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Beste	leden,

Op	het	moment	dat	ik
dit	voorwoord	schrijf	is
het	eindelijk	weer	iets
minder	warm.	Wat	was

het	heet..............

Ik	kan	me	voorstellen	dat	veel	van
jullie	hier	flink	last	van	hebben
gehad.
Daarnaast	hebben	we	inmiddels
allemaal	een	beetje	last	van	Corona-
vermoeidheid.
We	zijn	het	inmiddels	meer	dan	zat.
Al	die	beperkingen,	al	die
onzekerheid.	We	willen	allemaal
weer	terug	naar	de	oude	situatie.	Ik
ben	echter	bang	dat	dit	nog	wel	even
duurt	en	de	kans	is	groot	dat	het
nooit	meer	wordt	zoals	het	was.	Dat
we	blijvend	rekening	moeten	houden
met	vormen	van	besmetting.	We	ons
leven	daarop	zullen	moeten
aanpassen.
Dat	valt	niet	mee.	Voor	niemand,	oud
of	jong,	ziek	of	gezond.	Kijk	maar
eens	om	je	heen	naar	alle	protesten
tegen	de	maatregelen	en	de
uitspattingen	van	de	jeugd.	Maar,
vergis	je	niet.	Ook	de	ouderen	laten
de	teugels	op	veel	terreinen	graag
wat	vieren.	
Helaas	met	alle	consequenties
vandien.
Voor	ons	als	vereniging	is	het	ook
een	moeilijke	tijd.	Hoe	gaan	we
verder?	Wat	kan	verantwoord	en	wat
kun	je	beter	laten?	Wie	vraag	je	om
raad?	Hoe	kom	je	aan	eenieders
wensen	tegemoet?	Hoe	houdt	je
financieel	de	zaken	op	orde?
Lastige	vragen	die	wel	beantwoord
moeten	worden.	Dat	geldt	voor	u
persoonlijk	maar	ook	voor	ons	als
vereniging.	Het	enige	wat	we	kunnen
doen	is	volgens	mij	het	gezond
boerenverstand	gebruiken	en	doen
wat	jij	persoonlijk	denkt	wat	bij	je
past.

In	deze	Nieuwsbrief	niet	het	fun-
gehalte	van	de	twee	vorige	Extra
Nieuwsbrieven.	In	deze	Nieuwsbrief
treft	u	nogmaals	de	aankondiging
aan	van	de	herstart	van	het	bewegen
in	warm	water.	Daarnaast	ook	de
uitnodiging	voor	de	jaarvergadering
in	september.	Verder	vindt	u
informatie	vanuit	Reuma	Nederland.

Ik	hoop	samen	met	mijn	collega
bestuursleden	velen	van	u	te	mogen
begroeten	op	de	jaarvergadering.
Natuurlijk	staat	daar	het	jaar	2019
centraal	maar	hopen	wij	ook	u	te
kunnen	vertellen	hoe	wij	in	2020
geworsteld	hebben	met	alle
bovenstaande	vragen.	
Maar	nog	belangrijker,	wij	horen	ook
graag	van	u	wat	u	van	het	een	en
ander	vindt.	Vertel	ons	uw	frustraties,
angsten	en	ook	graag	uw	positieve
berichten.	Want,	ook	gelukkig	zijn	er
die	altijd.	Het	glas	is	of	half	vol,	of
half	leeg.....

Door	uw	input	is	het	bestuur	beter	in
staat	de	beslissingen	te	nemen	die
nodig	zijn.	Hoe	moeilijk	dat	ze	soms
ook	zullen	zijn.	Kortom,	het	bestuur
heeft	uw	mening	nodig.	Zeker	in
deze	tijd:	aan	de	ene	kant	staat	alles
stil,	maar	alles	is	tegelijkertijd	ook
volop	in	beweging.	En	niet	zomaar	in
beweging.	Het	gaat	niet	over
kleinigheden,	het	gaat	over	onze
gezondheid	en	over	onze	levensstijl
die	we	zullen	moeten	aanpassen.
Geen	gemakkelijke	opgave.

Tot	slot	hoop	ik	dat	het	u	allen	goed
gaat.	Dat	u	in	deze	zomer	en
vakantieperiode	weer	wat	hebt
kunnen	bijtanken.	Niet	alleen
lichamelijk	maar	ook	mentaal.

Tot	ziens.

Met	vriendelijke	groet,

Berry	Dekkers
Voorzitter	Reumabeweeggroep
"De	Meierij"..

