
Beste	leden,

Na	zeer	lange	tijd	is	het	dan
eindelijk	zover......we	mogen	weer.
De	eerste	beweegactiviteiten
hebben	we	al	weer	achter	de	rug.
Maar	er	waren	wel	de	nodige
aanloopproblemen.
Op	de	eerste	plaats	natuurlijk	het

gegeven	dat	we	twee	therapeuten	moesten
vervangen.Gelukkig	hebben	we	twee	zeer	ervaren
dames	gevonden	in	de	personen	van	Berber	van	Noord
op	dinsdag	en	Jolande	Peereboom	op	donderdag.
Maar....deze	dames	hebben	nadrukkelijk	aangegeven
dat	zij	dit	slechts	tijdelijk	willen	doen.	Het	bestuur	is	dus
nog	steeds	bezig	om	een	langdurige	vervanging	te
organiseren.
Fysio	de	Meirij	heeft	inmiddels	een	vacature	uitgezet
en	wil	ook	ons	met	deze	nieuwe	medewerker	helpen.
Verder	werd	een	van	de	groepen	de	eerste	les
geconfronteerd	met	onweer.	Dus,	het	bad	moest
verlaten	worden.	Nooit	fijn.
Wat	ook	niet	fijn	was	is	dat	1	van	onze	tijden	ook
verhuurd	was	aan	een	andere	groep.	Uiteraard	wisten
wij,	maar	ook	de	andere	groep,	hier	vooraf	niets	van.
Het	was	dus	voor	iedereen	een	complete	verrassing.
Het	betrof	hier	een	fout	vanuit	Gemeentelijk	Verhuur.
Bijzonder	zuur	voor	de	andere	groep	aangezien	wij	ons
recht	op	dit	uur	konden	behouden.
Maar,	hopenlijk	zijn	nu	de	opstartproblemen	achter	de
rug	en	kunnen	we	samen	weer	genieten	van	een	goed
nieuw	seizoen.
Verder	wil	ik	jullie	namens	het	bestuur	laten	weten	dat
ReumaNederland	vergaande	ingrijpende	voornemens
heeft	voor	2023.	Ook	wij	zullen	hiermee	te	maken	gaan
krijgen	en	het	bestuur	is	hier	niet	blij	mee.	Zij	zijn	al
druk	bezig	te	bekijken	hoe	de	gevolgebn	voor	onze
vereniging	het	best	kunnen	worden	opgevangen.
Op	de	jaarvergadering	van	31	januari	2022	zullen	we	u
hier	nader	over	informeren.
Het	wordt	een	belangrijke	vergadering	waarin	ook
voorzitter	en	penningmeester	afscheid	zullen	gaan
nemen.	Ik	stuurde	u	al	eerder	in	september	hierover
een	mailtje.	U	vindt	dit	bericht	nogmaals	in	deze
Nieuwsbrief.
Intussen	hebben	gelukkig	al	twee	personen
gereageerd,	maar	het	is	nog	niet	zeker	of	hiermee
beide	functies	kunnen	worden	ingevuld.
Esher	van	de	Velden	is	een	van	hen	en	heeft	inmiddels
aangegeven	dat	zij	de	al	eerdere	vacature	van	Leidie
Dam	zal	invullen.	Natuurlijk	zijn	wij	hier	erg	blij	mee.	
De	andere	persoon	die	gereageerd	heeft	wil	wellicht	de
rol	van	penningmeester	op	zich	gaan	nemen.	Maar,	dat
is	dus	nog	onzeker.	Voor	de	rol	van	voorzitter	zijn	nog
geen	gegadigden.
Dus.......	als	u	denkt	dat	het	wellicht	iets	voor	u	is,	of
kent	u	iemand	die	wij	zouden	kunnen	benaderen,	dan
horen	wij	dat	toch	nog	graag	van	u.
Verder	gaat	het	bestuur	langzaam	maar	zeker	de
reguliere	activiteiten	verder	opstarten.	U	moet	daarbij
denken	aan	thema-avonden,	p.r.-activiteiten,
sponsoring,	etc.
In	het	bijzonder	wil	ik	u	wijzen	op	de	diverse
flessenacties	bij	supermarkten.	Dit	levert	onze
vereniging	jaarlijks	een	mooi	bedrag	op.
Verder	verwijs	ik	nog	graag	naar	de	actie	bij	de	Plus	in
Schijndel.	Voor	alle	punten	die	u	via	internet	inlevert
krijgt	de	vereniging	een	bedrag.	Inmiddels	is	het	ook
mogelijk	die	punten	in	te	leveren	in	het	betreffende
bakje	van	onze	vereniging	in	de	Plus	zelf.
Ook	Rabobank	de	Meierij	heeft	weer	de	Rabo
ClubSupport	actie.	Leden	kunnen	hun	stem	op	onze
vereniging	uitbrengen	en	ook	dat	levert	ons	weer	wat
extra	geld	op.	Dus....geef	ons	uw	steun!
In	deze	Nieuwsbrief	vinden	jullie	weer	een	aantal
mooie	herfstfoto's	van	Birgitte	Broeren.	Op	deze	wijze
laat	zij	u	mee	genieten	van	onze	prachtige	natuur.

