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Voorwoord voorzitter
Beste leden
De Sint is weer in het land en zoals elk jaar zijn we dan wat
gespannen, welke verrassing hij voor ons heeft.
Wij zijn als bestuur ook gespannen wie ons team wil komen
versterken. We hebben al enkele (partner)leden gevraagd,
maar niemand heeft aan ons verzoek gehoor gegeven. Er
moeten toch zeker mensen in onze vereniging zijn, die zich
daar ook voor in willen zetten. Help ons, maar ook een beetje
jezelf, door uit te kijken naar capabele mensen in je omgeving,
die een taak voor een enkele jaren op zich willen nemen.
Jullie willen toch ook, dat alle activiteiten in het komende jaar
door zullen gaan.
Waar we niet zeker van zijn is het in standhouden van twee
zwemgroepen op de vrijdagmiddag. We zijn al jaren bezig
deze groepen wat groter te krijgen, maar dat lukt gewoon niet.
Daarom gaan de mogelijkheid onderzoeken de twee groepen
samen te voegen en wel per 1 januari 2019. De beslissing valt
in de volgende bestuursvergadering in december en wordt
jullie in de eindejaarbijeenkomst medegedeeld.
Met de vrijwilligers hebben we een gezellige bijeenkomst bij de
Chinees in Hapert gehad, waar we eerst het afgelopen jaar
hebben geëvalueerd en besproken, wat er we kunnen
verbeteren. Als vrijwilliger van onze vereniging zet je je in en
als dank krijg je een mooie en gezellige avond.
Met de vrijwilligers hebben we afgesproken, dat iedereen ten
minste één persoon aan het bestuur zal melden, die bereid is
in het bestuur zitting te nemen. Dus leden blijf niet achter.
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In het begin gaf ik al aan, dat de Sint in het land is (geweest).
Ook dit jaar weer staat er op woensdag 5 december een leuke
Sinterklaasmorgen voor de deur met gezellig (gratis) kienen en
uiteraard wat lekkers daarbij.
Ik sluit af mede, namens het bestuur, door jullie fijne
feestdagen te wensen zonder pijn en ongemakken en goed
begin van een gezond en liefdevol nieuwjaar.

De feestmaand is aangebroken en de winter in het land.
Misschien hoopt niet iedereen op sneeuw, maar met kerst ziet
het er wel mooi uit.
Van de puzzel in ons vorige lichtpuntje 146 zijn 5 oplossingen
binnengekomen.
De oplossing was SPECIALIST - KLOMPENMAKER
De winnaar is geworden: Angeline Kox uit Reusel
Van harte gefeliciteerd met de Tiptopper.
De nieuwe puzzel is een woordzoeker. Stuur de oplossing in
met vermelding van naam, adres en woonplaats en maak
kans op een TIPTopper bon.

Harrie Castelijns, voorzitter

JAARKALENDER 2019:
08 januari
12 februari
21 februari
12 maart
21 maart
09 april
18 april
14 mei
11 juni
13 juni

Van de redactie

bestuursvergadering
bestuursvergadering
algemene ledenvergadering
bestuursvergadering
Lezing
bestuursvergadering
voorjaarbijeenkomst eigen leden
bestuursvergadering
bestuursvergadering
busreis

Lichtpuntje is een uitgave van Reumavereniging De Kempen
e.o. en staat onder redactie van Mia Kanen, Wilma Maas,
Stephanie v d Bergh en Peer v Eekert.
Stuur al uw post en oplossingen van de puzzel voor
1 februari 2019 naar:
Mail naar: Mia Kanen gekami@live.nl – p.eekert8@upcmail.nl
wilmamaas60@hotmail.com of steffieb@ziggo.nl
Het kan ook telefonisch 0497-517916 of 0497-517038
Bedankt voor je reactie

Reuma Nederland
Goed nieuws!
Foliumzuur blijft toch in het basispakket.
Geneesmiddelen die uit het pakket gaan kunt u vinden op.
Reumanederland.nl/wp-content/upload/2018/11/181101
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Adres onbekend
Als u gaat verhuizen, geef dit dan schriftelijk aan ons door.
U stuurt dan een briefje met uw oude en nieuwe adres naar
ons adres: postbus 114, 5530 AC te Bladel. Dan kunnen wij
het in ons bestand aanpassen. Dan komen de lichtpuntjes en
lichtflitsen op het juiste adres.
Lidmaatschap opzeggen
Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, moet u dit schriftelijk en
1 maand ( dus voor 1 december) voor het volgende
kalenderjaar doen. Stuur dit bericht naar ons adres :
Postbus 114, 5530 AC te Bladel.
Anders bent u voor heel het lopende jaar contributie
verschuldigd en eindigt uw lidmaatschap pas het jaar daarop.
E-mail: administratie@rpv-dekempen.nl
Ziekenbezoek
Als er iemand van onze vereniging in het ziekenhuis ligt en/of
langer thuis ziek is, willen wij dat graag weten. In principe gaan
we niet meer op bezoek in het ziekenhuis, behalve op
uitdrukkelijk verzoek en altijd via Mia Kanen. We sturen nu
voortaan een kaartje naar de zieke. Op dat kaartje staat een
beterschap wens met daarbij de vraag of hij/zij er prijs op stelt
dat hij/zij een bezoekje krijgt vergezeld van een aardigheidje.
Tegenwoordig stelt niet iedereen prijs op een persoonlijk
bezoek en dat respecteren wij. Mensen liggen nog maar zo
kort in het ziekenhuis en hebben dan meestal alleen behoefte
aan hun eigen familie. Samenvattend komt het hier op neer:
ziek, hoe, of waar dan ook: een berichtje naar Mia 0497517916 of e-mail gekami@live.nl

