Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
Woordje van de
Voorzitter
Beste lezer,
Voor veel van u is de vakantie
waarschijnlijk al voorbij. Wij hopen dat u
een goede tijd hebt gehad en de accu weer
is opgeladen.
Helaas is de realiteit dat niet iedereen heeft
kunnen genieten van een zorgelooze tijd.
Die mensen wens ik toe dat ook voor hun
een betere tijd aanbreekt.
De vereniging is klaar voor het tweede
gedeelte van het verenigingsjaar. Vanaf 20
augustus staan onze fysiotherapeuten weer
klaar om met u te gaan oefenen in het
warme water van de Molenhey.
Vanaf zondag 25 augustus bestaat er
wederom de mogelijkheid om een gezellige
wandeling te maken in onze mooie
Schijndelse omgeving. Elders in deze
Nieuwsbrief leest u daar meer over.
De zomeractiviteit staat gepland op 31
augustus en wij hopen veel leden te mogen
verwelkomen in het Gasthuis. Ook dit jaar
mochten wij weer merken dat de
gastvrijheid van het Gasthuis super is. Ook
zij willen er weer een mooie bijeenkomst
van maken.
Op maandag 18 november bent u allen van
harte welkom om een nieuwe themaavond. Deze keer zal chronische pijn
centraal staan.
U ziet, onze vereniging is volop in
beweging. In het water, wandelend, in de
gezelligheidssfeer en met betrekking tot
informatie. Het bestuur hoopt er samen met
u nog een fantastisch jaar van te maken.
Het bestuur wil u vragen hen daarbij te
helpen. Dat kunt dit doen door te blijven
zorgen voor een fijne sfeer in het bad met
respect voor eenieder. Het bestuur beseft
dat wellicht niet alles volledig loopt zoals u
of het bestuur zou willen. Helaas. Maar in
zulke situaties helpt het niet door daarover
te mopperen gedurende de activiteit. Daar
wordt ook niemand vrolijk van. Is er iets wat
u dwars zit? Stuur dan even een mailtje
naar info@reumabeweeggroepdemeierij.nl
. Dan weet u zeker dat het bestuur daar
aandacht aan besteedt en krijgt u
gegarandeerd een passende reactie.
De vereniging zijn we SAMEN !
SAMEN maken we er het beste van !
Met vriendelijke groet,
Berry Dekkers
Voorzitter Reuma-beweeggroep "De
Meierij".

Advies CBG en Reuma
Nederland: Extra letten
op leverklachten bij
gebruik tocilizumab
3 juli 2019.
Uit een grote analyse van gegevens van
mensen die tocilizumab (RoActemra)
gebruiken, blijkt dat je een hoger risico
loopt op ernstige problemen aan je lever.
Het risico op ernstige leverschade is wel
heel klein. En de voordelen van tocilizumab
blijven nog steeds groter dan dit risico.
Tocilizumab (RoActemra) is een medicijn
voor mensen met reumatoïde artritis (RA),
reuscelarteritis en kinderen met
jeugdreuma.

Verslag thema-avond
"Rust Roest"
Op maandag 3 juni jl. vond in ’t Spectrum in
Schijndel alweer de tweede thema-avond
plaats die wij als vereniging georganiseerd
hebben. Naast Reumabeweeggroep zijn we
inmiddels ook alweer enige tijd
Reumapatiëntenvereniging en dit proberen
we vorm te geven met extra informatie en
activiteiten ten bate van iedereen, leden en
niet-leden, met reumatische klachten. Wij
waren dan ook blij met de opkomst op de
thema-avond. Er waren 40
belangstellendenwaarvan 15 ledenen de rest
niet-leden.
De titel van de thema-avond was ‘Rust Roest’
en ging voornamelijk over artrose- en /of
reumaklachten van de handen. Voor de
interactieve en informatieve lezing waren
twee medewerkers aanwezig van het
Handencentrum ‘De Dommel’ in Boxtel:
Rosanne van Hoesel (geriatrie
fysiotherapeut) en Mieke van de Steen
(handtherapeut). Zij namen ieder een deel
van de avond voor hun rekening. Eerst werd
er algemeen iets verteld over diverse vormen
van reuma. Wat gebeurt er eigenlijk bij
bepaalde ziektebeelden, wat heeft dit voor
invloed op je dagelijks leven en wat kun je
daar zelf wel of niet aan doen? En wat kan
fysiotherapie hierbij voor rol spelen?
Na een korte pauze volgde het tweede
gedeelte waarbij Mieke van der Steen, de
handtherapeute, uitgebreid inging op
aandoeningen van de handen. Aan bod
kwamen bijvoorbeeld: verloop van een
ziekteproces, aard en gradaties vande
klachten, beweegtips, huishoudelijke
hulpmiddelen, functionele hulpmiddelen,
zoals braces en de verschillende soorten
daarin. En tot slot eventuele aanvullende
behandelmethoden zoals operaties.
Iedereen werd uitgenodigd om met enkele
kleine handoefeningen mee te doen en waar
men dan op moest letten. Vooral de
positionering van de duim speelt hierbij een
grote rol! Iets wat er in het dagelijks leven
nogal eens bij inschiet maar wat dan wél een
snellere verergering van de kwaal ‘in de hand’
kan werken.
Verder was er voldoende gelegenheid tot
vragen stellen en waren er een groot aantal
hulp- en informatie-middelen (bijv.
handskelet) te bekijken en te testen. Tot slot
hadden de dames nog informatie op papier bij
zich voor iedereen die hier interesse in had.
Dit ging o.a. over: hand/pols-oefeningen om
soepelheid te behouden of te bevorderen,
gebruikstips voor dagelijkse bezigheden met
fout/goed foto’s, mobiliteitsoefeningen voor
thuis voor lage rug en bekken en als extraatje
een mini-yoga sequens met uitleg en foto’s.
Een gedeelte komt binnenkort op onze
website te staan ter inzage. Ook kan men hier
de PowerPointpresentatie van het
Handencentrum nog eens terugkijken, zij het
zónder het bijbehorende verhaal.
Samengevat was het een helder uitgelegde
en bijzonder boeiende avond. Iedereen ging
weer met een schat aan informatie
huiswaarts. En tot slot hebben we aan deze
avond mogelijk ook weer twee nieuwe leden
voor de beweeggroep overgehouden. Dus wij
kunnen wel zeggen dat het een zeer
geslaagde avond was.

