
Beste	leden,

Voor	u	ziet	u	al	weer	de	laatste
Nieuwsbrief	van	2021.
Aan	het	begin	van	deze

Nieuwsbrief	wil	ik	u	hele	fijne	Kerstdagen
en	een	goed,	maar	vooral	ook	gezond
2022	wensen.
Laten	we	samen	hopen	dat	2022	een	jaar
wordt	waarin	we	net	als	voor	Corona
elkaar	kunnen	ontmoeten	en	ook	weer
volop	mogen	bewegen	in	warm	water.
Voor	het	bestuur	was	2021	wederom	een
bijzonder	lastig	jaar.	Veel	moeilijke
beslissingen.	Er	waren	problemen	als
gevolg	van	corona	maar	ook	met	het
vinden	van	nieuwe	fysiotherapeuten	voor
onze	beweeggroepengroepen.	Een
zoektocht	die	meer	dan	een	half	jaar
duurde....
Ook	hield	een	ingrijpende	beleidswijziging
bij	ReumaNederland	ons	aardig
bezig.	We	gaan	er	in	de	jaarvergadering
meer	over	vertellen	maar	volgens	dit
nieuwe	beleid	zouden	we	ons	in	2023	als
vereniging	moeten	opheffen	en	moeten
gaan	bewegen	via	commerciele	partijen.
Er	komt	ook	geen	subsidie	meer	van
ReumaNederland.	U	begrijpt	dat	wij	als
bestuur	hier	niet	blij	mee	zijn.	Voor	ons	is
opheffen	van	onze	vereniging	niet	aan	de
orde.	Wij	gaan	door	als	vereniging	en
naar	ons	idee	gaat	ons	dat	prima	lukken.
Maar,	u	als	leden	hebt	daar	natuurlijk	ook
een	stem	in.	We	komen	hier	nog	op	terug.
In	deze	nieuwsbrief	kunt	u	er	ook	nog	wat
meer	over	lezen.
Ook	hebben	we	extra	aandacht	gegeven
aan	de	vacatures	in	het	bestuur.	Nog
steeds	vragen	we	kandidaten	voor	de
functie	van	voorzitter	en	penningmeester.
Wie	wil	samen	met	de	andere
bestuursleden	kijken	of	hij	of	zij	een	van
deze	rollen	kan	gaan	invullen.	Je	hoeft
het	niet	allleen	te	doen.	Je	gaat	deel
uitmaken	van	een	gezellige	en	betrokken
club	die	bereid	is	om	samen	de
schouders	eronder	te	zetten.	Je	wordt
ook	keurig	ingewerkt.	Is	het	niets	voor
jou,	dan	kun	je	alsnog	besluiten	om	het
niet	te	doen.
Samen	komen	we	er	goed	doorheen!
Helaas	hebben	we	het	bewegen	vanwege
corona	weer	moeten	stilleggen.	Het
bestuur	realiseert	zich	heel	goed	wat	dit
voor	onze	leden	betekend.	Zodra	het
weer	mag	en	verantwoord	is	dan	staan
onze	fysiotherapeuten	weer	voor	jullie
klaar.	
Ook	voor	jullie	persoonlijke	heeft	deze
lockdown	ongetwijfeld	weer	nare
gevolgen.	We	hopen	natuurlijk	allemaal
niet	ziek	te	worden.	Een	boosterprik	kan
ons	daarbij	helpen.Maar	ook	sociaal
betekend	dit	weer	de	nodige	beperkingen.
Tijdens	de	feestdagen	niet	lekker	met	het
hele	gezin	of	andere	groepjes	gezellig	bij
elkaar	zijn.	De	winkels	weer	dicht	en	niet
even	ergens	iets	drinken	of	een	hapje
eten.Het	leven	wordt	er	zo	niet	fijner	op.
Maar,	het	is	natuurlijk	ook	wel	zo	dat	de
manier	waarop	we	met	deze	beperkingen
omgaan	het	leed	kan	verzachten.	Kijk
eens	wat	wel	kan?	Er	zijn	veel	mooie
kerstfims	op	de	t.v.	,	we	kunnen	ook	zelf
wat	bewegen	door	te	wandelen	of	thuis
zelf	wat	oefeningen	te	doen.	Eventueel
samen	met	iemand	van	onze	vereniging.
Houd	je	van	lezen,	pak	een	lekker	boek.
Probeer	zelf	eens	een	kerststukje	te
maken	met	spullen	uit	je	eigen	tuin	en
een	een	oude	kerstbal	of	andere	oude
kerstspullen	die	nog	ergens	in	een	doos
ligtgen.
Ga	naar	buiten.	Haal	een	frisse
neus.Buiten	mag	nog	veel	!	
Natuurlijk	zitten	we	allemaal	in	een
isolement.	Er	is	niet	voor	niets	een	lock
down.	Maar	bel	een	ander	eens	een	keer
op		of	stuur	een	kaartje	of	mailtje.
Ongetwijfeld	wordt	dat	gewaardeerd	en	je
krijgt	vast	iets	terug.
En....deze	tijd	biedt	ook	de	mogelijkheid
om	dingen	op	te	pakken	die	we	misschien
al	lang	niet	meer	deden.	Een	spelletje,
handwerken	of	iets	anders	creatiefs.	Haal
je	fotoboeken	of	filmpjes	eens	voor	de
dag.	Wedden	dat	je	er	van	geniet?
Maar	voor	nu	even	deze	nieuwsbrief.	Er
is	weer	voor	ieders	wat	te	vinden.Onder
anderen	twee	hoopgevende	berichten
over	onderzoeken.	Een	naar	verlichting
bij	onstekingspijn	en	een	baanbrekend
onderzoek	voor	mensen	met	RA.	
Verder	stellen	onze	twee	nieuwe
fysiotherapeuten	Marlijne	van	Santvoort
en	Janny	van	de	Bogaart	-	van	Bakel	zich
voor.	Zij	zullen	samen	met	Ans	en	Michiel
Dona	zo	snel	mogelijk	de	beweeggroepen
gaan	oppakken.