Samen	gaan	we	er	weer	een	goed	en	mooi
verenigingsjaar	van	maken.
Ik	wens	u	het	komende	jaar	een	goede	gezondheid	en
hoop	u	ook	persoonlijk	weer	snel	te	ontmoeten.

Met	vriendelijke	groet,

Berry	Dekkers
Voorzitter	Reumabeweeggroep
"De	Meierij".

Facebook Website

Schijndel	-	PLUS	Bertrams
staat	midden	in	de
maatschappij.	PLUS	is	al

zeven	jaar	de	Meest	Verantwoorde
Supermarkt	van
Nederland.	De	eigenaren	van	PLUS
Bertrams	vinden	het	dan	ook	belangrijk	de
lokale	gemeenschap	hier	in	Schijndel	te
ondersteunen.	Na	een	jaar	vol	beperkingen
organiseren	zij	dit	najaar	een	unieke
spaaractie	waarmee	zij	het	verenigingsleven
in	Schijndel	een	steuntje	in	de	rug	geven.
Van	zondag	5	september	tot	zaterdag	13
november	2021	kunnen	klanten	van	PLUS
Bertrams	euro’s	sparen	voor	hun	club	of
vereniging.	En	dat	bedrag	kan	flink	oplopen.
Onder	'lees	meer'	vindt	u	meer	informatie
over	de	actie	en	hoe	u	zich	als	vereniging
aan	kunt	melden.

Samen	voor	uw	vereniging
U	begrijpt:	deze	actie	kan	ook	de	kas	van
uw	club	spekken.	En	u	bepaalt	waaraan	zelf
waaraan	u	het	bedrag	besteedt.	Leden,
familie,	buren,	vrienden,	kennissen,
iedereen	die	uw	club	of	vereniging	een
warm	hart	toedraagt	kan	bij	PLUS
Bertrams	sparen.	Hoe	meer	mensen	u	weet
te	activeren,	des	te	hoger	het
sponsorbedrag	voor	uw	club	of	vereniging.

Hoe	werkt	de	actie?
•	Looptijd	spaaractie:	zondag	5	september
t/m	zaterdag	13	november	(week	36	t/m	45).
•	De	klant	ontvangt	bij	elke	€	10,-	aan
boodschappen	en	wekelijkse	actieproducten
een	voucher	met	unieke	code.
•	De	klant	wijst	actiecode(s)	toe	aan	de	club
of	vereniging	van	zijn	keuze	op	een	speciale
website.
•	Na	de	actieperiode	wordt	het	totale
sponsorbedrag	verdeeld	over	alle
deelnemende	clubs	en	verenigingen.
U	ontvangt	uw	deel	op	de	bankrekening	van
uw	club.

Meer	weten?
Bent	u	overtuigd	en	bent	u	erbij?	Meldt	u
zich	dan	direct	aan	bij	Bart	Vissering	van
PLUS	via	bart.vissering@plus.nl	of	via	een
aanmeldformulier	bij	de	service	balie.	

Hoi	allemaal,	
	
Omdat	sommige	me	wel	en
andere	nog	niet	kennen	wil
ik	me	graag	even	aan	jullie
voorstellen.
Ik	ben	Esther	van	der

Velden,	51	jaar	en	woon	in	Schijndel.
Ik	ben	27	jaar	getrouwd	met	Rob	en	wij
hebben	2	zonen	van	23	en	21	jaar.
Ik	zwem	op	dinsdag	en	vrijdag	om	12:00
uur.	Mijn	hobby’s	zijn	wandelen,	fietsen,	met
de	caravan	kamperen	en	vooral	naar	het
zwembad,	heerlijk	in	dat	warme	water!
Ik	hoop	dat	het	me	lukt	om	als	bestuurslid
wat	bij	te	kunnen	dragen	voor	onze
vereniging,	ga	mijn	best	doen!
	
