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Woordje van de
voorzitter
Beste leden,
Ik ben zo benieuwd hoe
het met jullie gaat?
Wat duurt het lang voor
we elkaar weer mogen
treffen en dingen die we gewend
waren met elkaar te delen met elkaar
te bespreken.
Maar ook lichamelijk merken jullie
waarschijnlijk dat de
warmwateroefeningen, het bewegen
jullie meer goed deden dan je eigenlijk
in de gaten had.
Gelukkig heb ik ook gemerkt dat een
aantal van jullie andere dingen hebben
opgepakt om te bewegen of ander
activiteiten om het leven wat kleur te
geven.
Maar ik weet ook dat een aantal van
jullie aardig in een isolement zijn
geraakt. Omdat je zelden nergens
naar toe kunt of mag, maar ook andere
gezinsleden dit probleem hebben.
De wereld glijdt een beetje aan ons
voorbij......
Is er ook een lichtpuntje? Ik denk het
wel. Als we afgaan op de huidige
cijfers zien we een toename van de
vaccinaties en weer een lichte daling
van de besmettingen. Met name bij de
wat ouderen. Een gunstige
ontwikkeling. En ja, ik zie nu dagelijks
dat de druk op de zorg weer fors
oploopt. Met zijn allen hopen we dat dit
de laatse krachttoer gaat worden en
dat vanaf juni de zaak weer in een wat
rustiger vaarwater komt. Laten we
daar vanuit gaan.
En ja, wanneer mogen we weer
??????
Ook ik heb geen glazen bol. Wat ik wel
weet is dat we met zijn allen graag
willen. Ik weet ook dat we als bestuur
geen onnodig risico voor onze leden
willen. Ik weet ook dat we op moeten
letten dat we onze uren in het bad
behouden, nu andere baden
afgebroken zijn en herbouwd worden.
Dat betekent dat we als bestuur heel
alert zijn en proberen de juiste
beslissingen nemen. Beslissingen met
betrekking tot jullie veiligheid maar ook
beslissingen die gaan over de
financiele kant van het verhaal. Een
beperkt aantal vaste lasten lopen door.
Op het eind van de rit willen we
gewoon dat onze leden dan wel niet
hebben kunnen oefenen maar er
geldelijk gezien niet echt onder
hebben geleden. We willen ook straks
tegen de laagst mogelijke kosten weer
kunnen doorgaan.
En ja, wanneer is dat dan? Ik
verwacht, hoop, dat dit na de
zomervakantie is. Het zou mij
verbazen als we daarvoor al kunnen
starten. Er zijn versoepelingen
aangekondigd, maar of de
zwembaden weer open gaan en wij op
een verantwoorde en acceptabele
manier voor onze doelgroep weer
kunnen starten is nog iets anders.
Maar als het kan dan gaan we er voor.
Samen met U.
Tot slot nog even m.b.t. tot de incasso
voor de contributie. Deze zal
plaatsvinden als we weten dat we
weer gaan starten!

Statiegeldactie:
Op 1 april werd door teammanager Sharon van
de Gevel bij AH Sint Oedenrode aan bestuurslid
Mirjam Elemans weer een mooie cheque
overhandigd. Het betrof de opbrangst van de
statiegeldactie in dit filiaal. Uiteraard bedanken
wij als vereiging de AH Sint Oedenrode weer
hartelijk voor hun medewerking.
Mirjam zorgt namens onze vereniging dat bij
diverse statiegeldacties van supermarkten in de
regio ook wij een plekje krijgen om onze
verenigingskas te spekken. Dit alles om de
contributie voor onze leden zo laag mogelijk te
houden.
Ook in coronatijd gaat dit gewoon door. Als
vereniging zijn wij daar natuurlijk erg blij mee.
En.....ook Mirjam natuurlijk hartelijk dank voor
jouw inzet voor deze inkomsten!

Met vriendelijke groet, houd vol,
Berry Dekkers
Voorzitter Reumabeweeggroep
"De Meierij".

Afscheid van Chris en Roxanne......
Helaas zijn twee van onze fysiotherapeuten niet
meer beschikbaar voor onze vereniging. Zowel
Roxanne als Chris hebben aangegeven ruimte
voor andere dingen nodig te hebben.
Een beslissing waar wij als vereniging geen
invloed op hebben en die we uiteraard ook
respecteren.
We vinden het uiteraard wel jammer. Beiden
gaven op hun eigen persoonlijke manier invulling
aan de beweegoefeningen. Uit de reacties van
onze leden weten we dat dit door jullie ook erg
werd gewaardeerd. Het is dan ook op zijn plaats
om beiden te bedanken voor hun inzet voor onze
vereniging. Met name Chris was al weer een
groot aantal jaren een vertrouwd gezicht.
Dat betekent ook dat wij nu afscheid nemen van
Topfysio Therapie. Zij hebben geen vervanger
voor Roxanne beschikbaar.
Ook in de praktijk van Dona is geen vervanger
beschikbaar. Wel heeft Mevr. Dona aangegeven
met ons actief op zoek te gaan naar een
oplossing.
Het bestuur hoopt dat als we weer mogen starten
ook de vacatures weer zijn ingevuld. Anders
wordt er gekozen voor een tijdelijke oplossing.
Hebt u suggesties dan zijn die uiteraard ook van
harte welkom.