Het	gaat	u	goed	en	het	bestuur	hoopt	u
weer	snel	te	ontmoeten.

Met	vriendelijke	groet,

Berry	Dekkers
Voorzitter	Reumabeweeggroep
"De	Meierij".

Ik	ben	Marlijne	van
Santvoort	23	jaar	en
woonachtig	in	Heeswijk-
Dinther	samen	met	mijn
ouders	en	oudere	broer	en
zus.
k	ben	sinds	1.5	jaar
afgestudeerd	aan	de
opleiding	fysiotherapie	op
de	HAN	in	Nijmegen.	Ik
werk	nu	in	Schijndel	op	het
Bekkershuis	waar	ik	zowel
intramuraal	als	extramuraal
werkzaam	ben.
Verder	doe	ik	aan	korfbal

in	Heeswijk-Dinther	bij	Altior	en
onderneem	ik	graag	activiteiten	met
vriendinnen.	
	

Hoi
	
Ik	ben	Janny	vd	Bogaart		-
van	Bakel	
Ik	ben	45	jaar,	getrouwd
met	Maarten	en	trotse

moeder	van	3	sportieve	jongens.	
Ook	ik	zelf	ben	graag	actief	bezig	maar
houdt	er	ook	van	om	op	m'n	gemak	een
boek	te	gaan	zitten	lezen.
Ik	heb	er	zin	in	om	met	jullie	aan	het	werk
te	gaan	en	hoop	dat	de	maatregelen	het
binnenkort	toelaten.
Ik	weet	als	geen	ander	dat	het	in
beweging	blijven	van	groot	belang	is	om
je	fit	te	blijven	voelen.
	
Groetjes	en	tot	gauw
Janny
	

Facebook Website

Bekijk	de	webversie
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Woordje	van	de
voorzitter:

Twee	nieuwe
fysiotherapeuten	:

Contributie	2022:

Schijndel,	9-12-2021

Geachte	leden,

Tijdens	onze	laatste	bestuursvergadering	is
gesproken	over	de	contributie	voor	het	jaar
2022.	We	hebben	hierbij	gekeken	naar	het
aantal	genoten	zwemlessen	het	afgelopen
jaar,	in	verhouding	met	de	betaalde
contributie	en	het	gegeven	dat	we	als
vereniging	niet	willen	interen	op	het	eigen
vermogen.
Het	volgende	besluit	is	hierin	genomen:

1.	Basiscontributie
De	basiscontributie	van	€	25,-	per	lid	per	jaar
zal	per	automatische	incasso	worden	geïnd.
Deze	is	nodig	om	de	vaste	lasten	buiten	het
zwemmen	om	te	bekostigen	zoals
lidmaatschap	KNZB	en	administratiekosten.
Deze	basiscontributie	zal	bij	de	herstart	in
2022	worden	geïnd.