Groetjes	Esther

Bekijk	de	webversie
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Woordje	van	de
voorzitter

Noteer	alvast	in	uw	agenda:
Jaarvergadering

Op	maandag	31	januari	2022	zal	de	jaarvergadering	van
Reumabeweeggroep	de	Meierij	gehouden	worden	in	het
Spectrum	aan	de	Steeg	in	Schijndel.
De	vergadering	begint	om	19.30	uur.
Het	bestuur	vraagt	u	nu	alvast	deze	datum	en	tijdstip	in	uw
agenda	te	reserveren.	Gezien	de	afgelopen	periode	en
diverse	ontwikkelingen	vinden	wij	het	belangrijk	u	op	deze
vergadering	uitgebreid	te	informeren	en	verantwoording	af
te	leggen	over	de	afgelopen	periode.
Verder	hebt	u	hievoor	al	kunnen	lezen	dat	er	ook	diverse	
wisselingen	in	het	bestuur	zijn.
Verder	kijkt	het	bestuur	graag	met	u	vooruit	naar	de
toekomst	zodat	de	nodige	beslissingen	genomen	kunnen
worden	waarover	u	dan	geinformneerd	en	gehoord	bent.
Samen	zijn	we	Reumabeweeggroep	de	Meierij.
U	ontvangt	ruim	voor	de	vergadering	de	nodige	informatie.

Dus....graag	tot	ziens	op	31	januari.

Brief	voorzitter	24	september:

Beste	leden	van	Reumabeweeggroep	de	Meierij,

Wat	fijn	dat	we	na	een	heel	lange	periode	weer	kunnen
oefenen	in	warm	water.	Gelukkig	hebben	we	twee
therapeuten	bereid	gevonden	ons	tijdelijk	te	helpen	om	het
stoppen	van	Roxanne	en	Chris	op	te	vangen.	We	zijn	bezig
met	een	structurele	vervanging.	We	hebben	op	dit	moment
ook	echter	een	andere	zorg	waarvoor	we	jullie	hulp
inroepen.	Zoals	jullie	weten	ga	ik	bij	de	komende
jaarvergadering	stoppen	als	bestuurslid.	Dit	heb	ik	al
geruime	tijd	geleden	op	de	jaarvergadering	aangegeven.
Op	de	laatste	bestuursvergadering	heeft	ook	onze
penningmeester	Marga	van	Zutphen	aangegeven	bij	de
jaarvergadering	te	stoppen	als	bestuurslid.	Zij	kan	dit
vanwege	werk	en	studie	niet	meer	combineren.	Naast	dit
heeft	zij	natuurlijk	ook	nog	een	gezin	met	jonge	kinderen.
Binnen	het	huidige	bestuur	kunnen	we	de	vrijvallende
functie	niet	oppakken.	Natuurlijk	is	het	bestuur	op	zoek
naar	vervanging.	Wij	vragen	u	ons	daarbij	te	helpen.	Wilt	u
zelf	toetreden	tot	het	bestuur	dan	horen	wij	graag.	Kent	u
iemand	binnen	de	vereniging	of	daarbuiten	die	wij	zouden
kunnen	benaderen	dan	horen	wij	dat	natuurlijk	ook	graag.
Per	slot	van	rekening	ben	ik	ook	bereid	geweest	voorzitter
te	worden	zonder	dat	ik	zelf	actief	lid	ben.	U	begrijpt	dat	het
zeer	belangrijk	is	dat	deze	functies	goed	worden	ingevuld.
Nu	is	er	ook	nog	tijd	om	mensen	in	te	werken.	Wij	hopen
dat	u	zich	dat	ook	realiseert.	Zonder	goede	invulling	komt
het	voortbestaan	van	onze	mooie	vereniging	onder	druk	te
staan.	En,	dat	is	natuurlijk	het	laatste	wat	we	willen.	Ik
vertrouw	er	dan	ook	op	dat	u	deze	noodkreet	vanuit	het
bestuur	ook	serieus	oppakt	en	niet	denkt	“dat	doet	een
ander	wel”.	Realiseer	u	ook	dat	het	wellicht	ingewikkeld	en
tijdrovend	lijkt,	maar	dat	het	in	de	praktijk	wel	meevalt.	Er	is
ruimte	om	te	leren	en	de	sfeer	in	het	huidige	bestuur	is
goed.	Daarnaast	is	er	een	grote	bereidheid	om	dingen
samen	voor	elkaar	te	krijgen.

