinkinderen uit eten bij McDonalds. Dit is een familietraditie die zij graag in ere houden en waar met
name Karel reikhalzend naar uitziet.
Waar zij over vijf jaar willen staan? Zowel Lia als
Karel hopen dan samen heel veel landen in Europa te hebben bezocht, iets wat al jaren op hun
verlanglijstje staat. Wij gunnen het hen in elk geval
van harte en wensen hen sterkte voor de zware
tijd die komen gaat.
Marinelle

Op de vraag wat de familie ervan vindt dat zij deze
stap ondernemen antwoordt zoon Bart dat hij en
zijn broer en zussen het ook heel normaal vinden.
Hij ziet er zelfs wel een voordeel in: “Als ik iets
gedaan wil krijgen waarvoor ik toestemming van
beiden nodig heb, hoef ik het alleen maar aan ons
pap te vragen, want daar zit al een stukje van ons
mam in.”
Professionele thuishulp na de operatie krijgen ze
van Savant. Dit krijgen zij vergoed, omdat Lia zelf
donor is, anders zouden ze het uit eigen zak
moeten betalen. Echter, er komt maar een keer
per week een ochtend huishoudelijke hulp, dus
veel moet worden overgenomen door familie en
vrienden, die het gelukkig geen probleem vinden
om hen te komen helpen. Karel denkt zelf over
een paar weken alweer volledig aan de slag te
kunnen en het huishouden te gaan runnen, iets
waar Lia al naar uitkijkt.
Op 4 december vindt de ingreep plaats. Beiden
zijn er erg nuchter en rustig onder. Natuurlijk
vinden zij het spannend, omdat met name voor

10-badenkaart
voor

120,-

WELLNESS ARRANGEMENT
PARKHOTEL BAD ARCEN

roompot.nl/hotelarrangement
of bel 0900 - 8810 ( € 0,20 p/m)
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❶ Download de app
Download de app uit App Store of Play Store
en log in in de veilige omgeving van Join2Move.

❷ Start met bewegen
Met Join2Move wordt u gestimuleerd om regelmatig te (blijven) bewegen en uw beweegactiviteit gecontroleerd op te bouwen.

❸ Merk de verbetering
U zult merken dat dagelijkse activiteiten, zoals
fietsen of lopen, gemakkelijker gaan, en dat de
klachten afnemen.

Op uw eigen manier leren
omgaan met artrose

“Ik heb artrose in mijn linkerknie. De beweegapp is
voor mij ideaal. Ik krijg een programma met beweegoefeningen die goed zijn én die ik het prettigst
vind. Ik fiets heel graag, dus dan krijg ik opdrachten
die daar het beste voor zijn. En door automatische
herinneringen weet ik precies wanneer ik de oefeningen moet doen.”
- René Roering

Ga naar www.join2move.app/vgz
Wat is de Join2Move app?
Join2Move is een app die u helpt om zelf actief met artrose om te
gaan. U volgt een programma van 12 weken, waarbij u beweegopdrachten, oefeningen en informatie ontvangt. Dit kunt u zelf thuis
doen, zonder hulp van een fysiotherapeut.

Uw hulp bij artrose
Op de Join2Move app vindt u een schat aan informatie
over artrose. Wat is het, hoe ontstaat het en het belangrijkste: hoe ga u er mee om. De app staat boordevol tips
om zo goed mogelijk met artrose te kunnen leven. Hierbij
loopt het programma met u de volgende stappen:

√ U kunt zelf een activiteit (zoals wandelen /fietsen)
kiezen die u wilt verbeteren

Wat is het doel van Join2Move?
Join2Move heeft als doel om mensen met artrose klachten te begeleiden naar (het behouden van) een actieve leefstijl, door gedoseerd
te bewegen. Gedoseerd bewegen houdt de conditie op peil, de spieren sterk, gewrichten soepel en geest gezond. Door het volgen van
Join2Move programma zult u merken dat dagelijkse activiteiten,
zoals boodschappen doen of fietsen, gemakkelijker zullen gaan.

√ U ontvangt elke week een nieuwe
Opdracht met een persoonlijk schema
bouwt u de activiteiten stapsgewijs op

√ U wordt gestimuleerd en gecoacht om
een actievere leefstijl te krijgen

√ U ontvangt iedere week een nieuwe
opdracht en informatiemodule

‘t Kontakt
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NABESCHOUWING REUMA INN 5 NOVEMBER
Annelies Boomers, diëtiste van het Elkerliek
ziekenhuis, hield op 5 november j.l. een (goed
bezochte) lezing;
Zij heeft hiervan voor u een samenvatting gemaakt (red.)
Voeding is een belangrijk onderdeel van onze
leefstijl.
Voeding geeft veel discussie.
Het Voedingscentrum geeft via de schijf van vijf
aan welk voedingspatroon past bij u als persoon.
Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. leeftijd,
geslacht, cultuur.
Tevens kunt u via de site van het Voedingscentrum nagaan of uw BMI (verhouding lengte en
gewicht) en de middelomtrek binnen de norm valt.

