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Beste leden
Voor veel mensen is de zomervakantie begonnen. Een vakantie die waarschijnlijk anders is dan
u normaal gewend bent. Gelukkig mogen we met de 1,5 meter-regel meer op pad dan enkele
maanden geleden. Ook voor mensen met weerstand-verlagende medicijnen (vaak biologicals)
en/of andere risicoverhogende ziektes is er weer meer vrijheid. Zie verderop in deze nieuwsbrief
hoe dat precies zit. De nabije buitenlanden zijn gelukkig beter bereikbaar geworden. Covid-19
kan echter zomaar weer ergens de kop opsteken. Wees daarop voorbereid!
Een aantal van 'onze' zwembaden is weer open, maar het belangrijkste bad De Hoogstraat is
nog niet beschikbaar. Onze verwachting is dat begin september, als covid zich in Nederland
rustig houdt, de groepen weer kunnen starten. Onder welke voorwaarden is ons nog niet
bekend, houd er rekening mee dat er wat beperkingen zijn. Zodra we meer weten, laten we dat
de deelnemers horen via hun app-of telefoongroepen .
Wij wensen u als bestuur een fijne zomer toe, waarin u bij kunt komen van alle emoties rond
covid-19. Als u thuis blijft is er in Utrecht genoeg te ondernemen. Bijvoorbeeld op een terras bij
de Oudegracht, zoals de achtergrondfoto laat zien. Of een bezoekje aan een van de
landgoederen in onze mooie provincie! Een goede tijd toegewenst.
Namens het bestuur, Jaap de Pater (voorzitter).

Covid-19 en mensen met reuma
(stand van zaken begin juli)
Eind juni heeft de overheid de adviezen over het omgaan met
corona aangepast. Voor mensen met reuma, zeker die eerder
in de zogenoemde hoogrisicogroep vielen, biedt het advies
meer mogelijkheden.
De belangrijkste verandering is dat er geen sprake meer is van hoog risicogroepen. Er is nu
alleen nog de risicogroep (zie het RIVM ). Hebt u reuma dan hoort u tot de risicogroep als u:
ook andere gezondheidsproblemen kent, zoals bepaalde hart-, long-, nier-, of
leveraandoeningen, diabetes of HIV en/of
verminderde weerstand tegen infecties hebt doordat u weerstand-verlagende medicijnen
gebruikt en/of
een zeer ernstig overgewicht hebt en/of
minder vitaal bent èn ouder dan 70 jaar
De site van het RIVM geeft advies aan mensen in de risicogroep.
Inmiddels heeft de NVR (Nederandse Vereniging voor Reumatologie) het advies voor
deelname aan beweeggroepen aangepast. Die adviseert nu dat iedereen, al dan niet vallend
onder de risicogroep, zelf de afweging moet maken of men wil deelnemen aan een
beweeggroep. Indien dat bewegen buiten plaats vindt, dan is het risico nog lager
Het is erg afhankelijk van de persoonlijke situatie wat mogelijk is. Het beste is dat deelnemers
bij twijfel navraag doen bij hun reumatoloog. Vervolgens raadt de NVR ook aan om alleen deel
te nemen aan beweeggroepen waarbij duidelijk de coronaregels rond hygiëne en afstand
houden worden toegepast. Vooraf moet bij alle deelnemers gecheckt worden of zij geen
klachten hebben die mogelijk kunnen wijzen op een corona-infectie.
ReumaNederland geeft in dit document antwoord op de belangrijkste vragen rond
beweeggroepen (en andere onderwerpen). Meer algemene informatie van ReumaNederland
over corona en reuma vindt u hier.

Oproep
De
onverwachte
ernstige ziekte
van onze

Aanmelden voor
onderzoek fysiotherapie
ReumaNederland en andere organisaties pleiten
er al jaren voor dat iedereen met reuma, die het
nodig heeft, fysio- en oefentherapie vergoed
moet krijgen vanuit de zorgverzekering.
Met de uitkomsten van een langlopend
onderzoek hoopt men te bewijzen dat
fysiotherapie voor deze groep mensen werkt én
daarom in het basispakket hoort.
U kunt zich vanaf nu aanmelden voor het
onderzoek. Vereist is dat u RA of axiale SpA
heeft en daarvan dagelijks veel beperkingen
ondervindt. Klik op de onderstaande knop voor
alle informatie over het onderzoek en het
aanmelden. Doet u mee in het belang van veel
mensen met reuma?