Met	vriendelijke	groet,

Berry	Dekkers	Voorzitter	Reumabeweeggroep	de	Meierij

Contributie	2022......

Het	bestuur	heeft	al	een	paar	keer	vragen	gekregen	m.b.t.
de	contributie	voor	2022.
Deze	kunnen	wij	pas	in	december	verantwoord	vaststellen.
Deze	contributie	zal	in	december	of	januari	afgeschreven
worden.	In	de	jaarvergadering	van	31	januari	zal	het
bedrag	definitief	worden	vastgesteld.
We	streven	er	naar	om	de	hoogte	gelijk	te	houden	zoals
het		was	voor	aanvang	van	de	coronapandemie.Voor
tarieven	kijk	op	onze	website
www.reumabeweeggroepdemeierij.nl	.

Grijp	je	kans!!!!
Vacatures

Voorzitter/Pennigmeester

Reumawalk	met	Leidie	Dam
Op	zaterdag	11	september	j.l.	heb	ik
deelgenomen	aan	de	jaarlijkse	Reumawalk;
deze	keer	was	de	8e	versie,	maar	voor	mij	was
het	de	eerste	keer.
	
Het	was	een	zeer	geslaagde	tocht,	hoewel	het
niet	naast	de	deur	was.
(het	was	op	het	mooie	landgoed	Haarzuilens	in
Utrecht).	Maar	goed,	dat	was	mijn	eigen	keuze
en	ik	vond	ook	het	een	heel	aantrekkelijk
evenement.	En	het	wandelweer	was	perfect	op
dat	moment.
Je	kon	kiezen	voor	3	relatief	korte	afstanden	die
in	drie	verschillende	lussen	waren	uitgestippeld.
Je	kwam	na	iedere	route	weer	terug	op	de
start/pauze-plaats	(Geertjes	Hoeve,	óók	heel
leuk),	waardoor	je	zelf	kon	bepalen	of	je	nóg	een
ronde	wilde	doen,	of	liever	wilde	stoppen	als	je
lijf	dat	aangaf.	Ik	heb	zelf	twee	van	de	drie
rondes	gelopen,	11	km.
De	totale	route	was	16	km.
	
Daarnaast	was	één	van	de	twee	dames	die	de
wandeling	georganiseerd	hadden,	mijn	'online-
wandeltrainster'	(op	de	foto,	de	dame	met	de
cheque	in	handen).	Mede	dankzij	haar	ben	ik	de
afgelopen	twee	jaar	meer	gaan	wandelen	en
heb	dit	op	een	verantwoorde	wijze	kunnen
opbouwen.	Zij	is	zeer	inspirerend	en	motiverend
als	professioneel	wandeltrainster!	Ik	vond	het
dan	ook	leuk	om	haar	eens	'live'	te	ontmoeten.
Ik	herkende	haar	van	de	foto's	en	webinars,
maar	zei	kende	mij	dus	níet	van	zien.	Ik	heb	wel
via	mails	en	chat	vrij	regelmatig	contact	met
haar	gehad.	Toen	ik	haar	zag,	zei	ik:	'Dag
Wanda.'	Zei	keek	me	eerst	wat	bevreemd	aan
en	ik	vertelde	dat	ik	háár	wel	kende	van	zien,
maar	zij	mij	niet...	Toen	noemde	ik	mijn	naam	en
reageerde	ze	super	enthousiast	op	onze
ontmoeting,	net	zoals	ik	haar	ook	ken	van	haar
webinars	en	filmpjes.
Kortom,	het	was	een	mooie	dag	en	de
kilometers	rijden	ernaartoe	was	zeker	de	moeite
waard.
	
Bijgaande	foto's	heb	ik	van	de	Facebookpagina
van	de	Reumawalk	'geplukt'.
	