2.	Contributie	Warmwater-zwemmen
De	contributie	voor	het	warmwater-zwemmen
bedraagt	€150,-	per	jaar	en	is	als	volgt
bepaald:
a.	Leden	welke	in	2020	reeds	contributie
hebben	betaald:	Voor	deze	leden	is	de
resterende	contributie	in	2020	doorgeschoven
naar	het	jaar	2021.	Van	deze	doorgeschoven
contributie	hebben	we	de	kosten	van	de
plaatsgevonden	zwemlessen	dit	jaar
afgetrokken.	Het	restant	schuiven	we	weer
door	naar	2022,	waarmee	we	de	eerste	twee
kwartalen	kunnen	bekostigen	op	het	moment
dat	we	weer	mogen	gaan	zwemmen.
Mochten	we	meer	dan	twee	kwartalen	kunnen
zwemmen	dan	zullen	in	het	najaar	een	3e	en
mogelijk	4e	kwartaal	geïncasseerd	worden	a
€37,50	per	kwartaal.
b.Leden	welke	na	2020	lid	zijn	geworden
Deze	leden	hebben	het	afgelopen	jaar,	2021,
€	62,50	aan	contributie	betaald.	Dit	bevat	het
basislidmaatschap	en	de	contributie	voor	1
kwartaal.	Omdat	we	dit	jaar	11	zwemlessen
hebben	genoten	komt	dit	overeen	met	de
betaalde	contributie.	Deze	leden	hebben
daardoor	geen	recht	op	doorgeschoven
contributie.
c.Nieuwe	leden	in	2022	Voor	nieuwe	leden
geldt	dat	zij	gaan	betalen	vanaf	het	kwartaal
waarin	ze	starten,	we	rekenen	uitsluitend	in
hele	kwartalen.	Daarnaast	betalen	zij	altijd	de
basiscontributie	van	€	25,-

Voor	stoppende	leden	geldt	dat	zij	geen	recht
hebben	op	restitutie.

Samenvattend:
-	Leden	welke	in	2020	reeds	contributie
hebben	betaald	betalen	bij	de	herstart	alleen
de	basiscontributie	(	€25,=).	Na	twee
kwartalen	betalen	zij	aanvullend	contributie
op	basis	van	tijdstip	herstart.
-	Leden	welke	na	2020	lid	zijn	geworden
betalen	bij	de	herstart	de	basiscontributie	en
kwartaal	1	en	2	(	€25,=	+	€37,50	+	€37,50	=
€100,=).	Na	twee	kwartalen	betalen	zij
aanvullend	contributie	op	basis	van	tijdstip
herstart.

Bij	vragen	kunt	u	mij	mailen	of	bellen:
l.h.t.dekkers@gmail.com	/	06	-40128153

	

Baanbrekend	onderzoek:	alleen
foute	afweercellen	uitschakelen
bij	RA

Bericht	van	ReumaNederland:

Een	behandeling	tegen	reumatoïde	artritis
(RA)	die	alleen	de	verkeerde	afweercellen
aanpakt,	zodat	dat	de	rest	van	het
afweersysteem	goed	blijft	werken.	Dat	is	het
doel	van	baanbrekend	onderzoek	door	dr.
Kim	Bonger	(Radboud	Universiteit)	en
professor	René	Toes	(LUMC),	gefinancierd
door	ReumaNederland.	Het	gaat	om	een
medicijn	dat	wordt	aangepast	voor	RA.

