
 
 
 
 
  

 

FEBRUARI 2018 

Van de (vice) voorzitter 
Dit is alweer de tweede  nieuwsbrief van 2018. Wat 
gaat de tijd toch snel. De eerste  Informatieavond is 
ook alweer achter de rug. Tijdens de druk bezochte 
avond is er door Remedica een presentatie gegeven 
over bewegen. Aankomende 22 februari  is er een 
presentatie over reflextherapie. Dit beloofd  
wederom een zeer interessante avond te worden. 
Wat ook interessant is de Algemene  
Ledenvergadering in maart. U krijgt de benodigde 
stukken binnenkort thuisgestuurd. Heeft u vragen 
of opmerkingen naar aanleiding van deze stukken 
dan horen we die graag. Soms zijn er vragen die het 
nodige onderzoek vereisen.  
Ik wil u er nog op wijzen dat de komende maand de 

emailadressen van alle  
bestuursleden zullen veranderen. 
U vindt ze onderaan deze  
nieuwsbrief. Volgende maand 
hoort u hier meer over.   

  Jan Polko    

Gezocht  
coördinator oefengroepen! 

Na 32 jaar coördinator  
oefengroepen geweest te zijn heb ik 
het bestuur aangegeven hiermee te 
willen stoppen, ook als bestuurslid. 
Nu zijn we natuurlijk dringend op 

zoek naar iemand die mij op wil volgen. Het werk 
omvat het bijhouden van alle Hydro en Bechterew 
oefengroepen, MTT en Yoga. Als leden zich als lid 
aanmelden met de wens om deel te nemen aan een 
oefengroep moet er contact met deze persoon  
opgenomen worden en bekeken worden waar ze het 
best inpassen. Verder moeten er  
contacten onderhouden worden 
met de therapeutes en  het 
revalidatiecentrum. Uiteraard 
maakt u dan ook deel uit van het bestuur van de 
RPV Delft! Daar mijn aftreden al tijdens de komen-
de ledenvergadering op 22 maart a.s. is,  hoop ik 
van harte dat iemand bereidt is om deze functie van 
mij over te nemen. Voor nadere informatie kunt u 
mij natuurlijk altijd bellen of  mailen, 

Harry Gijselhart, coördinator oefengroepen RPV 
Delft. 

 Carpaal Tunnel Syndroom 
Als uw hand u in de steek laat . Een tintelend, prikkelend en 
doof  gevoel in de vingers en  
handpalm. Uitstralende pijn naar de 
onderarm, elleboog en schouder. 
Krachtverlies in de hand, waardoor u 
zomaar dingen uit uw hand laat 
glijden. Wat is toch de reden  
waarom uw hand het af laat weten? Dit zijn de  
typische symptomen van het Carpaal Tunnel  
Syndroom. Bij deze aandoening gaat het om beknel-
ling van de middenhandszenuw in de pols. De 
klachten treden vooral op bij mannen en vrouwen 
tussen de 40 en 60 jaar. Zwangere vrouwen, 
Reumatoïde artritis patiënten en mensen met  
overgewicht hebben een verhoogd risico op het 
Carpaal Tunnel Syndroom. Deze aandoening kan 
zich soms ook aan beide handen tegelijk voordoen. 
Wat is de Carpale Tunnel? 
De Carpale Tunnel is een smalle doorgang  
waardoor zenuwen en pezen vanuit de onderarm 
naar de hand lopen. Deze tunnel wordt gevormd 
door acht in een boogvorm gerangschikte  
middenhandsbeentjes. Deze worden omhuld door 
stevig bindweefsel, waardoor een tunnel wordt ge-
vormd. Hierdoor loopt één zenuw en negen pezen. 
De buigpezen, die omgeven zijn met een vlies, zijn 
de uitlopers van de spieren die zich in de onderarm 
bevinden. Zij maken het mogelijk om bewegingen 
met uw pols en vingers te maken. De middenhands-
zenuw is verantwoordelijk voor het gevoel en de 
tastzin van uw vingers. 
Wat is het Carpaal Tunnel Syndroom? 
De vliezen die om de pezen heen liggen kunnen 
door diverse oorzaken gaan opzwellen. Daardoor 
wordt de ruimte in de toch al nauwe tunnel krapper 
en krapper. Dit heeft als gevolg, dat de zenuw  
tegen het bindweefsel gaat drukken en er een  
tintelend, prikkelend en doof gevoel in de handen 
ontstaat. Deze symptomen komen nog het meest  
overeen met een slaapbeen. Dit ontstaat wanneer u 
te lang met uw benen over elkaar gezeten heeft, 
waardoor de zenuw in de knieholte wordt  
afgeklemd. De tintelingen en prikkelingen  
verdwijnen weer snel op het moment dat u uw  
benen van elkaar haalt en wat beweegt. Bij het Car-
paal Tunnel Syndroom bent u helaas niet in staat 
om de druk van de zenuw af te halen. U kunt dus 