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief

Woordje	van	de
voorzitter

Jaarvergadering	maandag	7
september	2020

De	geplande	jaarvergadering	in	maart
kon	vanwege	het	corona	virus	niet
plaatsvinden.
Inmiddels	hebben	we	een	nieuwe
vergadering	gepland.

De	jaarvergadering	wordt	gehouden	op:
Datum:												Maandag	7	September
2020
Locatie:											’t	Spectrum	Schijndel
Adres:														Steeg	9
																								5482	WN	Schijndel
Tijd:																	19.30	uur
Zaal:																Rode	+	Witte	zaal
	
Een	week	voorafgaand	aan	de
vergadering	zullen	in	elk	geval	de
agenda,	het	verslag	en	de	besluiten	van
de	jaarvergadering	van	2019	en	het
jaarverslag	van	het	secretariaat	op	onze
website	staan	en	worden	toegezonden
per	mail.	Het	financieel	verslag	wordt	op
de	vergadering	zelf	gepresenteerd.
Indien	u	over	de	hierboven	genoemde
zaken	graag	een	nadere	toelichting	wilt,
kunt	u	contact	opnemen	met	de	voorzitter
Berry	Dekkers	of	het	secretariaat.
	
Vanwege	de	maatregelen	die	gelden
omtrent	het	coronavirus	is	het	verplicht
aan	te	melden	voor	de	jaarvergadering.

We	houden	ons	aan	de	richtlijnen	van	het
RIVM.
Mocht	u	zich	hebben	aangemeld	en	kunt
u	een	van	de	volgende	vragen	met	JA
beantwoorden:	Blijft	u	dan	thuis.
-	is	er	sprake	van	hoesten,	keelpijn,
niezen	en/of	verkoudheid?
-	is	er	sprake	van	benauwdheid	of
longontsteking?
-	is	er	sprake	van	koorts?
-	bent	u	de	afgelopen	2	weken	in	contact
geweest	met	iemand	die	COVID-19
heeft?
-	bent	u	korter	dan	2	weken	geleden
genezen	van	COVID-19?
-	hebben	eventuele	huisgenoten	deze
klachten?
	
Wij	hopen	op	een	grote	opkomst.	Het
bestuur	ziet	dat	als	betrokkenheid	bij
onze	vereniging	en	waardering	voor	het
door	hun	verzette	werk.
	

Vacature	:
Bestuurslid

Het	bestuur	van	Reumabeweeggroep
heeft	nog	steeds	ruimte	voor	een
enthousiast	7de	teamlid.

Gevraagd:
-	Man/vrouw
-	Leeftijd:	voor	geboortejaar	2000
-		Zijn/haar	schouders	zet	onder	onze
mooie	vereniging
-	Wil	ontdekken	waar	zij/hij	kan	bijdragen
-	Gezellig	is
-	Kan	mailen	en	appen
-	Tijd	wil	en	kan	vrijmaken
-	Doet	wat	zij/hij	zegt
-	Bereid	tot	een	maandelijkse
bestuursvergadering
-	Bij	voorkeur	personen	met	reumatische
klachten	

Wat	bieden	wij:
-	Een	gezellig,	enthousiast	en	ambitieus
team
-	Gegarandeerd	salaris	van	maximaal	€
0,00
-	Proefperiode	in	overleg
-	Aanstelling	voor	onbepaalde	tijd	na
wederzijdse	klik
-	Veel	waardering	voor	getoonde	inzet
-	Een	honderdtal	dankbare	leden
-	Koffie,	thee,	fris	en	iets	lekkers	bij
vergaderingen
-	Financieel	solide	vereniging
-	Onderlinge	bereidheid	tot	hulp

U	kunt	uw	reactie	of	vragen	sturen	naar
info@reumabeweeggroepdemeierij.nl	.
Bellen	met	een	van	de	bestuursleden
mag	ook.

Acquisitie	naar	aanleiding	van	deze
advertentie	wordt	niet	op	prijs	gesteld.

Bestuur,
Reumabeweeggroep	de	Meierij

	

Corona	en	adviezen	vanuit
Reuma	Nederland

Welke	adviezen	gelden	er	speciaal	voor
mensen	met	Reuma?

Hieronder	lees	je	de	speciale	adviezen
voor	mensen	met	reuma.	Ze	zijn
gegeven	door	de	Nederlandse
Vereniging	voor	Reumatologie	(NVR).

