
 
 
 
 
  

 

Hallo allemaal. Ik wens iedereen 
een gezond en een bijzonder 2019. 
Het bestuur is al weer volop aan 
de slag om de informatieavonden 
en de Algemene Ledenvergadering 
voor te bereiden. Ik wil u vragen 
om op de ALV te komen in verband met een aantal 
belangrijke punten die aan de orde komen. Bij de  
volgende nieuwsbrief zult u de nodige documenten 
ontvangen voor deze vergadering.  
Zelf heb ik rustig de kerstdagen en Oud & Nieuw  
gevierd. Gelukkig was het bij ons in de buurt rustig 
met vuurwerk etc. Wat de kerstdagen betreft, wij  
hebben 15 december onze jaarlijkse kerstbrunch  
gehouden bij Onder Ons. Gezien de reacties van de 
aanwezigen was het weer een geslaagde brunch en we 
hebben al voor volgend jaar geboekt! 
Ik wil u nog één ding vragen. Als het u ergens niet 
mee eens bent of u heeft een klacht laat het ons dan 
weten.  
Tot 31 januari bij de presentatie van Ron van Rooijen. 

Jan Polko 

 

Ook in 2019 willen we weer koffiedrinken op de der-
de donderdagmiddag van de maand. 
We hopen jullie dan weer te zien en gezellig onder het 
genot van een kopje koffie of thee te kunnen  
babbelen.  
De koffie/thee wordt u aangeboden door de RPV en 
vindt plaats bij Meijman, Elzenlaan 2, 2612 VX Delft. 
Er is een bushalte in de buurt. Het start om 14.00 uur 
en eindigt om 16.00 uur, maar je bent vrij om te ko-
men en te gaan wanneer je wilt. 
Kom in 2019 gezellig langs op 17-01, 21-02, 21-03 en 
18-04. 
Heb je vragen over deze middagen kan je terecht bij 
Nelleke tel. 06-50992339 of Betty 06-15147959. 
 

Zoals u in de nieuwsbrief van november 2018 
heeft kunnen lezen wordt er in 2019 een  
contributieverhoging doorgevoerd. 

 
 
 
 
 
 
 

Het lijkt nog heel ver weg, maar voordat je het 
weet is het weer zover. Op 23 mei is er weer 
bloemschikken, echter……. alleen bij  
voldoende belangstelling! 
Vanaf nu is er in elke  
nieuwsbrief een update over 
het aantal  
aanmeldingen. Natuurlijk  
hopen wij op voldoende belangstelling, zodat het 
bloemschikken door kan gaan. 
 
U kunt zich opgeven bij Nelleke:  
tel. Nelleke 06-50992339 of Betty 06-15147959 
email: nelleke.rpvdelft@gmail.com  of  
betty.rpvdelft@gmail.com  
 

Donderdag 31 januari komt Ron van Rooijen zijn 
presentatie van afgelopen september nogmaals op 
de informatieavond geven. Zoals bij iedereen  
bekend werd hij in september 2018 tijdens zijn 
presentatie geridderd en kon hij zijn presentatie 
niet afmaken.  
 

 van 

1-1-2018 

naar 

1-1-2019  

Contributie € 16,00 € 16,20 

Hydro per halfuur € 9,50 € 9,60 

Bechterew € 17,50 € 17,70 

Med. Training  MTT € 20,00 € 20,20 

Yoga € 18,50 € 18,70 



past binnen zijn grote doel. ‘Met de gegevens uit dit 
onderzoek, TOFA-Predict, willen we kunnen voor-
spellen welke patiënten met artritis psoriatica het 
beste reageren op welk medicijn. Dat is precies wat 
wij in de toekomst over steeds meer aandoeningen 
willen weten. Dit onderzoek gaat ons heel waarde-
volle gegevens opleveren, die we ook voor andere 
vormen van reuma kunnen gebruiken.’ 
2 jaar lang gevolgd 
De deelnemers aan TOFA-Predict worden 2 jaar 
lang gevolgd in hun behandeling van artritis psoria-
tica. Zij krijgen 1 van de volgende 3 medicijnen: 
tofacitinib, methotrexaat of een TNF-alfaremmer. 
Alleen als een medicijn niet aanslaat, stapt iemand 
na 16 weken over op een ander. Verder doen de 
onderzoekers bloedonderzoek, brengen zij ontste-
kingen in beeld met bijvoorbeeld een MRI-scan en 
leggen zij de deelnemers uitgebreide vragenlijsten 
voor. 
‘Streepjescodes’ vinden 
Al deze gegevens worden op een heel nieuwe ma-
nier geanalyseerd. ‘We gaan in ons laboratorium 
heel veel immuuncellen van patiënten in kaart bren-
gen’, vertelt Radstake. ‘Door al die gegevens kunnen 
we een precieze beschrijving van de ziekte maken. 
We willen per persoon de ‘streepjescode’ vinden die 
aangeeft wat er aan de hand is in het immuunsys-
teem. En daarna hopen we die streepjescode aan 
een medicijn te kunnen koppelen. Dan weten we in 
de toekomst dat alle patiënten met ‘streepjescode’ X 
baat hebben bij medicijn Y.’ 
‘Vervelende beginfase straks niet meer nodig’ 
‘Als we dat weten, hoeven mensen met reuma niet 
eerst verschillende medicijnen uit te proberen totdat 
er eentje aanslaat’, besluit Radstake. ’Die beginfase 
in de behandeling van reuma is heel vervelend voor 
de patiënt. Je wordt er onzeker van en als medicij-
nen niet aanslaan, neemt ook de kans op gewrichts-
schade toe. Met de kennis die we in TOFA-Predict 
opdoen kunnen we straks ontstekingsreuma veel 
beter vaststellen en beter behandelen.’ 
Meer informatie 
Wilt u meer weten over het onderzoek TOFA-
Predict naar artritis psoriatica? Stuur dan een e-mail 
naar tofa-predict@umcutrecht.nl 