Telefoonnummers en adressen
doktersposten voor 24.00 uur
0900-1232024

Dokterspost Veldhoven

0900-1232024

De Run 4600 Veldhoven Maxima Medisch
Centrum

0900-1232020

Dokterspost Eersel/Bergeijk
Gebint 1D Eersel ( Dolium)

0900- 1232022

Dokterspost Bladel
Wielewaal 10 Bladel RSZK De Kempen

0900- 2049220

Dokterspost Valkenswaard
Torenstraat 10 Valkenswaard
Dringend medische hulp nodig buiten de praktijkuren van uw
huisarts? Bel dan huisartsenposten in de regio.
Na 24.00 uur MMC Veldhoven 0900-1232024

Lichtflits
Als U de lichtflits wilt ontvangen via de mail dan kunt U dit
doormailen naar Marton Meulenbroeks
a.meulenbroeks5@chello.nl
Als U een nieuw mailadres hebt, ook doorgeven aan Marton en
aan administratie@rpv-dekempen.nl

Niet weggooien

Overlijdensberichten
Gelieve bericht van overlijden sturen naar
Mia Kanen tav RV De Kempen
Kerkevelden 23, 5521 KE in Eersel.
En Niet naar de postbus in Bladel
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Als jullie het lichtpuntje hebben gelezen, gooi het dan niet
weg, maar leg het neer in de spreekkamer van uw arts,
tandarts, therapeut, sportvereniging, enz. Op deze wijze
kunnen we mensen attent maken op onze vereniging.
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking
6

Afwezigheid bij hydro-oefengroep wegens ziekte.

Beste Zwemmer en Zwemsters

Indien u een of meerdere keren niet kunt deelnemen aan de
hydro-oefengroep, hoeft u zich niet af te melden. De betalingen
gaan dan ook gewoon door.
Wel kunt u deze gemiste lessen eventueel inhalen in een
andere groep. Als u weet dat u langdurig afwezig zult zijn voor
b.v. een operatie of door langdurige ziekte, kunt u zich
afmelden voor de hydro-oefengroep. Dit dient u te doen bij
administratie@rpv-de kempen.nl
( ook de contactpersoon van uw hydro-oefengroep zou dit
graag weten.)
U betaalt dan nog de lopende maand en de maand
daaropvolgend.
Als u weer beter bent en weer wilt gaan oefenen, dient u dit
ook te melden bij administratie@rpv-de kempen.nl
Als u de hydro-oefengroep helemaal opzegt, wil dit niet zeggen
dat ook het lidmaatschap van de vereniging automatisch stopt .
Als u het lidmaatschap ook op wilt zeggen, dient u dit ook te
melden.
Heeft u vragen kunt u contact opnemen met Petra van
Kemenade, coördinator beweeggroepen

Op een vraag van een van de leden, heeft het bestuur besloten
een tegemoetkoming te verlenen als de les geen doorgang
heeft kunnen vinden.
Als u niet kunt zwemmen, omdat:
●
het water te koud is en de watertemperatuur minder
bedroeg dan het afgesproken minimum van 31.7 gr
●
deze gemiste les niet op een andere dag door u is in te
halen
●
dit feit, zich in hetzelfde kalenderjaar, bij dezelfde
lesgroep, meer dan twee keer voordoet
Dan geven wij u de mogelijkheid om de betaalde eigen
bijdrage voor die lessen terug te krijgen.
Bij de calculatie van het lesgeld is rekening gehouden met de
mogelijkheid om gemiddeld 42 keer per jaar te kunnen
zwemmen. Dus voor de duidelijkheid vanaf de 3e gemiste les
kunt u het lesgeld terug te krijgen.

Beste leden.
Er is nog steeds onduidelijkheid over de eigen bijdrage voor
het zwemmen .

Het bestuur van Reumavereniging De Kempen

We hebben een jaarbedrag voor ongeveer 43 lessen . Dit
wordt geïncasseerd In 12 maandelijkse termijnen .
Dus ook In de vakanties. Daardoor lijkt het of je betaalt voor
lessen, die je niet krijgt, maar dit is dus niet zo.
Zoals elders In ons Lichtpuntje staat mag je de lessen, die je
hebt gemist inhalen.
Maar de lessen, die niet door kunnen gaan, omdat het
zwembad is gesloten, mag je NIET inhalen.
Petra van Kemenade, coördinator beweeggroepen.