De schijf van vijf bestaat uit 5 vakken vol goede
producten om uit te kiezen. Neem elke dag genoeg uit elk vak en varieer daarbij volop.
- groenten (250 gram) en fruit 2 stuks
- kies bij voorkeur bij brood, pasta, rijst voor volkoren/ vezelrijke producten
- vlees en vleeswaren (500 gram per week waarvan max 300 gram rood vlees; rund, varkens,
lam), vis, eieren, noten, peulvruchten.
- melkproducten bij voorkeur mager of halfvol.
(30+)Kaas.
- een handje ongezouten noten
- vetten zoals olie, halvarine.
- vocht 2 liter.
Er blijft ruimte over voor producten die niet in de
schijf van vijf staan. Als richtlijn stelt men
- 3 maal per dag iets kleins (bv klein koekje, 1
lepel mayonaise, waterijsje)
- 3 maal per week iets groots (bv stroopwafel,
kroket, stukje braadworst)
Overige adviezen:
- eet gevarieerd
- voldoende vezels
- beperk gebruik van zout (5-6 gram per dag)
- Geen (beperkt) alcohol

Vitamine D is nodig voor de opname van calcium
in het skelet
Vit. D komt voor in producten met een hoger
vetgehalte. Het wordt toegevoegd aan margarine,
halvarine.
Voor gezonde vrouwen boven de 50 jaar en gezonde mannen boven de 70 jaar geldt het advies
vit. D extra te nemen. Mensen met reuma krijgen
vaak advies over vit. D suppletie via de reumatoloog.
Eiwit voor uw spieropbouw. Mensen met een
reumatische aandoening krijgen het advies in
beweging te blijven. Extra eiwit, bij voorkeur na
of voor het sporten cq bewegen zou bij de spieropbouw en behoud van spieren een positief effect
hebben. In de praktijk betekent dit rondom de
maaltijd sporten of een schaaltje zuivel.
Momenteel loopt er een onderzoek over reuma
cq ontstekingen en een voedingpatroon met
voornamelijk groenten, granen, noten dus geen
dierlijke producten. Er is ook aandacht voor beweging en ontspanning. Men hoopt half 2020 de
eerste resultaten bekend te maken.
Een ander onderzoek met een voedingspatroon
in de verhouding van 2/3 plantaardig en 1/3
dierlijk, eenmaal per week vette vis, zwarte en
groene thee liet een verbetering van het activiteitenpatroon zien.
Door uw aandoening kunnen er dagen zijn dat
boodschappen doen en koken u zwaarder vallen,
kies voor bv groenten gesneden of; diepvries
groenten.
Meng vleeswaren door uw pasta en rijst gerechten bv kleingesneden plakjes ham, kipfilet
Dikkere plak casselerrib, plakjes fricandeau of
gebraden gehakt bij bv stamp. 2 Gekookte eieren
of omelet is een vleesvervanger.
Maak een voorraad pastasaus van gepureerde
tomaten of blikjes gepelde tomaten en vries het
in. Of bereid vlees in grotere porties en vries het
in met de jus.
Veel diëtisten hebben een spreekuur in uw omgeving. Via de basisverzekering wordt 3 uur
vergoed. Een verwijzing van de huisarts is niet
nodig maar wel wenselijk. Een consult bij een
diëtiste in het ziekenhuis is alleen mogelijk via uw
specialist.
Annelies Boomaars, diëtiste.
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DE KRACHT VAN DANS
Wat dans kan betekenen voor je
gezondheid.
In dit artikel vertelt Marije toussaint wat dans
is, wat het met en voor je kan doen en hoe het
ingezet wordt als 'medicijn' voor mensen met
een chronische klacht of ziekte.
Wat is dans?
Volgens Wikipedia is dans een van
de oudste nonverbale communicatievormen die er bestaan. Tussen
mensen, maar ook tussen dieren;
denk maar eens aan een paringdans. Zelfs beweging in niet levende voorwerpen worden soms als dans gezien,
zoals bijvoorbeeld blaadjes die door de wind mee
worden genomen.
Dans zit in ons systeem en het is onderdeel van
ons leven. Er wordt al eeuwenlang en over de
hele wereld gedanst. In de oudheid al, toen dansen een middel was om de goden gunstig te
stemmen. Het was een magische en sacrale
handeling die meestal door een sjamaan werd
uitgevoerd. Waarbij er vaak ook attributen, kostuums en maskers werden gebruikt. Hierin ligt de
kiem voor de beroepsdans, zoals die nog steeds
bestaat.
Hoe je dans ziet is afhankelijk van je sociale,
culturele, esthetische, morele en artisitieke achtergrond. Zo heb je verschillende streekgebonden
en internationale (volks) dansen en heel veel
verschillende dansstijlen. Je kunt voor je eigen
plezier dansen of voor een groep of publiek. Het
kan een ceremonie of ritueel ondersteunen os
zelfs erotische doeleinden hebben. Een dansbeweging kan op zichzelf staand en betekenisloos
zijn, maar ook een verhaal vertellen.
In onze westerse cultuur wordt dans over het algemeen gezien als een zelfstandig naamwoord.
Je maakt een dans; een choreografie, in welke
stijl dan ook, bestaande uit diverse, samengevoegde dansbewegingen. De danser en/of de
choreograaf kan daarmee een verhaal vertellen,
al of niet persoonlijk, maar dat hoeft niet persé.
Bij voorkeur ziet de dans er ook nog mooi uit voor
het publiek, is het spectaculair of worden mensen

