De presentatie over Genealogie is
helaas matig bezocht. Oorzaak
moet mede gevonden worden
door de aangekondigde gladheid
die avond. Jammer.
We kijken nu al uit naar de
presentatie van de Harteraad
(partner van de Hartstichting). Elders in deze
nieuwsbrief leest u hier meer over.
Van de redactie moest ik mijn voorwoord kort
houden in verband met de beperkte ruimte in deze
nieuwsbrief. Wel wil ik u nog wijzen op de Algemene
Ledenvergadering in maart waarin wij als bestuur
verantwoording afleggen aan de leden.
Jan Polko

drogist kent een risico: je weet niet precies of erin
zit wat op de verpakking staat, en wat het effect op
je gezondheid is. Of er risico’s aan verbonden zijn
valt niet goed te voorspellen, de oliën worden niet
of bijna niet gecontroleerd. Overleg dus altijd
vooraf met je arts voordat je een dergelijk product
wilt gaan gebruiken.
Wil of moet je autorijden? Neem, voor je begint
met het gebruik van CBD-olie, contact op met de
fabrikant van de CBD-olie. En vraag of er THC in
de olie zit. Zit er namelijk THC in,
dan mag je, zolang je deze olie
en wat is het verschil tusgebruikt, niet autorijden.
sen ‘gewone’ cannabis en
In sommige situaties kan jouw arts je
medicinale cannabis?
misschien medicinale cannabis
voorschrijven tegen je pijnklachten.
Cannabidiol olie of afgekort ‘CBD-olie’, wordt geMedicinale cannabis is alleen verkrijgbaar op recept
maakt van de bloemen en bladeren van de
bij de apotheek.
hennepplant. Omdat deze CBD-olie uit hennep wordt Lees de veelgestelde vragen over medicinale cannagemaakt en niet uit de Cannabis sativaplant, cannabis bis op; https://reumanederland.nl/reuma/
of wiet, is deze legaal en vrij verkrijgbaar bij b.v.
veelgestelde-vragen/over-medicijnen/vragen-overdrogisterijen. De olie bevat alleen de stof cannabidiol, medicinale-cannabis/
en niet de stof tetrahydrocannabinol (THC).
Bron; ReumaNedeland
THC is de stof die ervoor zorgt dat je high of stoned
kunt worden, maar werkt ook pijnstillend.
De ervaringen van mensen die CBD-olie gebruiken
Bij voldoende belangstelling gaan we op 23 mei
zijn heel verschillend. Sommige gebruikers van
2019 bloemschikken,
CBD-olie merken een gunstig effect op pijn. Mensen
Echter……… alleen bij voldoende belangstelling!
die baat hebben bij CBD-olie moeten de olie vaak
langere tijd gebruiken om er een positief effect van te
We hadden beloofd de aanmeldingen stand bij te
merken. CBD-olie gebruik je door een of enkele
houden in de nieuwsbrieven tot mei.
druppels onder je tong te laten inwerken. Het middel
is vrij verkrijgbaar bij sommige drogisterijen en op
internet. Er zijn ook oliën op internet te koop die niet
Opgeven kan bij Nelleke of Betty
uit hennep, maar uit de Cannabis sativaplant, wiet of
Tel.: 06-50992339 of 06-15147959
cannabis worden gemaakt. Deze olie bevat doorgaans
Email:
ook de stof ‘THC’, en van die stof kun je wel stoned
nelleke.rpvdelft@gmail.com of
of high worden. Deze olie is illegaal in Nederland,
betty.rpvdelft@gmail.com
behalve de variant die je op recept bij de Transvaal
apotheek in Den Haag kunt krijgen.
Alle olie die je zelf aanschaft op internet of in de

Gaby komt iets vertellen over Harteraad, de
patiëntenvereniging voor hart- en vaatpatiënten.
Daarna gaat zij uitleggen waarom mensen met
reuma een verhoogde kans hebben op een hart- of
vaataandoening en welke aandoeningen dit dan
zijn.
Een hartinfarct komt het
meeste voor en daar wil
zij wat over vertellen.
Tenslotte hoopt zij met
de aanwezigen in gesprek
te gaan over hun eigen
ervaringen op dit gebied.
Gaby is in 2006 begonnen als vrijwilligster en heeft als
ervaringsdeskundige en coördinatrice in brede zin
contact gehad met lotgenoten. Inmiddels is Gaby al
12,5 jaar bevlogen en betrokken als vrijwilliger.