De	huidige	behandelingen	tegen	RA
onderdrukken	het	afweersysteem.	Dit	is	nodig
omdat	er	een	foute	afweerreactie	is:	het
afweersysteem	valt	het	eigen	lichaam.	Het
gevolg:	ontstoken	gewrichten,	veel	pijn	en
vermoeidheid.	De	onderzoekers	hopen	dat
hun	onderzoek	genezing	van	RA	een	stapje
dichterbij	brengt.
Professor	Toes,	kunt	u	hier	meer	over
vertellen?
‘In	dit	onderzoek	zijn	wij	bezig	met	het
aanpassen	en	testen	van	een	medicijn	dat	nu
wordt	gebruikt	bij	sommige	vormen	van
kanker.	Het	is	een	medicijn	dat	bepaalde
afweercellen,	de	zogeheten	B-cellen,
uitschakelt.	We	weten	dat	B-cellen	bij	mensen
met	RA	zorgen	voor	een	verkeerde
afweerreactie.	Ze	reageren	op	iets	van	het
lichaam	dat	ze	zien	als	ziekmaker.	Dat	heet
een	auto-immuunreactie.	Wij	willen	dat	het
aangepaste	medicijn	precies	alléén	deze
‘foute’	B-cellen	aanpakt.’
Waarom	is	dat	belangrijk?
‘Normaal	gesproken	reageert	ons
afweersysteem	op	indringers	van	buitenaf,
zoals	bacteriën	en	virussen.	De	B-cellen	zijn
heel	belangrijk	omdat	ze	antistoffen
aanmaken	tegen	die	indringers	om	het
lichaam	te	beschermen.	Er	is	al	een	andere
behandeling	voor	RA	die	álle	B-cellen
uitschakelt.	Die	zorgt	er	weliswaar	voor	dat	de
RA	rustig	wordt,	maar	het	betekent	ook	dat	de
goede	B-cellen	verdwenen	zijn.’
En	die	goede	B-cellen	heb	je	hard	nodig?
‘Ja.	De	huidige	behandeling	die	alle	B-cellen
uitschakelt,	vermindert	een	belangrijk	deel
van	je	afweer.	Dat	geldt	eigenlijk	voor	alle
huidige	behandelingen.	Mensen	met	RA
hebben	daardoor	meer	kans	op	vervelende
infecties.	Maar	de	huidige	behandeling	tegen
B-cellen	zorgt	er	ook	voor	dat	je	nauwelijks
antistoffen	aanmaakt	bij	vaccinatie.	Denk	aan
de	coronavaccinatie.	Een	medicijn	dat	alleen
de	schadelijke	B-cellen	uitschakelt,	is	een
grote	stap	vooruit.’
Dr.	Bonger,	wat	doet	u	om	dit	medicijn	te
maken?
‘In	mijn	chemisch	laboratorium	in	Nijmegen
zijn	mijn	team	en	ik	bezig	met	het	aanpassen
van	het	bestaande	medicijn.	Dit	is	een
zogeheten	BTK-remmer.	Zoals	professor
Toes	vertelde	werkt	het	tegen	B-cellen.	Maar,
wij	willen	dat	het	alleen	tegen	de	foute	B-
cellen	werkt.	Dat	doen	we	door	de
“ziekmaker”	van	RA	op	het	medicijn	te
plakken.	Deze	“ziekmaker”	maakt	natuurlijk
niet	echt	ziek,	maar	lijkt	wel	op	hetgeen	de
foute	B-cellen	herkennen	waardoor	ze,	het
opnemen	en	het	medicijn	ervoor	zorgt	dat	ze
specifiek	worden	uitgeschakeld.’
Hoe	ver	bent	u	met	uw	onderzoek?
‘Wij	hebben	een	eerste	versie	van	dit	medicijn
gemaakt.	Professor	Toes	en	zijn	team	hebben
het	getest.	Het	vastplakken	van	de
“ziekmaker”	van	RA	aan	de	BTK-remmer	was
een	enorme	uitdaging,	maar	de	eerste	tests
zijn	positief.	In	het	reumalaboratorium	van
professor	Toes	blijkt	dat	de	remmer	wordt
opgenomen	door	cellen	die	lijken	op	de	foute
cellen	bij	RA.	Dat	is	goed	nieuws.	Toch	is	er
nog	een	hele	weg	te	gaan	voordat	we	echt
een	nieuw	medicijn	hebben.’
U	staat	dus	nog	aan	het	begin,	maar	wat
kunnen	mensen	met	RA	verwachten?
Dr.	Bonger:	‘Uniek	aan	dit	project	is	dat	we
onze	kennis	combineren.	Mijn	team	en	ik
hebben	de	kennis	om	het	medicijn	steeds
verder	aan	te	passen.	Dat	doen	we	op	basis
van	de	kennis	van	professor	Toes	die	precies
kan	onderzoeken	wat	het	medicijn	doet	tegen
de	foute	B-cellen.’
Professor	Toes:	‘Als	dit	uiteindelijk	echt	werkt,
stopt	de	auto-immuunreactie	van	de	B-cellen
bij	mensen	met	RA.	Dan	komt	genezing	van
RA	in	echt	zicht.’

	

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	-	Bacteriële	artritis	-	Artritis
psoriatica

In	deze	Nieuwsbrief	wederom	een	vorm	van
Reuma:
Ziekte	van	Behçet.
.
Wat	is	de	ziekte	van	Behçet?
De	ziekte	van	Behçet	is	een	vorm	van	reuma
waarbij	je	last	krijgt	van	ontstekingen	die
steeds	terugkomen.	De	meeste	mensen
hebben	vooral	last	van	zweertjes	in	de	mond
of	op	de	uitwendige	geslachtsdelen.	Ook	kun
je	last	krijgen	van	ontstekingen	aan	je	ogen,
je	huid	of	je	gewrichten.	Ook	kan	je
neurologische	klachten	krijgen	of	klachten
aan	je	bloedvaten.
De	ziekte	van	Behçet	is	zeldzaam	en	komt
meer	voor	bij	mannen	dan	bij	vrouwen.	Bij
vrouwen	verloopt	de	ziekte	vaak	milder	dan
bij	mannen.
De	ziekte	van	Behçet	kan	op	elke	leeftijd
ontstaan,	maar	meestal	gebeurt	dit	tussen	je
20ste	en	40ste.	In	het	Middellandse
Zeegebied	en	Azië	komt	de	aandoening	vaker
voor	dan	in	de	rest	van	de	wereld.
De	ziekte	van	Behçet	is	niet	besmettelijk.
Meer	weten	over	dit	ziektebeeld?	Klik	dan
hier:
https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-
reuma/behcet-ziekte-van/
	

Kerstgroet

Beste	mensen,
	
Wij	wensen	jullie	allemaal	hele	fijne
feestdagen	en	een	geweldig	2022.
Dat	alles	snel	weer	normaal	mag	worden,	we
gezond	blijven	en	we	weer	kunnen	gaan
zwemmen.
Als	bestuur	doen	we	ons	uiterste	best	om	ook
in	2022	weer	zo	goed	mogelijk	voor	jullie	klaar
te	staan.
Let	een	beetje	op	elkaar	en	zorg	goed	voor
jezelf	en	je	naasten	
	
Bestuur	Reumabeweeggroep	de	Meierij
	
Berry	Dekkers
Chantal	Huyberts
Mirjam	Elemans
Marga	van	Zutphen
Esther	v/d	Velden
Birgitte	Broeren

Jaarvergadering	31	januari	2022

Op	maandag	31	januari	2022	staat	de
jaarvergadering	van	Reumabeweeggroep	de
Meierij	gepland.
Of	deze	door	kan	gaan	vanwege	Corona	is
nog	niet	duidelijk.
Zodra	er	meer	duidelijkheid	is	zullen	wij	u
berichten.

