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Van de voorzitter 
Op een goed bezochte ledenvergadering zijn weer 
de nodige besluiten genomen. Binnen het bestuur is 
Harry Gijselhart afgetreden als coördinator van de 
beweeggroepen, Marja Hagman heeft dit van hem 
overgenomen. Ook is Kathinka Eekhout toegetre-
den tot het bestuur. Beide zijn van harte welkom en 
ik wens ze veel plezier de komende tijd. Ook heb-
ben er enkele bestuurswijzigingen plaatsgevonden.  
Jan Polko is gekozen tot voorzitter en Nelleke  
Flipse is vice voorzitter, Betty Aanen is 2e tweede  
secretaris buiten de taken die zij al deed zoals het 
up to date houden van de website. Wel is er nog 
plaats voor een secretaris, we hopen deze snel te 
vinden. Alle overige bestuursleden houden dezelfde 
functie Jan Eekhout als penningmeester, Trees 
Mennes de ledenadministratie en Monique Trom-
pert, algemeen bestuurslid en blijft alle vergadering 
vastleggen. U ziet een mooi uitgebreid en gebalan-
ceerd bestuur. In deze nieuwsbrief kunt u de ko-
mende activiteiten vinden. Helaas is de avond van 
31 mei door omstandigheden geannuleerd. Deze 
presentatie zal later in het jaar plaatsvinden. 
Ik wens u veel plezier met het lezen van de nieuws-
brief. Mocht u vragen hebben dan horen wij die 
graag. 

 Jan Polko    
 

Overstappen naar een ander biologisch 
 medicijn 

Mensen met  
reuma moeten 
in samenspraak 
met de reuma-
toloog de keu-
ze maken om 
onder strikte 

voorwaarden over te stappen op een ander biolo-
gisch medicijn vanwege niet-medische redenen. 
Wat is er aan de hand? 
Veel mensen met een vorm van reuma hebben in 
de afgelopen jaren hun gezondheid sterk vooruit 
zien gaan door het gebruik van biologische  
medicijnen. Deze medicijnen helpen ontstekingen 
te remmen en gewrichtsschade tegen te gaan.  
Mensen met reuma kunnen door biologische  
medicijnen, veel vaker en langer dan voorheen, 
deelnemen aan de  

samenleving. Na het verschijnen van de oorspron-
kelijke biologische medicijnen (biologicals), hebben 
ook biosimilars hun intrede gedaan door het aflo-
pen van patenten. Biosimilars zijn medicijnen met 
dezelfde werkzame stof als het originele biologische 
medicijn dat al is geregistreerd. De komende tijd 
komen vele biosimilars op de markt. Naast deze 
ontwikkeling, neemt de druk op het geneesmidde-
lenbudget in Nederland toe.  
 Wat vindt het Reumafonds? 
Bij het overstappen naar een an-
der biologisch  
medicijn, gaat het om zorg op maat voor de indivi-
duele patiënt. Zij moeten de gelegenheid krijgen 
om, in samenspraak met de reumatoloog, de keuze 
te maken om al dan niet over te stappen. Als er 
vanuit kostenoverwegingen wordt gekozen voor 
het overstappen naar een ander biologisch medicijn 
met dezelfde werkzame stof (meestal een biosimi-
lar), dan vindt  het Reumafonds dat wisselen aan de 
volgende voorwaarden moet voldoen: 
1. Maatwerk in samenwerking met de  
reumatoloog  
Besluitvorming over het al dan niet overstappen 
moet plaatsvinden door de reumatoloog in  
samenspraak met de patiënt (shared decision  
making). Naast medische redenen, moet ook  
rekening worden gehouden met persoonlijke  
omstandigheden, behoeften en wensen van mensen 
met reuma. Zij moeten instemmen met de overstap 
(informed consent) en voldoende tijd krijgen om 
een afweging te maken over hun behandeling 
2. Meer onderzoek naar overstappen is nodig 
De effectiviteit en veiligheid van het overstappen 
naar een ander biologisch medicijn moet zijn  
gewaarborgd. Er zijn de laatste jaren belangrijke 
‘switch studies’ verschenen, waarbij de effectiviteit 
en veiligheid van een biosimilar is vergeleken met 
de oorspronkelijke biological. Voor het  
overstappen naar een ander biologische medicijn, 
zijn dit soort ´switch studies´ voor reumatologen en 
mensen met reuma van essentieel belang voor het 
opbouwen van vertrouwen.  
3. Goede informatie en begeleiding van  
mensen met reuma  
Cruciaal is het verkrijgen van vertrouwen in het 
nieuwe medicijn aan de hand van objectieve   
informatie verstrekt door de reumatoloog,  