Gebruik jij tocilizumab?
Het CBG (College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen) adviseert het volgende:
Bespreek het met je arts en laat je
regelmatig controleren op je leverfunctie.
Let op klachten die kunnen wijzen op
leverschade. Denk aan misselijkheid,
braken, buikpijn, verminderde eetlust of
een gelige huid of ogen.
Heb je deze klachten, neem dan direct
contact op met je reumatoloog.

Vormen van Reuma
toegelicht:
In vorige Nieuwsbrieven is er wat verteld
over:
Acuut Reuma
Artose
Axiale SpA
Fibromyalgie
Hypermobiliteit
In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over:
Ziekte van Lyme
Wat is de ziekte van Lyme?
De ziekte van Lyme is een infectieziekte.
De ziekte wordt veroorzaakt door de beet
van een teek die besmet is met de Borreliabacterie. Andere namen voor de ziekte van
Lyme zijn: Lymeziekte of Lyme borreliose.
Hoe ontstaat de ziekte van Lyme?
De ziekte van Lyme ontstaat na een beet
door een teek die besmet is met de Borrelia
burgdorferi-bacterie.
Teken zijn kleine spinachtige beestjes die in
struiken en hoog gras leven. Ze zijn vooral
van april tot en met oktober actief, maar
komen het gehele jaar voor. De teek kan op
je lichaam terechtkomen als je in het bos,
door struiken of hoog gras loopt. Als de
teek zich vastbijt in de huid, en zich voedt
met je bloed kan de Borrelia burgdorferibacterie aan jou worden overgedragen.
Wanneer loop je risico op de ziekte van
Lyme?
Ongeveer 2 à 3 op de 100 tekenbeten leidt
tot de ziekte van Lyme. Hoe langer de teek
op de huid vast zit, hoe groter de kans op
besmetting is. Dus: hoe eerder je de teek
verwijdert, hoe lager de kans is dat je
besmet raakt.

Uitnodiging
zomeractiviteit
Beste leden,
De zomervakantie staat weer voor de deur,
en het zwemmen gaat bijna stoppen.
Iedereen kan gaan genieten van een
welverdiende vakantie, zodat
er in augustus weer uitgerust gezwommen
kan gaan worden.
Zoals elk jaar organiseren we weer een
gezellige activiteit aan het begin van het
nieuwe seizoen, en wel op zaterdag 31
augustus van 14.00 uur tot 17.00 uur.
We gaan gezellig keezen !! Voor wie dit niet
kent, een oudhollands gezelschapsspel wat
een kruising is van kaarten en mens erger je
niet.
Dus gezellig je medezwemmers “pesten “ in
een ongedwongen sfeer, lekker
kletsen en ondertussen genieten van een
drankje. Ook al heb je dit spel nog nooit
gespeeld, lekker meedoen en genieten !!
De kosten bedragen € 7,50 p.p.
Hiervoor ontvang je een aantal consumpties.
Wens je meer consumpties, dan komen die
voor eigen rekening.
Plaats: Het Gasthuis, Ludwinahof 70, 5481
HL Schijndel
Opgeven kan door € 7,50 over te maken voor
25 augustus op bankrekeningnummer
NL63RABO0319048993 t.n.v. vereniging
bewegen met fibromyalgie.
Graag tot dan !!!