Het	bestuur

Rol	marcofaag	bij	verlichting
ontstekingspijn

Bericht	vanuit	het	UMC	Utrecht:

Macrofagen	remmen	actief	ontstekingspijn.
Dat	doen	deze	cellen	op	een	andere	plek	dan
die	van	de	ontsteking,	waar	ze	mitochondriën
doneren	aan	zenuwcellen	die	pijnprikkels
detecteren.	Het	uitzetten	van	pijn	en	het
doneren	van	mitochondria	vereist	de
aanwezigheid	van	specifieke	moleculen:	de
CD200	receptor	(CD200R)	op	macrofagen	en
zijn	ligand	iSec1	op	pijnzenuwcellen.	Deze
resultaten	van	het	UMC	Utrecht	onthullen	een
nieuw	mechanisme	hoe	ontstekingspijn	kan
worden	uitgezet.

Eén	op	de	vijf	Nederlanders	lijdt	aan
chronische	pijn.	Een	groot	deel	van	de
mensen	met	chronische	pijn	heeft	een
ontstekingsaandoening,	zoals	reumatoïde
artritis,	artrose	of	een	inflammatoire
darmziekte	(zoals	de	ziekte	van	Crohn).	Men
dacht	altijd	dat	ontstekingspijn	vanzelf	stopt
als	de	ontsteking	verdwijnt.	Echter,	bij	een
aanzienlijk	deel	van	de	patiënten	met
ontstekingsziekten	stopt	de	pijn	niet	nadat	de
ontsteking	is	verdwenen.	Om	mogelijke
nieuwe	pijnbehandelingen	te	identificeren,	is
een	beter	begrip	nodig	van	de	mechanismen
die	normaal	ontstekingspijn	doen	stoppen.

Macrofagen	hebben	een	breed	scala	aan
taken
Lang	dachten	wetenschappers	dat
macrofagen	eenvoudige	afweercellen	zijn	die
ziekteverwekkers	aanvallen	en	opeten.
Wetenschappers	weten	sinds	enige	tijd	dat
macrofagen	een	veel	uitgebreidere	takenlijst
hebben.	Macrofagen	hebben	gespecialiseerde
functies	in	alle	lichaamsweefsels,	helpen
beschadigd	weefsel	te	herstellen,	én	spelen
een	sleutelrol	bij	het	reguleren	van
ontstekingen	en	pijn,	een	functie	die
wetenschappers	nu	pas	beter	beginnen	te
ontdekken.

Oplossen	van	pijn
Dr.	Ramin	Raoof	en	dr.	Hanneke	Willemen	uit
de	onderzoeksgroep	van	Niels	Eijkelkamp
toonden	in	deze	studie	aan	dat	macrofagen
nodig	zijn	om	ontstekingspijn	in	muizen	uit	te
zetten.	Tijdens	het	verdwijnen	van	pijn	neemt
het	aantal	macrofagen	toe	in	de	zenuwknopen
met	de	cellichamen	van	pijn	zenuwcellen	die
pijnprikkels	detecteren	in	het	ontstoken
weefsel.	Op	hetzelfde	moment	dat	het	aantal
macrofagen	toenam,	verbeterde	de	functie	van
de	mitochondriën	en	stopte	de	ontstekingspijn.
In	samenwerking	met	prof.	Linde	Meyaard	en
dr.	Michiel	van	der	Vlist	ontdekte	het	team	dat
macrofagen	kleine	blaasjes	afgeven	die
mitochondriën	bevatten.	Deze	blaasjes
vervoeren	mitochondriën	van	de	macrofagen
naar	pijnzenuwcellen	om	daarmee	de	pijn	uit
te	zetten.	Zij	ontdekten	verder	welke
moleculen	nodig	zijn	om	blaasjes	met
mitochondriën	over	te	dragen.	De	pijn
overdragende	zenuwcellen	hebben	iSec1
nodig,	terwijl	de	blaasje	CD200R	nodig
hebben.	De	onderzoekers	denken	dat
CD200R	op	de	blaasjes	fungeert	als	sleutel	en
iSec1	op	pijnzenuwcellen	als	slot.
Vergelijkbaar	met	wat	soms	gebeurt	bij
ontstekingsziekten	in	de	mens,	kunnen
muizen	zonder	CD200R,	iSec1	of	macrofagen
pijn	na	een	tijdelijke	ontsteking	niet	meer
uitzetten.	Deze	bevindingen	onthullen	een
nieuw	mechanisme	voor	het	actief	uitzetten
van	ontstekingspijn.
Niels	Eijkelkamp	over	ideeën	voor
vervolgonderzoek:	"Onze	volgende	stap	zal
zijn	om	aan	te	tonen	dat	het	aanvullen	van
functionele	mitochondriën	in	zenuwcellen
tijdens	een	chronische	ontsteking
daadwerkelijk	de	mitochondriale	functie
verbetert	en	dat	dit	de	reden	is	voor	het	doen
stoppen	van	de	pijn.	Bovendien	zullen	we
onderzoeken	of	we	mitochondriën	en/of
macrofagen	kunnen	gebruiken	om
pijnresolutie	te	bevorderen."
	