Het zal wel aan het koude weer gelegen hebben of
aan de te verwachten gladheid dat er niet zo veel
leden naar de maandelijkse informatie avond zijn
gekomen. Jammer, want Ron van Rooijen heeft
alle aanwezigen een onvergetelijke avond bezorgd
door te vertellen over zijn grote hobby: genealogie.
Hier volgt in het kort een impressie van de
avond: Ron is na zijn pensionering begonnen met

zijn zoektocht naar informatie over zijn familie.
Tevens is hij lid van de Nederlandse Genealogische Vereniging en geeft daar o.a. cursussen en
houdt spreekuur. Op rustige en duidelijk wijze
heeft Ron ons uitgelegd op welke manieren
informatie over trouwen, geboorte en overlijden
door de tijd heen in Nederland is vastgelegd. Alle
informatie is tegenwoordig gedigitaliseerd, dus je
hoeft niet meer naar archieven toe te gaan en in
allerlei paperassen te gaan snuffelen. Wat wel
verassend is, is dat er op meerdere wijzen
informatie is vastgelegd dan dat je verwacht. Ron
heeft uitleg gegeven over de meest effectieve
wijze hoe je moet zoeken naar familieleden.
Omgaan met de oude Nederlandse spelling (door
de geschiedenis heen is ook informatie in het
Latijn en Frans opgeschreven) blijkt ook niet zo
gemakkelijk als gedacht. Aan de hand van Ron zijn
eigen bevindingen heeft hij ons meegenomen in
zijn zoektocht naar zijn voorouders. Door middel
van o.a. een bezoek op zijn website, het inzien van
gekopieerde aktes en het tonen van alle vormen
van stambomen, zijn we veel wijzer geworden
over en tevens nieuwsgierig naar onze eigen
voorouders. Genealogie is beslist geen stoffig
onderwerp. Dat is wel gebleken.
Het werkt zelfs verslavend daar je op verassende
ontdekkingen kunt stuiten die weer verdere vragen
oproepen. Gelukkig had Ron op alle tafels
informatie over de NVG klaargelegd om mee te
nemen zodat we thuis onze eigen zoektocht kunnen gaan beginnen. Ron, dank je wel voor deze
boeiende avond en alle tijd die je in de voorbereiding hebt gestopt.
Henriette van de Geest.
Van ReumaNederland
kregen wij de vraag om
navolgend Persbericht te
plaatsen in de nieuwsbrief.
In januari 2019 is de site
https://evenyvonne.nl op
internet verschenen. De
maker van deze site, Yvonne Balvers, was jaren de
vaste columnist van het blad Reumamagazine. Zij
schrijft over haar persoonlijke ervaringen met reuma en over reuma in het algemeen. Op de site ook
eigen tekeningen waarbij reuma soms een rol
speelt.
Al vanaf haar jeugd heeft Yvonne reuma. Dat betekent dat zij een schat van ervaring heeft opgebouwd in het hebben van reuma in combinatie
met diverse omstandigheden. Ze is een kind en

een jongere met reuma geweest, heeft geprobeerd
een baan te krijgen, heeft gewerkt, is getrouwd,
heeft kinderen gekregen, allemaal in combinatie
met reuma. Nu is zij een vijftiger met reuma. Met
zelfstandig wordende kinderen en met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering vanwege die reuma. Elke maand zal er via de site een nieuw ervaringsverhaal te lezen zijn. Daarnaast zijn alle 88
colums over reuma die op papier verschenen zijn
in ReumaMagazine, nu op categorie op deze site
terug te lezen.

Glaucoom, staar, droge ogen. Dit is slechts een
kleine opsomming van de vele oogziektes die
kunnen optreden bij reuma. Veel reumatische
aandoeningen treffen
collageen. En ook de ogen
bevatten veel van dit
‘lijmeiwit’. Hoe ontstaan
deze oogklachten en hoe
kunt u zich ertegen beschermen? Hoewel een reumatische ziekte primair de gewrichten treft, kunnen
de ontstekingen ook op andere plaatsen in het lichaam schade veroorzaken. Helaas blijven de ogen
niet buiten schot. Alle ontstekingsaandoeningen
die collageen treffen, kunnen ook gevolgen hebben
voor het sclera (oogwit) en cornea (hoornvlies).
Deze belangrijke onderdelen van het oog bestaan
bijna volledig uit collageen. Dat betekent dat mensen met reumatoïde artritis, jicht, ziekte van

Behçet, Lupus, het syndroom van Sjögren, artritis
psoriatica en axiale spondyloartritis (ziekte van
Bechterew) extra attent moeten zijn op de conditie
van hun ogen.
Collageen is een lijmvormend eiwit dat een belangrijk bestanddeel is van bindweefsel. Grote hoeveelheden worden onder andere aangetroffen in uw
huid, botten, pezen, kraakbeen en tanden. U zou er
niet zo snel aan denken, maar ook in uw ogen is
veel collageen aanwezig. Hoewel uw oogbol vooral
is gevuld met water, is de inhoud gelei-achtig. Dit
is te danken aan collageenvezels die als een soort
spaghetti door het vocht lopen. Hierdoor krijgt het
‘glasvocht’ een stevige structuur. Bovendien zorgt
dit ervoor, dat uw oogbol een ronde vorm blijft
behouden. Wanneer u last heeft van een reumatische aandoening, kunnen ontstekingsstoffen via
het bloed mogelijk ook het collageen in uw ogen
bereiken. Dit kan leiden tot één van onderstaande
oogziektes.