Verzoek Reuma Nederland:
Aanmelden onderzoeken
langdurige oefentherapie bij
RA en axiale SpA
Beste leden,
Vorig jaar lieten we jullie weten dat twee
onderzoeken naar langdurige
oefentherapie (L-EXSPA en L-EXTRA) van
start zijn gegaan. De eerste deelnemers
zijn inmiddels gestart. Maar: er is nog plek
voor nieuwe deelnemers!

Gezocht: deelnemers onderzoek
langdurige oefentherapie
Heb jij ernstige RA of axiale SpA én ervaar
jij daardoor grote beperkingen in je
dagelijks leven? In twee onderzoeken (LEXTRA en L-EXSPA) wordt gekeken of
langdurige oefentherapie een positief
effect heeft. Er is nog plek voor nieuwe
deelnemers!
De onderzoeken lopen een paar jaar dus
het aanmelden kan nog voor langere tijd.
Meer weten of aanmelden? Klik op:
https://reumanederland.nl/reuma/onzethemas/onderzoek-oefentherapie-bij-ra-enaxiale-spa/

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 - Jicht Bursitis
In deze Nieuwsbrief wederom een van vorm van
Reuma:
Bacteriële artritis
Wat is bacteriële artritis?
Bacteriële artritis is een gewrichtsontsteking
(artritis) die wordt veroorzaakt door een bacterie
die je gewricht is binnengedrongen. Je lichaam
reageert hierop met een afweerreactie. Bij zo’n
afweerreactie komen er ontstekingscellen vrij in
je gewricht. Die ontstekingscellen moeten de
bacteriën doden. Na afloop blijven er dode cellen
en andere afvalstoffen in je gewricht achter. Deze
dode cellen en afvalstoffen veroorzaken de
ontsteking.
In korte tijd
Bacteriële artritis komt meestal voor in één of
enkele gewrichten. De ontsteking ontstaat
meestal in heel korte tijd. Het is belangrijk dat de
ontsteking snel wordt behandeld met antibiotica.
Gebeurt dit niet, dan kan de ontsteking het
kraakbeen en het bot beschadigen.
Soms ontstaat bacteriële artritis geleidelijk.
Bijvoorbeeld bij tuberculose en sommige andere
ziektes. De gewrichtsontsteking is dan meestal
ook minder heftig, maar duurt lang.
Je kunt bacteriële artritis op elke leeftijd krijgen.
Deze aandoening komt voor bij zowel mannen
als vrouwen.
Meer weten over bacteriële artritis;
https://reumanederland.nl/reuma/vormen-vanreuma/bacteriele-artritis/

Grijp je kans!!!!
Vacature
Bestuurslid
Het bestuur van Reumabeweeggroep
heeft nog steeds ruimte voor een
enthousiast 7de teamlid:

Gevraagd:
- Man/vrouw
- Leeftijd: voor geboortejaar 2001
- Wil schouders zet onder onze mooie
vereniging
- Wil ontdekken waar zij/hij kan bijdragen
- Is gezellig
- Kan mailen en appen
- Wil en kan tijd vrijmaken
- Doet wat zij/hij zegt
- Is bereid tot een maandelijkse
bestuursvergadering
- Betrokken bij 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

Ingezonden:
Beste mede ”zwemmers”
Allereerst hoop ik dat iedereen in goede
gezondheid is.
Ben je in deze tijd voorzichtig en volg je de
regels ivm Corona, komt er vanuit een
andere hoek een ander, zeer agressief
virus.
Enkele weken geleden verloor ik het zicht
in mijn rechteroog.
Het virus dat waterpokken, koortslip en
gordelroos veroorzaakt, heeft bij mij het
netvlies en de oogzenuw volledig
aangetast. Ik heb 3 weken in umc Utrecht
aan virusremmend infuus gelegen, allerlei
onderzoeken en ingrepen ondergaan,en
vele flesjes oogdruppels en zalfjes verder
is mijn linkeroog virusvrij gebleven. Maar
rechts is er geen sprake van zicht en
verbetering. Ben nu thuis en moet leren
leven met leren zien zonder diepte,
oversteken op straat zonder angst,
afhankelijk zijn en alles wat erbij komt.
Nog veel naar Utrecht voor controle en
heel lang zware medicijnen slikken.
Toch hoop ik dat Ik ooit weer op dinsdag
kan komen meedoen in het warme water.
Ik heb het heel erg gemist.Mag geen auto
rijden en kan dat ook nu niet dus. Ook dat
zal ik moeten regelen.
Allemaal veel goeds en vooral goede
gezondheid gewenst.
Geniet van het warme water als het weer
kan en mag!
Hartelijke groet,