Achtergrond	stopzetten
beweeggroepen

Van	een	van	onze	leden	kregen	we	een	mail
waarin	hij	zijn	grote	verbazing	uitte	over	het
stopzetten	van	de	"beweeg-uren"	op	dinsdag-
en	vrijdagmiddag.
Hieronder	treft	u	onze	reactie.	Wij	ontvingen
na	onze	reactie	een	fijn	mailtje	waarin
betrokkene	aangaf	blij	te	zijn	met	het	duidelijke
antwoord	en	zei	dat	hij	alles	overwegende	nu
ook	dacht	dat	het	bestuursbesluit	juist	was.
Het	bestuur	is	blij	om	reacties	over	onze
besluiten	te	horen	en	wil	die	ook	graag	nader
toelichten.
De	plaatsing	van	onze	reactie	helpt	wellicht
ook	u	om	ons	besluit	nog	beter	te	begrijpen.

	De	reactie	vanuit	het	bestuur:

Geen	probleem	dat	je	nog	reageert.	Ik	kan	me
voorstellen	dat	een	en	ander	je	verbaasd.
In	het	schrijven	dat	je	hebt	ontvangen	m.b.t.
het	stopzetten	van	het	bewegen	in	warm	water
hebben	we	geprobeerd	uit	te	leggen	wat	de
achterliggende	gedachten	waren.
Ook	wij	zijn	er	ons	van	bewust	dat	waar	wij
stoppen	anderen	doorgaan.
	
Eigenlijk	zijn	er	twee	hoofdargumenten:
1.	Onze	doelgroep	bestaat	uit	reumapatiënten.
Dat	betekent	dat	een	groot	aantal	van	hen	at
risk	zijn	voor	besmetting	met	daarbij	ook	nog
eens	een	verhoogd	risico	op	een	ernstiger
verloop	vanwege	een	verlaagde	weerstand	als
gevolg	van	medicijngebruik.
2.	De	helft	van	onze	leden	mag	vanuit
overheidswege	niet	omdat	zij	bewegen	in	de
avond	of	komen	niet	vanwege	het	risico	op
besmetting.	De	bezetting	van	de	groepen	was
al	fors	lager	dan	normaal.	Met	de	coronacheck
viel	ons	dat	al	op.
	
Het	bestuur	weet	dat	bewegen	in	warm	water
zeer	belangrijk	is	voor	reumapatiënten.
Vandaar	dat	daarom	ook	onze	vereniging	is
opgericht.	Het	bestuur	is	niet	lichtvaardig
omgegaan	met	het	besluit	en	heeft	alles
zorgvuldig	afgewogen.	Naast	bovenstaande
hoofdargumenten	hebben	we	ook	andere
zaken	laten	meewegen:	mogelijkheid	tot
afstand	houden,	kans	op	koud	krijgen	bij
voornamelijk	bewegen	op	de	plaats,	speciale
regels	met	betrekking	tot	toegang	en	gebruik
van	het	bad	en	gebruik	van	kleedkamers	en
douches,	de	verwachtingen	vanuit	de	overheid
met	betrekking	tot	oplopende	besmettingen	en
ziekenhuisopnames,	de	toenemende	angst
onder	diegenen	die	tot	dat	moment	nog	wel
kwamen	zwemmen	en	les	gaven,	de	extra
maatregelen	vanuit	de	overheid	waaronder	de
boosterprikken	en	de	aanscherping	van	regels
waaronder	het		aantal	mensen	dat	thuis
ontvangen	mag	worden	en	het	vervroegd
sluiten	van	horeca	en	winkels.
Ook	hebben	we	gekeken	naar	het	nog
beperkte	aantal	lessen	tot	januari	vanwege	de
vakanties.	We	hoopten	dat	we	met	deze	kleine
pas	op	de	plaats	de	veiligheid	van	onze	leden
zouden	verhogen.
	Ook	onze	leden	nemen	niet	allemaal	alle
regels	in	acht.	Als	een	groot	gedeelte	van
Nederland	dat	niet	doet	dan	mogen	we
aannemen	dat	dat	ook	bij	onze	leden	zo	is.
Alles	bij	elkaar	optellend	vonden	wij	als
bestuur	dat	wij	moesten	gaan	voor	een	zo
groot	mogelijke	veiligheid	voor	onze	leden.	Wij
willen	geen	verantwoordelijkheid	nemen	voor
mogelijke	besmetting	gedurende	onze
bewegingslessen.	Natuurlijk	zijn	mensen	ook
zelf	verantwoordelijk	maar	het	bestuur	heeft
haar	eigen	verantwoordelijkheid	voor	het
geheel.		En	het	bestuur	vond	de	veiligheid
onvoldoende	gewaarborgd.
	