https://www.bewegenzonderpijn.com/wat-is-reuma/


zelf geen invloed uitoefenen op het verminderen van 
dat vervelende gevoel in uw handpalm en vingers. Er 
zijn een aantal factoren die een rol kunnen spelen bij 
het opzwellen van de vliezen om de buigpezen in de 
Carpale Tunnel. Omdat deze aandoening vaker voor-
komt bij vrouwen die zwanger of in de overgang zijn, 
wordt vermoed dat hormonale veranderingen 
verantwoordelijk zijn voor deze zwellingen. Maar ook 
een langzaam werkende schildklier en overproductie 
van groeihormonen worden in verband gebracht met 
het Carpaal Tunnel Syndroom. Door een polsbreuk 
kunnen de middenhandsbeentjes verschuiven,  
waardoor de tunnel te krap wordt. Ook kunnen de 
zwellingen in de Carpale Tunnel ontstaan door 
ontstekingen bij Reumatoïde artritis of door  
repeterende bewegingen met de pols. Deze  
aandoening komt tevens vaker voor bij mensen die 
Diabetes mellitus (suikerziekte) hebben. 
Hoe stelt men de diagnose Carpaal Tunnel Syndroom  
Het advies is om uw huisarts een zo gedetailleerd  
mogelijke beschrijving van uw klachtenpatroon  
te geven. Deze symptomen kunnen immers ook  
optreden bij een beknelling van de zenuw ter hoogte 
van de halswervelkolom, bij een nekhernia en bij 
artrose aan de nek. Er zal een uitgebreid lichamelijk 
onderzoek volgen om deze mogelijke oorzaken uit te 
kunnen sluiten. Bij het vermoeden van een Carpaal 
Tunnel Syndroom zijn er een aantal testen om de  
diagnose te kunnen stellen. Zo kan er een röntgenfo-
to worden gemaakt of bloedonderzoek worden  
verricht. Voor de bevestiging van de diagnose zal uw 
huisarts een zenuwgeleidingsonderzoek (EMG)  
aanvragen. Met behulp van kleine stroomstootjes 
wordt eventuele vertraging van de zenuwgeleiding in 
de Carpale Tunnel gemeten. Soms kan een echo ge-
maakt worden om een beknelling van de zenuw aan 
te tonen. 
Hoe wordt het Carpaal Tunnel Syndroom behandeld? 
Als u niet teveel hinder ondervindt van het Carpaal 
Tunnel Syndroom, zal de arts liever wachten met een 
behandeling. In 25 procent van de gevallen verdwij-
nen de klachten binnen een jaar weer vanzelf, zoals 
bij een zwangerschap. U kunt proberen uw klachten 
te verlichten door regelmatig uw handen te bewegen 
zonder deze te belasten. De polsen buigen en  
strekken, vuist maken, vingers strekken en spreiden 
en met de handen wapperen kunnen ook (tijdelijk) 
het vervelende gevoel in uw handen  
verminderen. 

Bron: Bewegen zonder pijn.com 

Interactie gevraagd 
De Reuma Patiëntenvereniging Delft is met ruim 300 
leden een behoorlijk grote patiëntenvereniging en 
daar zijn wij als bestuur natuurlijk erg blij mee. Het 

bestuur zou echter graag wat meer interactie met de 
leden willen hebben. 
Heeft u bijvoorbeeld een  
ontmoetingsmiddag of 
een informatieavond  
bijgewoond? Zit u bij een 
van de beweeggroepen? 
Vertel ons dan uw erva-
ringen. Wij kunnen deze delen met de andere leden 
en het bestuur kan er van leren. Ook als u nieuwe 
ideeën heeft voor een thema voor een informatie-
avond, dan horen wij dat graag. Ook uw vragen of 
ervaringen over leven met reuma horen wij graag. U 
kunt uw ervaringen, ideeën en vragen te allen tijde 
doorsturen naar de secretaris/plaatsvervangend 
voorzitter: .   
 