De voordelen van
wandelen voor
mensen met reuma
Voor mensen met reuma is
bewegen en sporten niet
altijd vanzelfsprekend. Toch
heeft wandelen een positief
effect op de gevolgen van reuma. Wandel.nl
sprak met dr. Jasmijn Holla (foto), die
onderzoek doet naar sport en bewegen voor
mensen met reuma.
Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben
te maken met de gevolgen van reuma.
Iemand met reuma ervaart chronische pijn,
vermoeidheid en fysieke beperkingen.
Hierdoor is deelnemen aan de samenleving
niet vanzelfsprekend. Toch kan wandelen
bijdragen aan het welbevinden en een
positieve werking hebben op de gevolgen
van reuma. Wandel.nl sprak met dr. Jasmijn
Holla, lector Kracht van Sport aan de
Hogeschool Inholland en Reade, centrum
voor revalidatie en reumatologie.
Wat is reuma?
Reuma is een verzamelnaam voor een
veelheid aan aandoeningen aan het
bewegingsapparaat (spieren, pezen, botten
en gewrichten), maar soms ook aan organen.
Er kan grofweg een onderscheid gemaakt
worden in een aantal groepen: autoimmuunziekten/ontstekingsreuma, artrose,
jicht, osteoporose en weke delen-reuma. De
klachten die mensen met reuma ervaren
kunnen de ene dag heftiger zijn dan de
andere. De meest genoemde klachten zijn
pijn, stijfheid in gewrichten of spieren,
vermoeidheid en moeite met bewegen.
Hierdoor hebben veel reumapatiënten
beperkingen in het dagelijks leven. Veel
klachten zijn te behandelen, maar reuma zelf
is niet te genezen.
“Reumapatiënten ervaren vaak hinder bij het
bewegen. Toch is het juist voor deze
doelgroep belangrijk om in beweging te
blijven,” stelt dr. Jasmijn Holla. Als lector
Kracht van Sport aan de Hogeschool
Inholland doet zij praktijkgericht onderzoek
naar de waarde van sport en bewegen en
een actieve en gezonde leefstijl voor mensen
met een chronische beperking, zoals reuma.
Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden
aan Reade, een centrum voor
revalidatiegeneeskunde en reumatologie in
Amsterdam. “Uitgaande van de
beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad
voldoet slecht 31 procent van de
reumapatiënten met gewrichtsontsteking aan
de beweegrichtlijn van 150 minuten matig
intensieve beweging en tweemaal spier- en
botversterkende activiteiten per week.
Slechts 33 procent doet wekelijks of vaker
aan sport. Ter vergelijking: dit is zo’n 20
procent lager dan de beweeg- en
sportparticipatie van de gemiddelde
Nederlander. Er valt dus veel te winnen met
het stimuleren van een gezonde en actieve
leefstijl onder reumapatiënten,” verklaart
Holla.
Enkel voordelen:
“Wandelen is bij uitstek een activiteit die
geschikt is voor mensen met reumatische
klachten en kent alleen maar voordelen.
Daarnaast is het een activiteit waar je
makkelijk mee kunt starten,” vervolgt de
lector. “Niet alleen verlaagt het de kans op
allerlei aandoeningen, zoals diabetes, harten vaatziekten en vormen van kanker, het
heeft tevens een positief effect op de fysieke
klachten die reumapatiënten ervaren. Er is
een verband te zien tussen (beginnen met)
wandelen en bewegen en het ervaren van
minder vermoeidheid, pijn en stijfheid. De
lichaamssamenstelling (red. spiermassa ten
opzichte van vetmassa) bij reumapatiënten is
door de ziekte vaak ongunstiger. Door te
wandelen en door spierversterkende
oefeningen te doen, verbetert dit. Hierdoor
kunnen reumatische klachten verminderen.
Gewrichten worden namelijk beschermd door
spieren. Sterkere spieren zorgen voor
schokdemping en vergroten de
belastbaarheid van de gewrichten", legt Holla
uit. Ook de effecten op de psyche zijn
volgens haar zeer gunstig. "Je voelt je fitter,
ervaart minder depressieve gevoelens, hebt
meer vertrouwen in het eigen lichaam en
ervaart minder beperkingen in het dagelijks
leven. De gezondheidsgerelateerde kwaliteit
van leven neemt daardoor toe. Wandelen is
een matig intensieve activiteit met een lage
gewrichtsbelasting en heeft over het
algemeen geen negatief effect op de klachten
van reuma. Als je de intensiteit en duur rustig
opbouwt en goed naar je lichaam luistert,
worden klachten door wandelen niet
verergerd.”