apotheker en reumaverpleegkundige. Alle mensen 
met  
reuma moeten voor vragen en begeleiding terecht 
kunnen bij hun behandelend arts en/of reumaver-
pleegkundige in het ziekenhuis.  
4. Monitoring van de effecten van de overstap 
Zorgvuldige monitoring naar het gebruik van  
biologische medicijnen, waaronder ook dosering en 
gebruiksfrequentie, is noodzakelijk. Bij problemen 
ten aanzien van de werking en bijwerkingen, kan dan 
snel worden ingegrepen. Terugkeer naar het eerdere  
medicijn moet gegarandeerd zijn. De informatie uit 
de monitoring geeft meer inzicht in de werking,   
bijwerkingen en resultaten bij het overstappen naar 
een ander biologisch medicijn.  
5. Voorkomen van meerdere malen wisselen van 
biologisch medicijn. 
Veranderen van biologisch geneesmiddel is voor 
mensen met reuma zeer belastend. Ook is het lastig 
om bij meerdere wisselingen te achterhalen door welk 
middel de mogelijke effecten op langere termijn zijn 
toe te schrijven. Ervaringen met biologische medi-
cijnen van o.a; 
Joke de Vries, reumatoïde artritis sinds 62 jaar en  
polymyalgia rheumathica sinds een jaar: 
“Vroeger ben ik veel geopereerd en had ik 
veel pijn vanwege mijn reuma, daardoor kon 
ik helaas  ook niet meer werken. Door de 
biologische medicijnen is de reuma tot rust 
gekomen en nu voel ik me veel beter! Ik hoop 
dat vooral jonge mensen heel veel eerder biolo-
gische medicijnen kunnen krijgen als deze het beste passen in 
hun behandeling, zodat ze zo min mogelijk 
 belemmeringen ondervinden in hun leven door de reuma.” 
  

Zeven  vragen die je kunt stellen bij  overstappen  
 Wat zijn in mijn behandeling de voor- en nadelen 

van overstappen naar een ander biologisch medi-
cijn met dezelfde werkzame stof?  

 Is het een goed moment in mijn  

 behandeling om over te stappen (ook gezien mijn 
persoonlijke omstandigheden)?  

 Wat zijn de mogelijkheden en alternatieven?  

 Wat zijn mogelijke risico’s bij overstappen?  

 Waar kan ik goede onafhankelijke informatie  
 krijgen over mijn nieuwe medicijn?   

 Hoe word ik begeleid en gemonitord?  

 Welke stappen gaan we nemen, mocht het nieu-
we  medicijn niet aanslaan? Kan ik ook terug naar 
mijn oude medicijn?  Meer informatie  

Bekijk het uitgebreide standpunt van het  
Reumafonds ‘Overstappen naar een ander biologisch  
medicijn? ’ Meer informatie over biologische medicijnen 
op de website van het Reumafonds (Bron).  

  
 
  

 
 
 
 
 

 
Op 26 april komt Petra Veldt-Kok spreken over  
reumatoïde artritis voor de reumapatiëntenvereni-
ging. Hieronder vindt u een beschrijving van wat er 
aan bod gaat komen. 
Het vakgebied reumatologie heeft een grote  
ontwikkeling doorgemaakt. Als introductie op het 
onderwerp reumatoïde artritis, wordt het vakgebied 
reumatologie in perspectief geplaatst.  
Aansluitend zal het ziektebeeld Reumatoïde Artritis 
(RA) worden besproken. Hierbij wordt stilgestaan 
bij het ontstaan van RA, de werking van het afweer 
systeem, de klachten die de ziekte met zich mee-
brengt, hoe de reumatoloog tot de diagnose komt 
(onder andere diagnostische testen), de behandeling 
(onder andere behandeldoelen en nieuwe  
behandelmogelijkheden), de prognose en  
complicaties van RA en reumamedicatie. Tot slot 
zal er worden stilgestaan bij actuele onderwerpen in 
de reumazorg zoals e-health en gezamenlijke 
beslisvorming in de spreekkamer. Het belooft een 
inspirerende interactieve avond te worden waarbij u 
gevraagd wordt om actief mee te denken. 
Ik kijk ernaar uit om een voordracht te komen  
geven,  
m.v.g, Petra Veldt- Kok,  
Reumatoloog  
Reinier de graaf gasthuis Delft 
 