Klik hier voor informatie en
aanmelden!

penningmeester heeft ons gewezen
op de kwetsbaarheid van ons
bestuur. We willen voorkomen dat
het bestuur het niet meer trekt en er
het bijltje bij neergooit. Dat betekent
namelijk ook het einde van de
vereniging.
We zoeken versterking, bijvoorbeeld
in de vorm van een 2e
penningmeester. Ook een
ondersteunend iemand buiten het
bestuur is van harte welkom!
Ondersteuning bijvoorbeeld in de
organisatie van de hydrotherapie, het
schrijven van deze nieuwsbrief en de
administratie.
Hebt u vragen en/of belangstelling,
bel of mail de voorzitter.
N.B. Onze penningmeester is
gelukkig weer helemaal hersteld!
Inmiddels is ze druk met haar
verhuizing.

Stand van zaken van gevolgen Covid
voor onze activiteiten
1. Hydrotherapie. Hoewel de meeste zwembaden inmiddels
weer open zijn, geldt dat nog niet voor ons belangrijkste
bad: De Hoogstraat. Bij de andere baden worden lastige
voorwaarden gesteld, die we niet gemakkelijk kunnen
nakomen. We hebben ook de indruk dat veel van onze
deelnemers het deelnemen nog te risicovol vinden.
Vooralsnog gaat het bestuur er vanuit dat we begin
september weer kunnen starten met de groepen (ook het
volleybal). Zodra we meer weten zullen we dat de
deelnemers laten weten via hun app- of telefoongroep.
Hierdoor hebben zij dan nog voldoende tijd om desgewenst
hun reumatoloog om advies te vragen (zie advies van NVR
hierboven).
2. Jaarvergadering. Deze was gepland op 21 maart maar
hebben we moeten uitstellen. Het bestuur verwacht dat er
te weinig leden bereid zullen zijn via de computer te
vergaderen (via bijvoorbeeld Zoom). Daarom proberen we
in oktober de verplichte jaarvergadering in een zaal te
houden. We zullen u daarover later berichten. Uiteraard
hangt het af van de ontwikkelingen rondom corona of dit
mogelijk zal zijn.
3. Jubileum, etentjes. Zoals bekend is het jubileumfeest
uitgesteld, naar voorlopig januari 2021. Over het doorgaan
van het kerstdiner en het Sparty-etentje heeft het bestuur
nog geen besluiten genomen.

Aanmelden onderzoek: Plants for
Joints (Planten voor gewrichten)
Reade, het centrum voor reumatologie en
revalidatiegeneeskunde in Amsterdam, voert een bijzonder
wetenschappelijk onderzoek uit gericht op de verbetering van
uw gezondheid. Als u reuma (RA) of artrose heeft, dan kunt
u misschien meedoen. Het onderzoek richt zich vooral op de
gevolgen van verschillen in leefstijl. U kunt zich nu weer
aanmelden!
In dit wetenschappelijke onderzoek gaat u werken aan uw
voedingspatroon, beweging, stress & ontspanning. Het
leefstijlprogramma duurt 4 maanden en bestaat uit
10 groepsbijeenkomsten die ruim 2 uur per bijeenkomst
duren. In verband met het coronavirus worden er van deze
10 bijeenkomsten, 7 online via een videobelsysteem
gedaan.
De komende maanden starten er diverse groepen, meer
informatie leest u onder het aanmeldformulier op deze
pagina.
Daar vindt u ook meer informatie over de patiënten die wij
zoeken voor dit onderzoek. In de Volkskrant stond recent een
artikel over dit onderzoek. Vorig jaar hadden we een inleiding
over dit onderzoek van diëtist Wendy Walrabenstein.

Onze website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u voorzitter.rpvutrecht@gmail.com toe aan uw adresboek.