Marijke van de Perre
Drempel:
Gezien het feit dat mensen met reuma maar
in beperkte mate voldoen aan de
beweegrichtlijnen lijkt het er op dat veel
patiënten het moeilijk vinden om met
bewegen te beginnen. Holla: “Dit resulteert in
een vicieuze cirkel. Klachten worden niet
minder door niet te bewegen. In beweging
komen is één, maar volhouden is twee. Wil je
beginnen met bewegen, doe het. Zoek een
activiteit die bij je past en ga het proberen.
Iedere beweging telt, je hoeft niet meteen
kilometers aan een stuk te lopen. Het kan
ook helpen om met anderen te gaan
bewegen, voor de gezelligheid, een stok
achter de deur of juist om met lotgenoten in
contact te zijn.”

Lente recept: Kip Curry
Verzot op kip-curry? Dan gaat deze pittige
variant die je in de wok klaarmaakt je vast
en zeker smaken.
Ingrediënten
4 kipfilets
1 bloemkool
1 rode chilipeper
4 stengels lente-ui
2 teentjes knoflook
enkele takjes koriander
2 el cashewnoten
1 potje zure room
1 kl Indische currypasta
1 dl gevogeltebouillon
1 el sesamolie
peper
Recept
Kook de rijst gaar volgens de instructies op
de verpaking.
Snijd de bloemkool in kleine roosjes.
Zet een wokpan op het vuur en laat heet
worden. Pel de teentjes knoflook en doe
ze samen met de sesamolie in de wok
zodat ze hun smaak afgeven.
Snipper de lente-ui in ringen en de rode
chilipeper fijn.
Snijd de kip in reepjes en bak ze rondom
goudbruin. Voeg de bloemkoolroosjes en
de helft van de lente-ui en chilipeper toe.
Roerbak alles gaar.
Draai het vuur lager en lepel er de
currypasta en zure room bij. Voeg de
gevogeltebouillon toe en laat nog 10
minuten verder pruttelen.
Rooster ondertussen de cashewnoten
goudbruin en hak fijn.
Serveer de wok met een kommetje rijst en
werk af met enkele plukjes koriander en
geroosterde cashewnoten.

Beginnen met bewegen:
De drempel wordt vaak veroorzaakt door
onzekerheid in het eigen kunnen enerzijds en
onbekendheid met passend beweegaanbod
anderzijds. Dr. Jasmijn Holla: “Wie wil
beginnen met bewegen en reumatische
klachten heeft, doet er goed aan om de
activiteit heel rustig op te bouwen en goed
naar het lichaam te luisteren. De ene dag
gaat het makkelijker dan de andere dag.
Houd daarom ook niet strak vast aan een
schema, maar accepteer dat er ook mindere
dagen of weken zijn, dat het soms even niet
gaat zoals je zou willen. Daarnaast is een
goede uitrusting belangrijk voor de
(beginnende) wandelaar, zoals goede
wandelschoenen, waar eventueel ook de
podologische zooltjes goed in passen.”
Passend aanbod:
Wandelen, of een andere activiteit, onder
begeleiding van een professional die bekend
is met reuma, kan ook helpen om het
vertrouwen te krijgen. “Die professionele
begeleiding is belangrijk, zeker voor mensen
die nog zoekende zijn naar hun eigen
capaciteiten in het bewegen,” vindt Holla.
“Daar zie ik kansen voor verbetering. Er is
veel aanbod, de structuren zijn er, alleen is
de zichtbaarheid niet optimaal. Zorgverleners
en artsen hebben vaak niet de tijd om iemand
te adviseren in passend beweegaanbod als
die behoefte er is. In veel revalidatiecentra en
een aantal ziekenhuizen is een sportloket
opgezet, waar men kan helpen om een
passende beweegactiviteit of wandelgroep te
vinden. Op gemeentelijk niveau is hier een rol
weggelegd voor de buurtsportcoach, die,
afhankelijk van de rol binnen de betreffende
gemeente, de weg binnen het lokale
sportnetwerk weet te vinden of zelf aanbod
creëert. Heb je vragen over het sportaanbod
voor mensen met reuma en weet je niet waar
je terecht kunt? Informeer dan bij jouw
behandelaar, fysiotherapeut of huisarts, het
sportloket van de gemeente, het
revalidatiecentrum of ziekenhuis of bij de
plaatselijke reumapatiëntenvereniging.”
Bron: Wandel.nl
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