Zoektocht naar een loopkruk 
Tijdens mijn zoektocht naar een  
nieuwe loopkruk, waarom moet je er 
2 kopen als je er maar een nodig hebt, 
merkte ik al snel dat zorgwinkels  
weigeren artikelen per stuk te  
verkopen. Als leverancier leveren ze 
loopkrukken per set. Heb een mail 
gestuurd naar de leverancier van de 
loopkrukken en kreeg het antwoord 
terug dat het niet de bedoeling is om één loopkruk 
te kopen. De leverancier gaat kijken of hier iets aan 
gedaan kan worden.  Wel kreeg ik als tip een adres 
van een webwinkel waar je alles ook per stuk kunt 
bestellen. Het wordt niet echt heel duidelijk aange-
geven op deze website, ik wil u echter het adres niet 
onthouden, www.cemextrescon.nl.  
De bezorgkosten  zijn €9.00.  

Groeten Kathinka Eekhout 

https://home.reumafonds.nl/sites/default/files/Standpunt%20wisselen%20biologische%20medicijnen.pdf
https://home.reumafonds.nl/sites/default/files/Standpunt%20wisselen%20biologische%20medicijnen.pdf
http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/behandeling/medicijnen/biologische-medicijnen
http://www.cemextrescon.nl


Nieuwe bestuursleden 

Hier stellen de 2 nieuwe bestuursleden, zichzelf 
kort voor. Als 1e een stukje van 
Kathinka en aansluitend een 
stukje van Marja Hagman. 

Ik ben Kathinka Eekhout. Al 30 
jaar getrouwd met Leo Eekhout. 
Wij hebben 2 zonen, 2 dochters 
en 2 kleinzoontjes. Bijna 8 jaar geleden ben ik 
gediagnosticeerd met RA en in mindere mate met 
psoriasis en Bechterew. Ik ben al 8 jaar 2 middagen 
vrijwilliger bij stichting het Uilenest voor de 
tussenschoolse opvang. Ik wandel graag met onze 
hond en 1x per week met die van mijn dochter. En 
nu dan algemeen bestuurslid. Ik vind het leuk mijn 
steentje bij te dragen voor de vereniging.  

Groetjes Kathinka  
Mag ik mij even voorstellen, 
Ik ben Marja Hagman de nieuwe coördinator van de 
oefengroepen. Heb het van  Harry overgenomen 
deze is per april er mee gestopt. 
Je kunt bij mij terecht voor : 
Hydrotherapie – Bechterew – MTT en Yoga 
Voor info:  015-2572558 
Email: coördinator.rpvdelft@gmail.com 
 
 

 

Dat iemand reuma heeft, kun je vaak niet zien. En 
reumatische klachten kunnen de ene dag heel ernstig 
zijn en de volgende dag beperkt. Dat maakt het best 
lastig om te weten hoe je iemand met reuma kunt 
ondersteunen. Heeft iemand hulp nodig bij het tillen 
van een zware doos of is dat betuttelend? Waarom 
komt iemand vandaag later, terwijl we gisteren 
samen zo hard gewerkt hebben? Soms weten 
mensen simpelweg niet hoe ze begrip kunnen tonen 
voor mensen met reuma. Hier zijn wat handige tips 
om beter om te gaan met mensen met reuma:  

 

Kipsalade met avocado 
 

Frisse salade met rucola, cherrytomaat, avocado en 
warme kipfilet. De pestodressing doet het 'm. 
Een bijgerecht 
Voor 8 personen 
Bevat 310 kcal voedingswaarden 
Bereidingstijd 20 min.  

Ingrediënten Voor 8 personen 
600 g kipfilet 
25 g boter (of margarine) 
200 g verse Italiaanse pesto-dressing 
125 g crème fraîche 
2 avocado's 
250 g cherrytomaten 
75 g rucola slamelange 
8 verse basilicumblaadjes 
 
Bereiden 
Snijd de kipfilets in de lengte in repen en halveer. 
Bestrooi met peper en zout. Verhit in een 
koekenpan de boter en bak de reepjes kip in ca. 10 
min. rondom bruin en gaar. 