Dit komt veel voor bij reumatoïde artritis en is zelfs
het kenmerkende verschijnsel bij de ziekte van Sjögren. De tranenfilm smeert niet alleen het oog, maar
beschermt ook tegen vreemde stoffen. Bij het gebruik van bepaalde medicijnen of schade aan de
traanklieren kan de conditie van deze tranenfilm
slechter worden. U merkt dan dat uw ogen droger
worden. Vaak hebt u het gevoel dat ‘iets’ in uw oog
zit en soms kan het zicht vager worden. Dit kan uiteindelijk leiden tot een infectie en beschadiging van
het hoornvlies. Vrouwen met reumatoïde artritis
worden overigens negen keer meer door droge ogen
getroffen dan mannelijke patiënten.
Er zijn medicijnen die de ontstekingen kunnen bestrijden, zodat ook het vocht-vasthoudende vermogen van de traanfilm verbetert. Ook kunt u met
behulp van kunsttranen of oogdruppels – die het
immuunsysteem onderdrukken – de ogen bevochtigen. Een goede optie is een luchtbevochtiger in de
slaapkamer. Worden de droge ogen veroorzaakt
door medicijnen? Verlaag dan in overleg met uw
huisarts de dosering of vraag om een ander medicijn.
Wanneer het witte deel van uw oog – de sclera – is
ontstoken, dan heeft u last van scleritis. Bij reumatoïde artritis kan deze aandoening ontstaan, wanneer
de gewrichtsontstekingen niet goed worden behandeld. De oogwand, de sclera of het hoornvlies kunnen dan dunner worden. U herkent deze
oogaandoening aan roodheid, diepe pijn in de ogen,
overgevoeligheid voor licht en een verminderd zicht.
In sommige gevallen kunnen de ontstekingen onder
controle worden gehouden met corticosteroïddruppels. Maar vaker zit het probleem diep in het
oog. Dan zullen de ontstekingen bestreden moeten
worden met een injectie. Het is dus belangrijk om de
ontstekingen in de gewrichten altijd goed onder controle te houden om scleritis te voorkomen.
Vooral patiënten met axiale spondyloartritis (ziekte
van Bechterew) lopen risico op deze oogaandoening.
Bij uveitis is de middelste laag – uvea – tussen het
netvlies en de sclera ontstoken geraakt. Dit gaat gepaard met symptomen als pijn, roodheid, wazig zicht
en overgevoeligheid voor licht. Indien uveitis niet
tijdig behandeld wordt, kan dit leiden tot blindheid.
Het is dan ook belangrijk om direct contact op te
nemen met uw huisarts wanneer u deze klachten
herkent. In de meeste gevallen zullen oogdruppels
op basis van corticosteroïd worden voorgeschreven.
Werkt dit onvoldoende, dan kan het oog geïnjecteerd worden met deze ontstekingsremmer. Wanneer
uveitis wordt veroorzaakt door een infectie, dan is

een antibioticakuur noodzakelijk.
Wij hebben ervoor gekozen om dit artikel in 2
delen en over 2 maanden te plaatsen.
In de nieuwsbrief van maart volgt deel 2.
Bron; bewegen zonder pijn
https://www.bewegenzonderpijn.com/oogproblemenreuma

Landelijk gezien lijken de wachttijden een week
boven de Treeknorm van 4 weken te liggen. Maar
ReumaNederland verwacht dat deze wachttijden
kunnen gaan oplopen in de nabije toekomst.
ReumaNederland houdt dit scherp in de gaten en
spreekt hier regelmatig over met de Nederlandse
Zorgautoriteit en de Nederlandse Vereniging
voor Reumatologie. In enkele regio’s (Friesland
en rondom Tilburg) lopen de wachttijden wel te
ver op, soms tot 29 weken terwijl de norm 4
weken is. Het gaat hierbij om complexe
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problematiek die niet eenvoudig is op te lossen,
snel kan veranderen en per patiënt anders uitpakt.
ReumaNederland vindt het heel belangrijk dat
mensen voor een eerste consult snel terecht kunnen
bij een reumatoloog in de regio aangezien juist
vroegtijdige diagnose bij sommige vormen van reumatische aandoeningen schade aan
bijvoorbeeld gewrichten kan voorkomen.
Bovendien kan het voor mensen veel onzekerheid
geven als zij lang op een diagnose moeten wachten.
Neem bij een onacceptabele wachttijd contact op
met je zorgverzekeraar om te kijken of je ergens bij
jou in de regio eerder geholpen kunt worden. Alle
zorgverzekeraars bieden wachttijdbemiddeling aan.
Dit is sinds 1 januari 2018 zelfs verplicht!
Ook wij horen het graag als je tegen extreem lange
wachttijden aanloopt.
Mail dan naar info@reumanederland.nl
Bron; ReumaNedrland
Deze maand is het koffie drinken met
lotgenoten op donderdag
21 februari van 14.00 tot
16.00 uur bij Meyman,
Elzenlaan 2. Dit is in de
bomenwijk tegenover de
Plus Supermarkt.

Koffie/theemiddag bij Meyman
Gaby Lamei; Harteraad (het hart versus reuma)
Algemene ledenvergadering
Politie; Veiligheid in en rond het huis
Bloemschikken (

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
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