om een of andere reden geraakt. En natuurlijk is
dat ook dans, maar er bestaat nog zoveel meer!
Dans is daarnaast vooral een werkwoord; je
danst!
En je dans kan al starten bij simpelweg gaan lopen
op muziek. De bewegingen die je tijdens het
dansen maakt hebben betekenis voor jou, je wil
er iets mee vertellen, al weet je soms nog niet
eens precies wat dat is. Daar kun je gaandeweg
de dans wél achter komen, als je dat wil. maar je
insteek kan ook puur het plezier zijn dat het 'in
beweging zijn op muziek' je geeft.
Als je zo danst, ziet het er bij iedereen anders uit,
het is uniek en persoonlijk en het is van ondergeschikt belang of je dans voor anderen mooi en
spectaculair is om naar te kijken of niet. Het gaat
er om dat je in heet moment kunt zijn, op kunt
gaan in je bewegingen en daarvan kunt genieten.
Wat doet dans met je?
Dans is, net zoals elke andere
vorm van bewegen, goed voor je
lichaam en je conditie. Door te
dansen ondersteun en verbeter je
je balans, houding, flexibiliteit en
coördinatie. Het houdt je gewicht
gezond en je krijgt er energie van.
Het verbetert ook je bloedcirculatie
en is daarmee goed voor je hart en
je weerstand.
Door de complexe bewegingen die je tijdens het
dansen maakt, daag je je hersenen uit. Volgens
wetenschappelijk onderzoek is dans beter voor
het ouder wordende brein dan wandelen of
zwemmen. Het kan zelfs het risico op dementie
verminderen. Door te dansen maak je nieuwe
connecties aan tussen de zenuwcellen, vooral in
hersengebieden die van invloed zijn op de executieve functies, zoals plannen, emotieregulatie
en het vasthouden van aandacht, het lange termijn geheugen en ruimtelijk inzicht. Het activeert
ook de sensorische en motorische gebieden in je
hersenen.
Dansen verlaagt stresshormonen als adrenaline
en cortisol, het verhoogt je serotonine-level (het
gelukshormoon) en de endorfine, zelfs meer dan
bij andere sporten! Ook krijgt je testosteronniveau
een boost en leert het je brein om dopamine effectiever in te zetten.
‘t Kontakt
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Wie danst geeft zichzelf de kans om alle gêne
overboord te gooien en zich te verliezen in de
muziek en de eigen bewegingen. Je kunt je voor
even los maken uit je leven en de sores die je met
je mee draagt, wat ontspannend voor je werkt.
Het reduceert daarmee stress, gevoelens van
angst en spanning en het verhoogt je pijngrens.
Een half uurtje dansen kan al een positieve invloed hebben op mensen die bijvoorbeeld kampen met een depressie. Dansen is daarmee één
van de meest effectieve manieren om je snel beter
te voelen. Dansen met een groep verbindt, het
heeft daarmee ook een sociale functie. Het samen
dansen geeft je een kans om contact te maken
met een ander, jezelf te herkennen en inspiratie
op te doen.
Dansen doe je met je lichaam en is daarmee ook
iets heel persoonlijks, want elk lichaam is anders
en iedere persoon beweegt en danst anders. Het
geeft je de gelegenheid om je als individu, als
persoon neer te zetten, wat je zelfbewustzijn en
je identiteit als mens ondersteunt.
Maar dans doet meer, het
geeft uitdrukking aan wat er
in je omgaat en kan een uitlaadklep zijn. Door te dansen
maak je contact met je gevoelsleven. Iets wat nog onbewust is, kan door dans opgemerkt en bewust worden. Het kan zelfs doordans, door het fysiek te beleven, een nieuwe of
diepere betekenis krijgen. Dans kan daardoor ook
een belangrijk middel zijn als je ergens geen
woorden voor hebt, bijvoorbeeld bij trauma, verlies of rouw. Deze kwaliteit van dans wordt vooral ingezet bij alle vormen van danstherapie.
Door: Marije Toussiant
Bron: Nieuwsbrief RPV Nijmegen november 2019