Roer in een schaal de Italiaanse dressing en de 
crème fraîche door elkaar. Breng op smaak met 
peper en zout. Snijd de avocado overlangs 
doormidden. Verwijder de pit en schep het 
vruchtvlees met een lepel uit de schil. Snijd het 
vruchtvlees in blokjes. Halveer de cherrytomaatjes. 
Schep de avocado, tomaatjes en kip door de 
dressing. 

Verdeel de slamelange langs de rand van een platte 
schaal. Schep de kipsalade in het midden en 
garneer met de blaadjes basilicum. 
Smullen maar! 

Bron;  

   

 Het bestuur wil u  
 bedanken voor uw 
 inzet  tijdens de 

 collecteweek van het 
 reumafonds 

Wist u dat er in  

mei, juni, juli en augustus  

 geen informatieavonden 
zijn  

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R312372/kipsalade-met-avocado


penningmeesterrpvdelft@gmail.com  

betty.rpvdelft@gmail.com

 
2572558

 NL49 RABO 01707 33335 t.n.v. Reumapatiëntenvereniging Regio Delft 

AGENDA 2018 
1. Do 19 april; 14.00 - 15.00 uur Koffie,- Thee– en/of spelmiddag bij Meyman,  
2. Do 26 april; 20.00 - 22.00 uur Dr. Petra Veldt-Kok, voorlichting RA 
3. Do 31 mei;   Geannuleerd 
4. Di 25 sept.; aanvang volgt   Dagje uit met de bus 
5. Do 27 sept.; 20.00 -  22.00 uur Ron van Rooijen, Genealogie 
 
De thema-avonden worden gehouden in Woonzorgcentrum Lindenhof,  Cort van der Lindenstraat 245, Delft 
De Koffie-, Thee en Spelletjesmiddagen zijn bij Meyman, Elzenlaan 2, 2612VW,  Delft 
De uitgave van deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning  

door het Reumafonds (www.reumafonds.nl) 

vereniging.  Voorbeeld de 
fysiotherapeuten Sophia en 
Bechterew hebben wel uw 
naam nodig, maar niet uw bankrekeningnummer.  
Welke gegevens van u leggen wij vast om als  
vereniging goed te kunnen functioneren: naam, 
voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboor-
tedatum, adres, postcode, woonplaats,  
telefoonnummer, emailadres, bank rekening 
gegevens (IBAN). 
De vereniging verstrekt deze gegevens niet verder 
aan derden. Er is wel een lijst beschikbaar met uw 
naam, telefoon, email adres voor de  
fysiotherapeuten Sophia en Bechterew groep. 
Het is daarbij ook zo dat de medewerkers van  
Sophia zelf ook zich moeten houden aan het regle-
ment van persoonsgegevens zoals door Sophia is 
opgesteld. 

 
Welke rechten heeft u als lid van de vereniging;  
u heeft het recht op inzage in uw gegevens, op een mutatie van 
deze gegevens bij onjuistheden en het verwijderen van deze 
gegevens bij beëindigen van het lidmaatschap. 
Bestuur heeft in voorbereiding een reglement welke 
in een voorlopige versie aan de bestuursleden zijn 
verstrekt.     

Jan Eekhout 

Uw privé gegevens en de wetgeving 
 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening  
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde  
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie 
(EU). De Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) geldt dan niet meer. Verenigingen en stich-
tingen vallen voortaan ook onder de regels van 
deze wet. Tot nu toe had onze vereniging daarvoor 
een vrijstelling.  
Wat betekent dat voor uw privé gegevens.  
De vereniging heeft een reglement opgesteld hoe 
moet worden omgegaan met uw privé gegevens. 
We hielden ons al feitelijk aan de oude wet. Maar 
het is nu zo dat de nieuwe wet boetes kan  
opleggen aan verenigingen en stichtingen welke 
niet volgens een reglement werken. Het is nu  
verboden om gegevens van u vast te leggen over 
onderdelen welke niet van belang zijn voor de  
uitvoering werkzaamheden van onze vereniging. 
Een voorbeeld, uw geloof is niet van belang voor 
een goed functioneren van de vereniging. Dus uw 
geloof mag onze vereniging niet ergens vastleggen.  
Zo is ook vastgelegd dat de vereniging geen  
gegevens aan derden mag verstrekken als dat niet 
van belang is voor een goed functioneren van de 

mailto:penningmeesterrpvdelft@gmail.com
mailto:betty.rpvdelft@gmail.com