Uiteraard	heeft	het	bestuur	ook	gekeken	naar
de	financiële	consequenties.
Zoals	dat	van	ons	verwacht	mag	worden
proberen	we	daar	ook	zorgvuldig	mee	om	te
gaan.	Een	en	ander	zie	je	dan	ook		terug	in	de
vaststelling	van	de	contributies	voor	2022.
	
Ik	hoop	dat	je	ondanks	je	teleurstelling	begrijpt
waarom	het	bestuur	er	niet	voor	heeft	gekozen
om	een	gedeelte	van	onze	vereniging	te	laten
oefenen	omdat	dat	mocht	en	een	ander
gedeelte	niet	die	mogelijkheid	te	bieden.	Dat
omdat	er	geen	ruimte	was	om	dit	op	te	vangen
in	de	middaggroepen	en	er	ook	geen	andere
mogelijkheden	in	het	bad	zijn	en
beschikbaarheid	van	fysio.
Het	bestuur	hoopt	van	harte	dat	we	in	januari
weer	mogen	starten	maar	eerlijk	gezegd
verwacht	ik	dat	dit	van	overheidswege	nog
steeds	niet	of	beperkt	zal	mogen.	Wellicht	dat
we	vanavond	daar	al	weer	wat	meer	van
horen.
	
Tot	slot	nog	een	advies.	Probeer	op	een
andere	manier	nog	wat	te	bewegen.
Wellicht	kun	je	ook	zelf	naar	een	zwembad	om
je	oefeningen	te	doen.
Misschien	wel	samen	met	het	viertal	andere
leden.	Maar	helaas	niet	onder	de	vlag	van
Reumabeweeggroep	de	Meierij.	De	kosten	zal
het	probleem	wel	niet	zijn	omdat	je	ook	geen
kosten	hebt	met	betrekking	tot	de	stopgezette
lessen.
	
Ik	hoop	je	met	deze	uitgebreide	uitleg	te
hebben	geholpen.	En	ja,	wellicht	had	een
ander	bestuur	anders	beslist.	Dat	kan	en	mag.
En....je	weet	dat	er	nog	een	vacature	is.	Iets
voor	jou?
Ik	wens	je	fijne	Kerstdagen	en	een	heel	goed
2022.	Ook	het	bestuur	ziet	uit	naar	een
"normaal"	jaar,	want	neem	van	me	aan,	ook
wij	worden	hier	niet	vrolijk	van.
	
Groetjes,
	
	
Berry	Dekkers
	
Voorzitter
Reuma-beweeggroep	de	Meierij
	

Nieuwe	koers	ReumaNederland

Uit	de	Nieuwsbrief	van	ReumaNederland:

De	afgelopen	jaren	blijkt	het	steeds	lastiger
om	voldoende	impact	te	maken	voor	de	ruim	2
miljoen	mensen	met	een	vorm	van	reuma	in
Nederland:
Het	aantal	RPV’s	is	in	5	jaar	gedaald	met	ruim
20%.	Ook	het	voortbestaan	van	veel	RPV’s
komt	steeds	meer	onder	druk;
Het	aantal	leden	vergrijst	en	neemt	steeds
verder	af	(nu	14.600);
Het	aantal	mensen	dat	gebruik	maakt	van
lokale	beweegactiviteiten	daalt	(nu	4.500),
mede	doordat	er	steeds	minder	RPV’s	zijn;
De	jaarlijkse	kosten	die	ReumaNederland
uitgeeft	aan	RPV’s	stijgen	steeds	meer	(€
800.000,-)			
Kortom:	met	meer	geld	en	tijd	bereiken	we
samen	minder	mensen	met	reuma.	Daarom	is
er	een	nieuwe	koers	nodig	die	ook	voor	de
lange	termijn	houdbaar	is.	Met	deze	nieuwe
koers	willen	we:
Zoveel	mogelijk	mensen	met	reuma	laten
sporten	en	bewegen	door	lokale
beweegactiviteiten	ook	voor	de	lange	termijn
duurzaam	beschikbaar	te	maken.
Via	een	landelijk	netwerk	van	vrijwillige
ReumaTeams	lokale	activiteiten	organiseren
die	het	verschil	maken	voor	mensen	met
reuma.
Afgelopen	zomer	hebben	we	deze	koers	in
persoonlijke	gesprekken	met	de	RPV-
bestuursleden	besproken.	Dit	riep	uiteraard
veel	vragen	en	terechte	zorgen	op.	Deze
vragen	hebben	we	gebundeld	en	voorzien	van
een	antwoord	in	een	document.	Eind	oktober
is	dit	document	aan	alle	RPV-besturen
gemaild.