Stop	niet	met	je	medicatie	zonder	overleg
met	je	reumatoloog.
Ben	je	niet	ziek	en	heb	je	geen	klachten
die	te	maken	kunnen	hebben	met	een
corona-infectie?		Stop	dan	niet	met	je
afweeronderdrukkende	medicijnen
(bijvoorbeeld	methotrexaat	of	een
biologisch	medicijn)	zonder	overleg	met
je	reumatoloog.	Als	je	stopt	met	je
medicatie,	kan	de	reuma	opvlammen	en
verlaag	je	daarmee	ook	je	weerstand.
Dus:	heb	je	twijfels	of	vragen	over	je
medicijnen?	Neem	dan	telefonisch
contact	op	met	je	arts	of	anders	je
reumaverpleegkundige	of	huisarts.

Gebruik	je	afweeronderdrukkende
medicijnen	en	heb	je	(misschien)	een
corona-infectie?	Dan	geldt	het	volgende:
Bij	milde	klachten:
Overleg	met	je	arts.	Meestal	kan	je	je
medicijnen	blijven	doorgebruiken.
Bij	matige	tot	ernstige
klachten	(luchtwegklachten,	toenemende
kortademigheid	en/of	koorts):
Overleg	met	je	arts.	Misschien	moet	je
(tijdelijk)	stoppen.	Stel	je	volgende
dosering	medicijnen	uit	totdat	je	contact
hebt	gehad	met	je	arts.
Let	op:	Voor	prednisolon	geldt	een	ander
advies:	een	prednisolondosering	mag	je
niet	zonder	overleg	met	je	arts	overslaan.

Gebruik	je	ontstekingsremmende
pijnstillers	(NSAID’s)?
Die	kan	je	blijven	gebruiken.	Er	is
onvoldoende	bewijs	dat	het	je	extra
kwetsbaar	zou	maken	voor	het
coronavirus	of	voor	een	ernstiger	verloop
als	je	het	hebt.

Bewegen	in	een	groep	of	warmwater
zwemmen:
De	NVR	raadt	je	aan	om	een
persoonlijke	inschatting	te	maken	of	je
vanwege	je	gezondheid	extra	kwetsbaar
bent	voor	een	corona-infectie.	En	of	je	er
verstandig	aan	doet	om	in	een	groep	te
gaan	bewegen.		Overleg	dit	zo	nodig	met
je	reumatoloog.
Daarnaast	geeft	de	NVR	aan	dat	je,	na
inschatting	van	je	eigen
gezondheidsrisico,	in	principe	gewoon
kan	bewegen	of	sporten	in	een	kleine
groep,	bij	voorkeur	buiten.	Wel	moet	de
groep	aan	een	aantal	voorwaarden
voldoen	om	de	groepssituatie	zo
controleerbaar		en	veilig	mogelijk	te
maken:
Iedereen	houdt	minstens	1,5	meter
afstand	van	elkaar
Iedereen	houdt	zich	aan
de	hygiëneregels	van	het	RIVM	op	de
website	van	Rijksoverheid
Voor	start	van	de	activiteit	worden	alle
deelnemers	gecheckt	of	zij	geen	klachten
hebben	die	kunnen	wijzen	op	corona.
De	NVR	raadt	daarnaast	af	om	te	gaan
bewegen	in	groepen	waarbij	niet	aan
deze	punten	wordt	voldaan.
Neem	telefonisch	contact	op	met	je
huisarts	als	je	last	krijgt	van
kortademigheid	of	hoesten	en	je	hebt
daarbij	verhoging	of		koorts.

Overleg	reumatoloog
Heb	je	overleg	met	jouw	reumatoloog,
bespreek	dan	ook	wat	je	moet	doen	als
je	klachten	zou	krijgen	zoals	koorts	of
luchtwegklachten.	Denk	aan	hoesten	of
moeite	met	ademhalen.
	