 

Ron van Rooijen komt vertellen over zijn hobby  
Genealogie, oftewel  
Stamboomonderzoek.  
De meesten van u kennen 
het tv-programma  
Verborgen Verleden  
waarin ze laten zien wie 
de voorouders zijn van de 

hoofdpersoon. Hoe komen ze aan die gegevens, waar 
wordt dat bewaard en hoe kan je dat vinden. Ron zal 
vertellen hoe hij begonnen is, hoe hij met behulp van 
internet de gegevens over zijn voorouders kan vinden 
en wat hij zoal gevonden heeft. Hij zal ook veel tips 
geven hoe je zo'n onderzoek zelf kan uitvoeren en 
laten zien hoe het via internet in zijn werk gaat. Het 
bestuur raad iedereen aan om te komen voor deze 
fascinerende en inspirerende thema-avond 
 

12 december 2018 
Over dit onderzoek 
Aandoening: artritis psoriatica 
Onderzoek naar: medicijnen 
Deelname: neem eerst contact op met de 
onderzoekers 
 

Kunnen reumatologen straks van tevoren weten welk 
medicijn het beste werkt bij iemand met artritis psori-
atica? Wel als het aan reumatoloog professor Timo-
thy Radstake (UMC Utrecht) ligt. Hij is de drijvende 
kracht achter een nieuw medicijnonderzoek onder 
200 patiënten met deze vorm van reuma. Maar hij wil 
meer. ‘Wij willen straks bij heel veel vormen van reu-
ma kunnen voorspellen welke patiënt welk medicijn 
moet krijgen.’  
Artritis psoriatica is een chronische aandoening waar-
bij mensen last krijgen van de huid en van ontstekin-
gen in de gewrichten. Net als veel andere vormen van 
ontstekingsreuma ontstaat artritis psoriatica doordat 
het afweersysteem het eigen weefsel aanvalt (auto-
immuunziekte). 
Weten wat er misgaat in het afweersysteem 
De onderzoeksgroep van professor Timothy Radsta-
ke loopt voorop in een heel nieuwe manier van kijken 
naar deze auto-immuunziekten. ‘Nu is het nog zo dat 
de reumatoloog vooral op basis van je symptomen en 
bloedonderzoek zegt welke vorm van reuma je hebt. 
Wij streven naar een ander systeem. Wij willen dat 
reumatologen in de toekomst kunnen zeggen: ‘Dit is 
wat er precies misgaat in het afweersysteem en daar 
hebben we dit medicijn voor, waarvan we al weten 
dat het bij die patiënt werkt.’ 
Medicijnonderzoek geeft waardevolle gegevens 
Het grote medicijnonderzoek onder 200 mensen met 
artritis psoriatica dat Timothy Radstake is begonnen, 

mailto:tofa-predict@umcutrecht.nl


In december bereikte ons het bericht 
dat Monica van Leeuwen is overleden.  
Moge de goede herinneringen het  
verlies van Monica verzachten.  
Het bestuur wenst haar familieleden 
heel veel sterkte toe met dit verlies. 

Eind december is op 98-jarige leeftijd overleden 
Retty Picaulij. 

Retty was lid van de RPV  
vanaf april 1987, dus nagenoeg 
vanaf de oprichting van de ver-
eniging. Zij was een vaste gast 
op de informatieavonden en 
heeft ook aan vele activiteiten 
meegedaan, zoals de vakanties 
naar Groot Stokkert, de dagjes 
uit en de kerstdiners.  

Ondanks haar lichamelijke handicaps was zij actief 
en opgeruimd. Ze was een sterke en vrolijke   
persoonlijkheid. Ze was altijd echt geïnteresseerd in 
de mensen, en nog steeds goed bij de tijd. Wij den-
ken met dankbaarheid aan haar terug. Wij wensen 
haar dochters, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies. 
Ron van Rooijen, oud-voorzitter  
Ook namens het bestuur/oud-bestuursleden RPV 
Delft 
 

Er is weer een plek vrij in de yoga groep. 
Deze is van 19.30 tot 
20.30 uur op de  
donderdagavond in het 
Sophia revalidatie cen-
trum. 
De yoga wordt gedaan 
op een stoel, meeste 
oefeningen zijn erop gericht om meer ruimte te 
creëren in je gewrichten en te ontspannen.  
 