Voorkomen is beter
Wil je meer lezen hoe je voorkomt dat je
door een teek wordt gebeten? Kijk voor
informatie op tekenradar.nl.
Wil je meer lezen hoe je een teek
verwijdert? Dat kan op de website van het
RIVM.
Vormen van de ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme kan verschillende
klachten geven. Het is een infectieziekte
die zich op verschillende manieren laat
zien. Het verloop is wisselend en het kan
zich in verschillende organen voordoen.
Een indeling van de ziekte van Lyme is als
volgt:
-vroege gelokaliseerde ziekte van Lyme
-vroege verspreide (gedissemineerde)
ziekte van Lyme
-late ziekte van Lyme
In elk stadium van ziekte van Lyme is er
naast de lymeklachten, kans op klachten
als:
griepachtige klachten
vermoeidheid
pijnlijke gewrichten
spierpijn
vergeetachtigheid
moeite om je te concentreren

Het volledige artikel lezen? Klik hier:
http://reumanederland.nl/reuma/vormenvan-reuma/lyme-ziekte-van/

Kèùre Rontelum Skêndel
mi Berry, najaor 2019
Naast onze warm water-beweeggroep
organiseren we inmiddels ook een aantal
mooie korte wandelingen door het
Schijndelse landschap. De belangstelling
voor deze wandelingen is groeiende. Daarom
gaan we hiermee door en zijn er ook na de
zomer weer een aantal mooie wandelingen.
Vanuit de vereniging hoorden we vaak dat het
tijdstip niet altijd uitkwam. Ook heb je in de
natuur 's avonds wat sneller last van muggen
en het wordt straks ook weer vroeger donker.
Om die redenen heeft het bestuur gekeken
naar een ander tijdstip. We hebben gekeken
naar de zaterdag- en zondagochtend.
Aangezien op zaterdagochtend veel mensen
nog verplichtingen hebben is er voorlopig, tot
de herfstvakantie, gekozen voor de
zondagochtend om 9.00 uur.
De wandelingen zijn gratis en ook familie,
vrienden, buren of kennissen zijn van harte
welkom. Aanmelden is niet noodzakelijk maar
wordt wel op prijs gesteld.
Aanmelden kan op l.h.t.dekkers@gmail.com

Flyer van
Reumabeweeggroep de
Meierij
Reumabeweeggroep de Meierij heeft een
flyer laten drukken.
Denkt u "Hier zou mooi een flyer van onze
vereniging kunnen liggen" schroom dan
niet en spreek een van onze
bestuursleden aan. Zij kunnen u wat
exemplaren bezorgen.
Bekendheid van onze vereniging zorgt
ervoor dat ook anderen die baat hebben bij
ons aanbod de weg kunnen vinden.

De wandelingen zijn gebaseerd op het boekje
‘Kèùre Rontelum Skêndel’.
Data komende wandelingen:
25 augustus:
08 september:
22 september:
06 oktober:
20 oktober:

Rundje Nonnenbos
De Rooise Hei
't Skônste Plekske
Wèijpes Broek
De Prekers

4,5 km
5,5 km
6.0 km
4,5 km
5,0 km

Verzamelen:
Bij de ingang/parkeerterrein van
Zwembad de Molen Hey.
Starttijd:
9:00 uur. Vanaf daar gaan we met auto's naar
het startpunt.
Eindtijd:
Afhankelijk van de lengte van de route.
Ongeveer 4,5 km per uur.
Kosten:
Gratis voor leden en niet-leden.

Thema- avond
Chronische pijn:
maandag18 november
Op maandag 18 november is er in het
Spectrum in Schijndel weer een nieuwe
thema-avond waar chronische pijn centraal
staat. Hierbij al wat extra informatie en wij
hopen dat u deze avond in uw agenda al
reserveert,
Deze avond wordt verzorgd door Marieke van
de Wiildenberg van Netwerk Chronische Pijn.
Het Netwerk Chronische pijn is een landelijk
netwerk van oefentherapeuten
Cesar/Mensendieck die zich hebben
gespecialiseerd in het behandelen van
mensen met chronische pijn. Alle
aangesloten oefentherapeuten werken
volgens een behandelwijze die is opgesteld
volgens de laatste inzichten in evidence
based practice en patientgestuurde zorg. Dit
betekent dat u kunt rekenen op zorg die op
maat gesneden is en die gericht is op het
werken aan een betere kwaliteit van leven en
bewegen.
Dus, U bent weer van harte welkom op 18
november op deze ongetwijfeld interessante
avond.

Wanneer keek u voor
het laatst op onze
website?
Klik hier en laat u verrassen.......
http://reumabeweeggroepdemeierij.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@reumabeweeggroepdemeierij.nl toe aan uw adresboek.