 
 
 
 

Informatieavond 22 februari  

Reflexzonetherapie en Omgaan met pijn 
Tijdens de Internationale Week van de Reflexologie 
vorig jaar in september werd een informatieavond  
georganiseerd met bovengenoemd thema door 
Jolanda Baptist en Margaret Bruinsma-Padmos 
voor de bewegingsgroepen van Sophia Revalidatie 
Delft. Eind vorig jaar zijn zij door Harry Gijselhart 
gevraagd om nog een keer deze informatieavond te 
houden voor leden en introducees van de RPV  
regio Delft, waar zij enthousiast op hebben  
gereageerd. Door de jaren heen is aangetoond dat 
Reflexzonetherapie positieve effecten laat zien op 
de kwaliteit van leven, bij stress, angst en pijn. Het 
is veilig en heeft geen bijwerkingen.  Reflexzonethe-
rapie is een natuurlijke behandelmethode die zeer 
positief kan werken in het 
proces om het lichaam meer 
in balans te brengen. Hier-
door kunnen pijnklachten  
verminderen, waardoor de 
kwaliteit van leven kan verbeteren. Bent u niet in de 
gelegenheid om de informatieavond bij te wonen en 
wilt u wel kennis maken met reflexzonetherapie, 
dan kunt u contact opnemen met de VNRT.  Op 
onze site: www.vnrt.nl heeft u de mogelijkheid een-
voudig te zoeken naar een therapeut in uw omge-
ving. De kosten van de reflexzonetherapie worden 
voor een groot gedeelte vergoed door de ziektekos-
tenverzekeraars, mits aanvullend verzekerd.  
U bent van harte uitgenodigd! De avond begint om 
20.00 uur met een inloop vanaf 19.30 uur. Koffie en 
thee staat klaar! 
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AGENDA 2018 
1. Do 15 februari; 14.00 - 15.00 uur Koffie-, Thee– en/of Spelmiddag bij Meyman 
2. Do 22 februari; 20.00 - 22.00 uur  Informatieavond over Reflexologie 
3. Do 15maart; 14.00 - 15.00 uur Koffie,- Thee– en/of spelmiddag bij Meyman,  
4. Do 22 maart; 20.00 - 22.00 uur Jaarvergadering 
 
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) 
Volgende nieuwsbrief verschijnt in maart 2018 

Help mee aan het voortbestaan van uw vereniging!  
 
Wilt u niet direct een bestuursfunctie bekleden, 
maar wel de vereniging helpen te blijven bestaan? 
Meld u dan ook aan. Er zijn bepaalde delen van de 

bestuurstaken die, eventueel samen 
met iemand anders, door vrijwilligers 
gedaan kunnen worden.  
Het bestuur begrijpt heel goed dat de 
meesten van u gezondheidsproblemen 

hebben, maar in overleg is er heel veel mogelijk. 
Hoe meer vrijwilligers we hebben om te taken te 
verdelen, hoe minder tijd het voor iedereen kost. 
Voor telefoonnummers en emailadressen zie on-
deraan in  deze nieuwsbrief. 
 

Fibromyalgie-patiënten gevoeliger voor pijn 
door overactieve hersennetwerken 
Stap voor stap benadert de weten-
schap de mogelijke oorzaak van 
fibromyalgie. Amerikaanse en  
Zuid-Koreaanse onderzoekers heb-
ben nu ontdekt dat patiënten over 
overactieve hersennetwerken be-
schikken. Daardoor reageren ze 
heftiger op pijnprikkels. Deze 
vondst is een belangrijke stap om te kunnen  
achterhalen hoe fibromyalgie zich bij iemand  
ontwikkelt. 

 
 
 
 
 
 

Dringend nieuwe bestuursleden gezocht! 
Zoals u weet draait het bestuur sinds maart 2017 
nog steeds zonder voorzitter. Nu heeft ook de  
coördinator van de beweeggroepen aangegeven dat 
hij bij de komende bestuursverkiezingen niet meer 
herkiesbaar is. Het bestuur is daarom dringend op 
zoek naar nieuwe leden! 
Wanneer er zich geen nieuwe bestuursleden  
aanmelden, dan moet worden overwogen om de 
vereniging op te heffen! Dit is iets wat wij niet  
willen. U toch ook niet? Help ons daarom en meld 
u direct aan bij het secretariaat. 
Wilt u eerst meer informatie over het bestuurs-
werk? Bel dan naar de plaatsvervangend voorzitter 
Jan Polko (telefoon 06-549023360). Vragen over 
de beweeggroepen kunt u stellen aan de  
coördinator beweeggroepen Harry Gijselhart. 
Natuurlijk bent u ook van harte welkom om een 
bestuursvergadering bij te wonen. Zo kunt u een 
goede indruk krijgen wat het bestuurswerk inhoud. 
Het bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de 
maand. Meld u hiervoor even aan bij de  
plaatsvervangend voorzitter.  
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