  
Op 15 december was het weer zover. 
Toen hadden we de heerlijke kerst-
brunch in

Alle warme en koude gerechten 
van het buffet waren weer  
heerlijk. Voor zover wij de 
commentaren hebben gehoord 
was een ieder het hiermee eens.  
Verder kon iedereen genieten 
van het optreden van de RPV 
girls onder de muzikale  
begeleiding van Jaap.  
 
 

24 december 2018 
Het College voor de Rechten van de Mens mist in 
het implementatieplan van staatssecretaris Van Ark 
van Sociale Zaken duidelijk meetbare doelstellingen. 
Als het aan het college ligt worden er per onderdeel 
concrete maatregelen getroffen en duidelijk gemaakt 
hoe die maatregelen bijdragen aan het gestelde doel. 
Ongelijke beloning en discriminatie bij werving en 
selectie verdwijnt niet met een zachte aanpak en niet 
op basis van de goodwill van werkgevers, zegt voor-
zitter Adriana van Dooijeweert. Dit meldt het Colle-
ge voor de Rechten van de Mens.  
 
CONCRETE EN MEETBARE DOELEN 

Uit het hele implementatieplan spreekt volgens het 
College te weinig ambitie. Het is onduidelijk welke 
effecten het vorige actieplan arbeidsmarktdiscrimina-
tie heeft gehad. Van Dooijeweert: "Wat we nu zien is 
weer een plan met allemaal voornemens zonder 
dat deze zijn verbonden aan een doelstelling of aan 
een methode om deze doelstelling te meten. Het 
College zou dus graag zien dat er duidelijke doelstel-
lingen worden geformuleerd die gemeten kunnen 
worden zodat we over 5 jaar wel kunnen zeggen: 
deze acties hebben succes gehad."   
 
 
 



penningmeesterrpvdelft@gmail.com 

betty.rpvdelft@gmail.com
kathinkarpvdelft@gmail.com  

Monique Trompert  lid Telefoon monique.rpvdelft@gmail.com 
2572558
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1. Do. 17 jan; 14.00 -  16.00 uur  Koffie/theemiddag bij Meyman 
2. Do. 31 jan.; 20.00 -  22.00 uur Ron van Rooijen, Genealogie 
3. Do. 21 feb.; 14.00 -  16.00 uur  Koffie/theemiddag bij Meyman 
4. Do. 28 feb; 20.00 -  22.00 uur  Gaby Lamei, Harteraad (het hart versus reuma) 
5. Do. 28 mrt; 20.00 -  22.00 uur Algemene ledenvergadering 
6. Do. 25 april; 20.00 -  22.00 uur  Politie, Veiligheid in  en rond het huis 
7. Do. 23 mei;      Bloemschikken (bij voldoende deelnemers) 
 
De thema-avonden worden gehouden in Woonzorgcentrum Lindenhof,  Cort van der Lindenstraat 245, Delft 
De Koffie/Thee middagen zijn bij Meyman, Elzenlaan 2, 2612VW,  Delft 
 
De uitgave van deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt dankzij  
de financiële ondersteuning door ReumaNederland (www.reumanederland.nl) 

COLLEGE JUICHT UITBREIDING  
BEVOEGDHEDEN INSPECTIE TOE 

Het College is met bepaalde onderdelen van het 
plan van de staatssecretaris wel blij: bijvoorbeeld 
met de voorgenomen uitbreiding van de bevoegdhe-
den (en budget) van de arbeidsinspectie richting 
werving en selectie. Het is van belang dat de inspec-
ties niet alleen draaien om het op papier hebben van 
antidiscriminatiebeleid. Het College adviseert ook te 
controleren op discriminerend gedrag van werkge-
vers in de praktijk, bijvoorbeeld door mysteryguests 
in te zetten. 
 
HARDNEKKIG PROBLEEM  

Abeidsmarktdiscriminatie is een hardnekkig   
probleem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit onderzoek van het College blijkt dat naast men-
sen met een (chronische) beperking ook etnische 
minderheden, ouderen en zwangere vrouwen geen 
eerlijke kans krijgen bij de werving en selectie.  

Bron: nationalezorggids.nl 
 

Het is elke maand weer een uitdaging om de 
nieuwsbrief te voorzien van actuele 
informatie.  
Wanneer u een artikel wilt schrijven 
schroom dan niet dit te doen en het 

artikel te mailen naar  
Jan Polko ( com).  
 
  
 
 
 
 
Houd  
28 maart vrij  
voor de  
algemene ledenvergadering van de RPV  
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