Herstart	"Bewegen	in	warm	water"
vanaf	25	augustus	2020

U	ontving	begin	juli	van	het	bestuur	onderstaande
brief.	Wij	brengen	deze	graag	nogmaals	hier	onder
uw	aandacht:

Meijerijstad,	7-7-2020

Beste	leden,

Nog	niet	zo	lang	geleden	ontvingen	jullie	van	ons
bericht	dat	er	nog	erg	veel	onzekerheid	was	met
betrekking	tot	de	herstart	van	het	bewegen	in
warm	water.	Inmiddels	is	er	in	zeer	korte	tijd	veel
veranderd.	Veel	maatregelen	zijn	losgelaten	of
versoepeld.	Zwembaden	waren	al	eerder	open
maar	met	zeer	strenge	regels.	Inmiddels	is	dat
losgelaten	en	hebben	wij	als	bestuur	een	besluit
genomen	over	het	al	dan	niet	opstarten	van	onze
activiteiten.	Het	bestuur	heeft	besloten	dat	op	25
augustus	a.s.	onze	activiteiten	in	het	zwembad
weer	worden	opgestart.	Vanaf	die	datum	bent	u
weer	van	harte	welkom.	Indien	er	vanuit
overheidswege	weer	beperkingen	zouden	worden
afgekondigd	zullen	wij	die	uiteraard	volgen.
Een	en	ander	betekent	ook	dat	wij	vanaf	25
augustus	a.s.	het	niet	deelnemen	aan	de
activiteiten	niet	meer	zullen	compenseren.	Hoe	de
compensatie	van	de	afgelopen	periode	vorm
gegeven	wordt	zullen	wij	aan	het	einde	van	dit
kalenderjaar	bekend	maken.
Voor	het	bestuur	was	het	herstarten	van	de
beweegactiviteiten	een	dilemma.	Als	je	herstart
doe	je	dat	voor	de	gehele	vereniging.	Een
gedeeltelijke	herstart	is	geen	optie	daar	de	vaste
lasten	hetzelfde	blijven.	Als	je	herstart	is	het
daarom	ook	niet	meer	mogelijk	om	de	een	wel	en
de	ander	niet	te	compenseren.	Wij	realiseren	ons
dat	het	weer	starten	ook	bij	onze	leden
vraagtekens	oproept,	net	als	bij	ons.	Wil	ik	dat?	Is
het	voor	mij	verantwoord?	Deze	vragen	moet	u	zelf
beantwoorden	en	de	gevolgen	van	het	niet
deelnemen	zijn	dan	ook	voor	uzelf.	Als	vereniging
houden	wij	vast	aan	wat	ons	door	overheid,	RIVM,
ReumaNederland,	KNZB	en	Gemeente	Meierijstad
wordt	geadviseerd.	Dat	is	het	houvast	van	onze
vereniging.	Nu	alles	weer	is	zoals	voor	de	corona-
uitbraak	en	lockdown	lijkt	het	ons	verantwoord	om
weer	van	start	te	gaan.	Kleedkamers,	toiletten	en
douches	zijn	weer	open.	Maar,	houdt	hierbij	wel	de
1	½	meter	afstand	aan.	In	het	zwembad	zelf	hoeft
de	1	½	meter	afstand	niet	aangehouden	te	worden
bij	de	activiteiten.	Wel	buiten	het	water!	Bij	deze
mail	vindt	u	een	bijlage	“	Protocol	Verantwoord
zwemmen”.	Hierin	vindt	u	nadere	informatie.	Lees
deze	eens	door.	Het	allerbelangrijkste	is	dat	u	zich
allen	houdt	aan	de	algemene	richtlijnen.	Dus,	hebt
u	klachten	kom	dan	niet,	valt	u	in	de	hoog
risicogroep	denk	dan	na	of	het	verantwoord	is	voor
jou	om	te	komen.	Dit	is	voor	ons	als	vereniging	niet
te	beoordelen	en	is	uw	eigen	verantwoording.
Houdt	u	aan	de	1	½	meter	afstand	waar	mogelijk.
Zorg	voor	goede	hygiëne	en	vermijdt	risico’s.	Vindt
u	het	niet	erg	om	thuis	al	om	te	kleden	en	nog
eens	extra	naar	het	toilet	te	gaan,	doe	dat	dan.	Het
zijn	kleine	dingen,	maar	alles	helpt	om	het	voor
elkaar	veilig	te	houden.Volg	de	aanwijzingen	van
de	therapeuten	goed	op.	Beperk	roepen	en	zingen
in	het	bad.	Daarvan	weten	we	ook	dat	het	risico’s
met	zich	mee	kan	brengen.	Kortom,	laten	we	er
samen	voor	zorgen	dat	we	weer	lekker	en	veilig
kunnen	oefenen.	Daar	ervaren	we	allemaal	baat
van.
Om	over	dit	onderwerp	te	communiceren	stel	ik
voor	dat	u	alleen	met	mij,	Berry	Dekkers,	contact
opneemt.	Hebt	u	vragen	bel	me	dan	even,	06-
40128153.	Liever	nog	een	mailtje	naar:	
l.h.t.dekkers@gmail.com.
Ik	denk	graag	mee	maar	verwacht	niet	van	mij	dat
ik	uitzonderingen	kan	maken.	Door	dit	centraal	te
houden	krijgt	u	ook	allemaal	een	eenduidig
antwoord.	Zo	nodig	overleg	ik	uiteraard	binnen	het
bestuur.
Tot	slot.	Het	corona-	virus	houdt	zich	niet	aan
vakantie,	openingstijden	of	wat	dan	ook.	Het	is
grillig.	Realiseer	u	dat	wat	we	vandaag	in	het
volste	vertrouwen	afspreken	morgen	weer
achterhaalt	kan	zijn.	Het	bestuur	blijft	de
ontwikkeling	nauwgezet	volgen	en	als	wij
signaleren	dat	we	zaken	moeten	terugdraaien
zullen	we	daar	ook	geen	moment	over	twijfelen.
Uw	gezondheid	is	voor	ons	het	allerbelangrijkste.