		
Proeftuinen

We	realiseren	ons	dat	nog	onduidelijk	is	hoe
de	toekomst	eruit	gaat	zien.	Daarom	is
ReumaNederland	in	deze	tweede	fase	gestart
met	verschillende	proeftuinen.	Deze
proeftuinen	zijn	gericht	op	twee	pijlers	en
worden	met	een	aantal	belangstellende	RPV's
en	ReumaTeams	nader	onderzocht.

1.	Overdragen	beweegactiviteiten
Via	een	aantal	proeftuinen	willen	we	in	kaart
brengen	wat	er	nodig	is	om	mensen	met
reuma	op	een	veilige,	verantwoorde	en
betaalbare	manier	te	kunnen	laten	bewegen.
Denk	hierbij	ook	aan	het	verkennen	van
mogelijkheden	en	afspraken	met	sportkoepels,
sportaccommodaties,	beweegprofessionals	en
gemeenten.

2.	Anders	organiseren
In	deze	proeftuinen	onderzoeken	we	hoe	we
meer	mensen	met	reuma	kunnen
samenbrengen,	naast	de	gebruikelijke
verenigingsvorm.	Het	doel	is	om	impactvolle
activiteiten	te	blijven	organiseren	voor	een	zo
groot	mogelijke	groep	mensen	met	reuma.	We
brengen	in	deze	proeftuinen	de	behoeftes	van
verschillende	RPV’en	en	BPV’en	in	beeld	om
hen	te	helpen	zich	anders	te	organiseren
wanneer	de	situatie	daarom	vraagt.	Een
voorbeeld	is	ReumaTeam	Gouda	waar	we
onderzoeken	wat	er	nodig	is	-	om	na	de
beëindiging	van	de	RPV	-	toch	zoveel	mensen
met	reuma	te	laten	bewegen.

Wanneer	een	RPV/BPV	vrijwillig	wil
overstappen	naar	een	andere	vorm	van
organiseren,	onderzoeken	we	ook	wat	er	voor
nodig	is	om	constructieve	ondersteuning	te
bieden	vanuit	ReumaNederland.	Denk	hierbij
aan	(regionaal)	brede	informatievoorziening
en	de	inzet	van	de	juiste	contacten	voor	het
activeren	van	een	(lokaal)	netwerk.	We
onderzoeken	hoe	we	de	Servicedesk	binnen
ReumaNederland	hierop	moeten	inrichten.	Er
wordt	ook	gewerkt	aan	een	online	platform
waar	we	met	elkaar	landelijke	en	regionale
kennis	kunnen	delen	en	in	contact	kunnen
blijven.

In	de	komende	tijd	vertellen	we	meer	over	de
specifieke	proeftuinen	en	delen	we	ervaringen
van	de	deelnemers.

Grijp	je	kans	!!!!

Meld	je	aan	voor	de	functie	van	voorzitter	of
penningmeester	en	praat	en	beslis	mee	over
onze	mooie	vereniging.
Hier	ga	je	veel	plezier	aan	beleven	en	alle
leden	zullen	je	dankbaar	zijn!

	

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.

https://www.facebook.com/reumabeweeggroepdemeierij/
https://www.facebook.com/reumabeweeggroepdemeierij/
http://www.reumabeweeggroepdemeierij.nl/
http://www.reumabeweeggroepdemeierij.nl/
https://vbmf-de-meierij.email-provider.nl/web/xacg2l302j/uqdfxrnca8
http://www.podotherapielindavandeven.nl/
https://www.gall.nl/
http://www.j-h-f.nl/
http://www.twanvissers.nl/
http://www.bakkerijgoossens.nl/home.html
https://www.woonsfeerraaijmakers.nl/
https://vandeven.uw-slager.nl/
https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-reuma/behcet-ziekte-van/
http://eigenweiscoaching.nl/
http://www.donafysio.nl/
http://shedamesmode.nl/
https://dungensemolen.nl/
https://www.onderonsjelunchroom.nl/
https://www.optiek8a.nl/
http://www.jangoossensschilderwerken.nl/
http://www.boergoossens.nl/
http://www.broodjeapart.nl/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://vbmf-de-meierij.email-provider.nl/unsubscribe/xacg2l302j/uqdfxrnca8
https://vbmf-de-meierij.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=xacg2l302j&l=__________&m=__________
mailto:info@reumabeweeggroepdemeierij.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-xacg2l302j-uqdfxrnca8