FUNDANCE
Ook zin om te dansen?
Bij onze vereniging kun je elke woens
dag deelnemen aan onze fundance.
Hierbij komen allerlei leuke dansstijlen
aan bod.
Kijk voor meer informatie op pagina 11
van dit blad of op de website:
www.verenigingreumaactiefdepeel.nl

DESKUNDIGE REUMA FYSIO
- EN OEFENTHERAPEUT
BETER VINDBAAR
Mensen met een
vorm van reuma
zijn vaak op zoek
naar een deskundige fysiotherapeut of
oefentherapeut in hun buurt die gespecialiseerd
is in het behandelen van reumatische klachten.
Deze zijn vanaf nu vindbaar op de nieuwe website ReumanetNL. ReumaNederland heeft hier
jaren voor gepleit en is blij dat nu eindelijk duidelijk is waar mensen met reuma terecht kunnen
voor de juiste oefentherapeutische zorg.
Met het juiste advies, begeleiding en oefentherapeutische zorg kunnen mensen met een reumatische aandoening zo goed mogelijk blijven bewegen en zelfstandig functioneren. Daarom vindt
ReumaNederland het zo belangrijk dat mensen
met reuma terecht kunnen bij fysiotherapeuten en
oefentherapeuten die deskundig zijn in het behandelen van reumatische aandoeningen. Toch
blijken deze vaak lastig te vinden.
Kwaliteit
In opdracht van ReumaNederland heeft de NHPR
(Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie) samen met fysio- en oefentherapeuten,
reumatologen en onderzoekers in kaart gebracht
waar fysio- en oefentherapeuten aan moeten
voldoen om mensen met reuma te kunnen behandelen. Daaruit is het initiatief voor ReumanetNL
ontstaan. Een landelijk netwerk dat zich inzet om
de kwaliteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid
van fysio- en oefentherapeutische zorg voor
mensen met reuma te bevorderen.
ReumanetNL
Inmiddels zijn er zo’n 122 fysio- en oefentherapeuten en 13 reumanetwerken aangesloten bij
ReumanetNL. ReumaNederland is blij met deze
ontwikkeling en hoopt natuurlijk dat het aanbod
blijft groeien.
Voor meer informatie:
https://reumanetnl.nl
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REUMANEDERLAND: 3 KNELPUNTEN

Om te weten waar ReumaNederland zich de
komende jaren hard voor moet maken, hebben
wij aan mensen met reuma gevraagd waar zij in
het dagelijks leven tegenaan lopen. Dit traject –
ook wel Route23 genoemd - bestond uit een
bijeenkomst met 150 mensen en een online
vragenlijst die door 6.400 mensen is ingevuld.
Samen met onder andere de Patiënten Advies
Raad (PAR) heeft ReumaNederland de keuze
gemaakt voor drie speerpunten voor de jaren
2020-2023:

veel worden onderzocht. Veel mensen hebben
bijvoorbeeld problemen om de juiste diagnose of
doorverwijzing te krijgen. Eerst wil ReumaNederland in 2020 samen met mensen met reuma,
reumatologen en andere behandelaren bekijken
wat 'de juiste zorg' voor hen inhoudt. We gaan dit
doen voor mensen met fibromyalgie, ontstekingsreuma en artrose. Vervolgens willen we onderzoeken hoe mensen de zorg momenteel ervaren.
Dat moet leiden tot verbeterpunten waar wij ons
de komende jaren op gaan richten.