P.S.	Volgend	jaar	wil	men	de	Reumawalk
misschien	op	een	andere	manier	gaan
aanpakken.	Op	meer	locaties	in	het	land	en
mede	georganiseerd	door	de	plaatselijke
reumaverenigingen.	Ik	heb	gezegd	dat	ik	het
zou	doorgeven	aan	ons	verenigingsbestuur.
Dus...	misschien	een	idee	om	dit	evenement
volgend	jaar	ook	mee	te	organiseren	(misschien
in	samenwerking	met	de	wandelvereniging??)
	
groetjes,	
Leidie

Wereld	Reumadag	2021
Op	12	oktober	is	het	Wereldreumadag	(WRD).
De	Wereldreumadag	is	een	jaarlijks	terugkerend
wereldwijd	initiatief	om	aandacht	te	vragen	voor
mensen	met	reuma	en	spierziekten.
Reuma	zorgt	vaak	voor	lichamelijke
beperkingen.	Mensen	met	een	vorm	van	reuma
en	hun	naasten	en	omgeving	moeten	niet	alleen
leren	omgaan	met	hun	ziekte,	pijn	en
vermoeidheid.	Ze	moeten	ook	omgaan	met
vragen,	twijfels,	onbegrip	en	emoties,	die
samengaan	met	hun	ziekte.	Reuma	heeft
bovendien	invloed	op	studie,	werk,	gezin,
hobby’s,	enz.
Op	deze	dag	vragen	we	als	Nationale
Vereniging	ReumaZorg	Nederland	daarom
nadrukkelijk	aandacht	voor	de	impact	van	reuma
op	het	leven	van	mensen.
Nederland	telt	ruim	twee	miljoen	mensen,	die
één	van	de	verschillende	vormen	van	reuma
hebben.	De	afgelopen	jaren	is	reuma	steeds
meer	een	onzichtbare	ziekte	geworden.	Dat
komt	door	de	steeds	betere	behandelingen,	die
de	afgelopen	decennia	zijn	ontwikkeld.	Hierdoor
belanden	mensen	eigenlijk	niet	meer	in	een
rolstoel	en	vergroeien	hun	handen,	voeten	en
andere	gewrichten	niet	meer	zo	ernstig	als	dat
vroeger	gebeurde.	Op	straat	zal	je	mensen	met
reuma	daarom	niet	snel	herkennen.	Toch	is
reuma	nog	steeds	niet	te	genezen.	De	oorzaak
van	de	meeste	vormen	van	reuma	is	nog
onbekend,	maar	er	wordt	hard	gezocht	naar
nieuwe	behandelingen.	Als	je	de	diagnose
reuma	krijgt	van	je	arts,	moet	je	dus	leren	leven
met	een	ziekte,	die	je	voor	de	rest	van	je	leven
hebt.	Een	ziekte	die	bovendien	de	nodige	impact
op	je	dagelijks	leven	heeft	en	alles	wat	erbij
hoort,	zoals	je	werk,	hobby’s,	gezinsleven,
relatie,	enz.
Miljoenen	mensen	voeren	dagelijks	een
onzichtbare	strijd	tegen	ontstekingen,	pijn	en
vermoeidheid.	EULAR,	de	European	Alliance	of
Associations	for	Rheumatology,	waarvan	de
Nationale	Vereniging	ReumaZorg	Nederland
namens	Nederland	lid	is,	schat	dat	er	zo’n	120
miljoen	mensen	in	de	EU	alleen	al	momenteel
gediagnosticeerd	zijn	met	een	reuma	of	een
spierziekte.	Nog	eens	100	miljoen	mensen	zijn
momenteel	niet	gediagnosticeerd	en	proberen
om	te	gaan	met	symptomen	van	reuma,	die
vaak	over	het	hoofd	worden	gezien	of	verkeerd
ingeschat.	Een	groot	deel	van	de	mensen	wordt
getroffen	door	ziekten,	die	een	impact	hebben
op	hun	levenskwaliteit	en	hun	deelname	aan	de
samenleving,	bijvoorbeeld	met	werk.	Het
onvermogen	om	te	werken	vermindert	het
gevoel	van	eigenwaarde,	verhoogt	de
afhankelijkheid	van	een	uitkering	en	het
zorgsysteem	en	familie	en	vrienden.
Wereldreumadag	maakt	deze	strijd	zichtbaar	en
vraagt	aandacht	voor	de	impact	van	reuma,	het
belang	van	een	vroege	diagnose	en	daarmee
bijvoorbeeld	behoud	van
werk.	EULAR	organiseert	jaarlijks	op	12	oktober
een	conferentie	/	forum	over	onderwerpen,
belangrijk	voor	mensen	met	reuma.
De	Nationale	Vereniging	ReumaZorg	Nederland
vraagt	echter	niet	alleen	op	deze	dag	aandacht
voor	de	impact	van	reuma,	maar	doet	dat	het
hele	jaar	door.
Meer	lezen	en	zien?	Klik	dan	hier:
https://reumazorgnederland.nl/wereldreumadag/	