Met	vriendelijke	groet,
Berry	Dekkers	Voorzitter	Reuma-beweeggroep	“De
Meierij”

Vormen	van	Reuma
toegelicht

In	vorige	Nieuwsbrieven	is	er	wat	verteld	over:
Acute	Reuma	-		Artrose	-	Axiale	SpA	-
Fibromyalgie	-	Hypermobiliteit	-	Ziekte	van	Lyme	-
Osteoperose	-	Fenomeen	van	Raynaud	-	Jin	Shin
Jyutsu	-	Reuma	en	Covid-19	

In	deze	Nieuwsbrief	wederom	een	van	vorm	van
Reuma:
Jicht.

Wat	is	Jicht?
Jicht	is	een	ontstekingsziekte	die	wordt
veroorzaakt	door	een	te	hoge	urinezuurspiegel	in
je	lichaam.	Het	urinezuur	hoopt	zich	op	doordat	de
stofwisseling	in	je	lichaam	niet	optimaal	verloopt.
Daardoor	kunnen	er	uraatkristallen	ontstaan	die
neerslaan	in	of	rondom	je	gewrichten.	Je
immuunsysteem	valt	deze	kristallen	aan	en	wil	ze
opruimen.	Dit	kan	leiden	tot	plotselinge	aanvallen
van	gewrichtsontstekingen.

De	aandoening	komt	vaker	voor	bij	mannen	en
ontstaat	meestal	na	het	40ste	levensjaar.	Vrouwen
krijgen	jicht	meestal	na	de	overgang.	Er	zijn
families	waarbinnen	mensen	al	rond	het	20e
levensjaarjaar	jicht	ontwikkelen.

Bij	twee	derde	van	de	mensen	met	jicht	gaat	een
eerste	aanval	van	jicht	over	in	een	chronische
vorm.	Bij	chronische	jicht	komen	de	ontstekingen
vaker	voor	en	in	meerdere	gewrichten.

Geen	welvaartsziekte
Het	is	een	misvatting	dat	jicht	puur	een
welvaartsziekte	is.	Wel	kan	overmatig	eten	en
drinken	van	alcohol	een	jichtaanval	uitlokken.
Deze	factoren	kunnen	een	jichtaanval	in	gang
zetten,	maar	ze	zijn	níet	de	eigenlijke	oorzaak.	De
oorzaak	is	te	vinden	in	je	nieren	die	uraat	(zouten
van	urinezuur)	vasthouden	en	je	algehele
stofwisseling	die	niet	helemaal	goed	verloopt.

Chronische	jicht
Chronische	jicht	komt	voor	bij	3	groepen	mensen:

1.	Mensen	die	op	jonge	leeftijd	jicht	kregen	en	die
een	te	hoog	urinezuurgehalte	in	het	bloed	blijven
houden
–	door	de	nieren	die	teveel	uraat	vasthouden
–	soms	door	voeding	die	hoge	uraat/purine	bevat.
–	door	medicijnen	zoals	plaspillen
–	overmatig	alcoholgebruik
Vaak	hebben	deze	mensen	een	hoge	bloeddruk
en/of	overgewicht.	Bij	deze	groep	begint	jicht
meestal	met	acute	aanvallen.	Later	wordt	het
chronisch	en	gaat	de	jicht	in	meerdere	gewrichten
zitten.