1. Vermoeidheid en
verdelen van energie
Vermoeidheid en het
verdelen van energie staat bij vele vormen van
reuma, zoals artrose, fibromyalgie, jicht en osteoporose, als grootste knelpunt op nummer één.
Een belangrijk signaal waar we écht iets mee
moeten. We willen dat vermoeidheid een serieus
onderwerp van gesprek wordt in de spreekkamer.
Niet als iets waar je maar mee moet leren leven.
Ook moet er beter inzicht komen in bestaande
onderzoeken en ontbrekende kennis naar de
oorzaken van vermoeidheid bij reuma. Dit willen
we vanaf 2020 samen met mensen met reuma,
reumatologen, reumaverpleegkundigen en onderzoekers oppakken.

3. Moeite met dagelijkse activiteiten
Veel dagelijkse activiteiten, zoals in het huishouden of jezelf verzorgen, zijn voor mensen met
reuma vaak een worsteling. Door dit beter zichtbaar te maken én op zoek te gaan naar oplossingen, dragen we bij aan begrip van de omgeving.
ReumaNederland wil ook hierbij samen met
mensen met reuma aan de slag. Zo willen we ons
ervoor inzetten dat verpakkingen van medicijnen
reumavriendelijker worden. Ook willen we weten
welke problemen in en om het huis mensen met
reuma precies ervaren. Zodat we samen aan de
slag kunnen met concrete verbeteringen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de andere genoemde
knelpunten en hoe we hiermee de komende jaren
2. De juiste zorg vinden en de beste zorg aan de slag gaan? Kijk op
krijgen
www.reumanederland.nl/route23
Hierin is nog veel te winnen, maar moet ook nog
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BECOME SOME BODY@

MOVE YOUR BODY
ﬁt gezond ontspannend

Uw sta-op stoelen specialist!
Ook voor mobiliteit, communicatie,
slaapkamers en hulpmiddelen
*Ik kom uw stoel graag bij u thuis aanmeten*
Geysendorfferstraat 7-9 * 5703 GA Helmond
Tel: 0492 -55 50 61
E: info@leefenzorg.nl * W: www.leefenzorg.nl

Hoezo zijn reuma patienten geen goede sporters?
Bij ons leveren ze elke week een topprestatie !
Sluit je aan bij de groep en verbaas jezelf!
Move Your Body - Nobisweg 1a - Asten - telefoon 0493 - 696838
www.moveyourbody.nl
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NOG EVEN DIT......
Ledencontact:
U kunt zich aanmelden als lid door het inschrijfformulier te downloaden van onze website
www.verenigingreumaactiefdepeel.nl of aan te vragen bij het secretariaat op telefoonnummer
06-48571220 of per mail op info@verenigingreumaactiefdepeel.nl
Het formulier opsturen naar: Reuma Actief de Peel
Antwoordnummer 549
5700 VB Helmond (postzegel niet nodig)
De contributie bedraagt € 22,50 per kalenderjaar. (bij aanmelding gedurende het lopende
kalenderjaar wordt een korting toegepast op het jaarbedrag)
Iban-nummer van de vereniging: NL 27 ABNA 0523042310
Vereniging ReumaActief de Peel is ingeschreven bij KvK te Eindhoven onder nummer 40237870
en aangesloten bij:
- ReumaNederland (voor vragen over reuma: www.reumanederland.nl)
- de patiëntenfederatie Ieder(in) (www.iederin.nl)
- de nationale vereniging ReumaZorg Nederland (www.reumazorgnederland.nl)

Colofon:
Postadres: Postbus 45, 5700 AA Helmond
Website: www.verenigingreumaactiefdepeel.nl
Email: info@verenigingreumaactiefdepeel.nl
Telefoonnummer: 06-48 5712 20
Facebook-pagina: Reuma Actief de Peel
Bestuur:
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bewegings-coördinator:
Bestuurslid:

Christa Haasnoot
Teun van den Bosch
Jos van den Boomen
Paul Verbakel
Astrid van de Ven
Bea Schepers

voorzitter@verenigingreumaactiefdepeel.nl
tvandenbosch2@gmail.com
penningmeester@verenigingreumaactiefdepeel.nl
info@verenigingreumaactiefdepeel.nl
bewegingsco@verenigingreumaactiefdepeel.nl
jongerencoordinator@verenigingreumaactiefdepeel.

Redactie ’t Kontakt:

Ria Meijer
Paul Verbakel
Lisette Welten

redactiekontakt@verenigingreumaactiefdepeel.nl
info@verenigingreumaactiefdepeel.nl

Public Relations:

Marinelle Johann
Lisette Welten

Drukwerk:

pr@verenigingreumaactiefdepeel.nl
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