Esher	van	der	Velden	treedt	toe	tot
het	bestuur:

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

In	deze	Nieuwsbrief	wederom	een	vorm	van
Reuma:
Artritis	psoriatica.

Wat	is	artritis	psoriatica?
Artritis	psoriatica	is	een	vorm	van
ontstekingsreuma	waarbij	je	tegelijk	ook	de
huidziekte	psoriasis	hebt.	Je	kunt	dus	klachten
aan	je	huid	hebben	én	klachten	door
gewrichtsontstekingen.

Gewrichtsontstekingen
Bij	artritis	psoriatica	heb	je	meestal	last	van
gewrichtsontstekingen	in	de	gewrichten	van	je
armen	of	benen.	Bijvoorbeeld	in	je	handen,
voeten,	ellebogen	of	knieën.
De	ontsteking	kan	ook	onder	in	je	rug	zitten,	in
je	bekken,	of	op	de	plek	waar	je	ribben	aan	je
borstkas	vastzitten.
Soms	komen	ontstekingen	in	je	vingers	of	tenen
voor	in	de	vorm	van	zwellingen.	Je	vingers	en
tenen	zien	er	dan	als	een	‘worst’	uit,	daarom
worden	dit	‘worstvingers’	of	‘worsttenen’
genoemd.	Het	medische	woord	hiervoor	is
dactylitis.
Ook	in	de	peesaanhechtingen	komen
ontstekingen	voor,	bijvoorbeeld	in	de
achillespees.

Psoriasis
Psoriasis	is	een	huidziekte.	De	bekendste	vorm
is	psoriasis	vulgaris.
Als	je	dat	hebt,	wordt	je	huid	op	sommige
plekken	rood	en	gaat	sterk	schilferen.	Meestal
gaat	het	om	de	huid	aan	de	buitenkant	van	je
ellebogen	en	knieën,	je	hoofdhuid	(beginnend	bij
de	haargrens)	en	je	huidplooien.	Psoriasis	komt
soms	ook	voor	bij	je	navel,	bilnaad	en	op	je
handpalmen	en	voetzolen.
Er	is	ook	een	vorm	van	psoriasis	(psoriasis
unguum)	waarbij	je	putjes	in	je	nagels	en	bruine
verkleuringen	onder	je	nagel	krijgt.
Spondyloartritis
Artritis	psoriatica	is	een	vorm	van	perifere
spondyloartritis.
Spondyloartritis	is	een	groepsnaam	voor	een
aantal	vormen	van	reuma.	Er	zijn	twee	soorten
spondyloartritis:
axiale	spondyloartritis	(axiale	SpA)
perifere	spondyloartritis	(perifere	SpA)
Bij	perifere	spondyloartritis	raken	vooral	de	grote
gewrichten	in	je	armen	of	benen	ontstoken,
zoals	bij	artritis	psoriatica.
Bij	axiale	spondyloartritis	heb	je	vooral	klachten
aan	je	bekken	en	je	wervelkolom.	De	ziekte	van
Bechterew	is	de	bekendste	vorm	van	axiale
spondyloartritis.
Spondyloartritis	komt	vaker	voor	binnen
sommige	families	en	bij	mensen	die	drager	zijn
van	het	gen	HLA-B27.	Daarom	wordt
aangenomen	dat	erfelijke	aanleg	een	rol	speelt
bij	het	krijgen	van	spondyloartritis.
Wie	krijgt	artritis	psoriatica?
Artritis	psoriatica	komt	even	vaak	voor	bij
mannen	als	bij	vrouwen.	De	aandoening	begint
meestal	tussen	je	20e	en	30e	levensjaar,	maar
kan	ook	op	een	andere	leeftijd	ontstaan.	Meestal
begint	artritis	psoriatica	met	psoriasis.
Meer	lezen	over	artritis	psoriatica	klik	dan	hier:

https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-
reuma/artritis-psoriatica/	
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