2.	Ouderen	die	plaspillen	en/of	aspirine	gebruiken
en	bij	wie	de	nieren	minder	goed	werken.	De
klachten	ontstaan	vaak	geleidelijk	in	meerdere
gewrichten.	Aanvankelijk	vooral	in	gewrichten	die
aangetast	zijn	door	artrose,	zoals	de	kleine
vingergewrichten.	Daarnaast	kunnen	er	af	en	toe
acute	jichtaanvallen	optreden	in	een	of	meerdere
gewrichten.

3.	Een	kleine	groep	mensen	die	een
orgaantransplantatie	hebben	ondergaan	en
ciclosporine	gebruiken.	Er	is	een	grotere	kans	op
jicht	in	meerdere	gewrichten	als	ook	de	nieren
minder	goed	werken	of	bij	gebruik	van	plaspillen.

Meer	informatie?	Klik	dan	hier:
https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-
reuma/jicht/

	

Deelnemen	aan	onderzoek

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.
Middels	ondesrtastaande	link	vind	je	een	overzicht
van	onderzoeken	waarvoor	momenteel
deelnemers	gezocht	worden.	Ben	je
geïnteresseerd	en	denk	je	een	geschikte	kandidaat
te	zijn?	Meld	je	dan	aan	bij	het	onderzoek	dat	bij
jouw	situatie	past:

http://reumanederland.nl/onderzoek/deelnemen-
aan-onderzoek/

Tips	bij	het	huishouden,	koken,
hobby's,	zitten	en	slapen

Hieronder	vind	je	allerhande	tips	en	hulpmiddelen
voor:

het	huishouden
in	de	keuken
bij	hobby’s
bij	het	zitten
bij	het	slapen

Tips	en	hulpmiddelen	voor	het	huishouden
Heb	je	moeite	met	het	doen	van	je	huishouden?
Hieronder	enkele	praktische	tips:

Als	je	problemen	met	je	handen	hebt:
Hang	de	was	zoveel	mogelijk	op	zonder
wasknijpers.	Er	zijn	ook	knijpers	zonder	veer	die	je
‘los’	op	de	waslijn	kunt	zetten.
Gebruik	kleerhangers	om	de	was	op	te	hangen.
Maak	gebruik	van	lichtgewicht	materialen.
Er	zijn	sleutelhouders	waarmee	je	makkelijk	je
sleutels	kunt	gebruiken.
Was	met	een	spons	af	in	plaats	met	een
afwasborstel.
Gebruik	een	wissertje	om	je	aanrecht	schoon	te
maken	in	plaats	van	een	vaatdoek.
Maak	de	handvatten	van	je	schoonmaakspullen
dikker	met	bijvoorbeeld	isolatiemateriaal.

Als	je	schouderklachten	hebt:
maak	vaker	gebruik	van	een	(lichtgewicht)
keukentrapje.
zet	vaak	gebruikte	spullen	op	ongeveer
ooghoogte.

Als	je	moeite	met	bukken	hebt:
Er	bestaat	een	‘helping	hand’	(een	grijphulp)
Als	de	brievenbus	in	je	voordeur	zit,	is	het	soms
handig	een	brievenvanger	achter	de	brievenbus	te
plaatsen.	Dat	is	een	soort	vangnet	waarin	de	post
valt.
Als	je	een	wasmachine	of	wasdroger	hebt,	plaats
deze	dan	op	een	verhoging.

Als	je	moeite	met	staan	hebt:
Doe	het	strijken	of	andere	huishoudelijke	taken
zoveel	mogelijk	zittend.

Als	je	last	van	vermoeidheid	hebt:
Gebruik	een	wasdroger,	vaatwasser	of	andere
apparaten	waarmee	je	energie	bespaart.
Schakel	een	huishoudelijke	hulp	in.	Zo	houd	je
meer	energie	over	voor	andere	dingen.	Vraag	deze
aan	via	je	gemeente	(Wmo-	of	zorgloket)

Deze	lijst	met	hulpmiddelen	is	niet	volledig,	maar
vooral	bedoeld	om	je	op	ideeën	te	brengen.

Tips,	aanpassingen	en	hulpmiddelen	voor	in	de
keuken
Hulpmiddelen	bij	hobby's
Aanpassingen	bij	het	zitten
Aanpassingen	bij	het	slapen

Lees	hier	verder:
https://reumanederland.nl/leven-met/hulp-en-
aanpassingen/soorten-
hulpmiddelen/hulpmiddelen-voor-in-huis/

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.
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