Jammer genoeg hebben we een paar keer in het zwembad te
koud water gehad. Soms was dit op tijd gemeld, maar ook een
enkele keer niet. Als wij namelijk geen bericht krijgen van het
zwembad dan kunnen wij jullie ook niet informeren.

Overleden
20 September Ilse Grol – Grol
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Kerstgedicht

Privacyverklaring

Nieuwjaar kan elk moment beginnen!

Reumavereniging De Kempen gaat zorgvuldig met uw
gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt,
maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te
waarborgen. Op deze pagina laten we u weten welke
persoonsgegevens we hebben verzameld in onze
administratie, waarom we deze gegevens verzamelen en wat
we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring erop
neer, dat we uw persoonsgegevens:

Nieuwjaar kan elke dag beginnen!

Nu weer een Nieuwjaar gaat beginnen
Zullen velen zich weer bezinnen
En kijken wat van het oude jaar is uitgekomen
Of dat het bleef bij alleen maar dromen
Begin toch weer met goede moed
En besef dat je er zelf aan werken moet
Het oude jaar heeft je veel geleerd
En waren je fouten wel zo verkeerd?
Want door fouten leren we het meest
Zo is het altijd al geweest.
Probeer ook om anderen te vergeven
Ook al vergalden zij je leven.
Begin eens met een schone lei
En voel je eindelijk eens blij.
Laat eens los die negatieve gedachten
En gebruik je positieve krachten!
Leer daarom positief te denken
En jezelf zo geluk en rust te schenken
Begin zo eens het nieuwe jaar
Dan komen mensen tot elkaar
Want liefde en vrede moeten bij jezelf beginnen
Eerst zelf voelen die warmte van binnen.
Daarna kun je dat uit gaan dragen
En heb je niet zoveel meer te klagen.
Ik wens je veel liefde, kracht, inzicht en leiding van het Grote
Licht.
Gedicht: Ronnie Appelboom
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•
•

alleen gebruiken voor doelen, die met u zijn
overeengekomen
geheim houden en zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft, die niet in deze privacyverklaring zijn
beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over
de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de
manier, waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan
horen we dit graag van u.
U kunt hiervoor een email sturen aan info@rpv-dekempen.nl of
aan Reumavereniging De Kempen, Postbus 114, 5530 AC,
Bladel.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website, die
onze vereniging gebruikt en de interne administratie.
Reumavereniging De Kempen is niet verantwoordelijk voor het
privacybeleid van andere sites en bronnen, die op onze
websites worden genoemd.
Waarom we gegevens nodig hebben
Reumavereniging De Kempen verwerkt uw persoonsgegevens
voor de volgende doelen:
-

Verzenden van het lichtpuntje en de lichtflits, waarvoor u
zich heeft aangemeld.
Een zorgvuldige administratie van de contributie en
bijdrage voor beweegactiviteiten
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-

Contact met u op kunnen nemen, indien dit nodig is om
onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door u
gestelde vragen te beantwoorden.
Analyseren hoe u onze website gebruikt om daarmee
onze website te verbeteren en ons aanbod af te
stemmen op uw voorkeuren.

Wij nemen uitsluitend direct contact met u op en versturen u
alleen nieuwsbrieven als u daarvoor toestemming heeft
gegeven. Uw toestemming kunt u op ieder moment weer
intrekken. U kunt ook op de website aangeven, die in
ontwikkeling is, dat u minder of niet met brieven of telefonisch
benaderd wilt worden
Hoe lang we gegevens bewaren

Reumaverenging De Kempen bewaart uw persoonsgegevens
zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren,
waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen
aan de wettelijke bewaarplicht.
Beveiliging en geheimhouding
Reumavereniging De Kempen zorgt voor passende beveiliging
van de persoonsgegevens, die zij verwerkt in lijn met de
daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Onze bestuursleden zijn wettelijk verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze
verplichting leggen we ook contractueel op aan derden, die
door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze
activiteiten.
Delen met anderen
Reumavereniging De Kempen verkoopt uw gegevens niet aan
derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is
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voor het realiseren van, met u overeengekomen doelen of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, die
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Reumavereniging De Kempen blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Cookies en Website bezoek
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser
worden opgeslagen op uw computer. Hier kunt u meer lezen
over cookies en de bijbehorende regelgeving.
De websites van Reumavereniging De Kempen maakt gebruik
van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website
goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies
bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te analyseren
en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Voor meer
informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we u naar
onze cookieverklaring.
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische
kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles
bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, het IPadres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na, wie
welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze
gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden
uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12
maanden bewaard.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te
vragen, te corrigeren en te verwijderen. U kunt ons verzoeken
uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te
verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel
mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden
12

uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval
is. U kunt uw verzoek zenden aan
administratie@rpvdekempen.nl of zenden aan
Reumavereniging De Kempen, Postbus 114, 5530 AC Bladel.
De volgende gegevens zijn van u in onze administratie
opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam
Adres
E mail adres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Banknummer
Automatische incasso of betalen op rekening
Aan welke activiteit u deelneemt
Of u vrijwilliger bent of niet

Zijn uw gegevens niet juist in onze administratie opgenomen
dan verzoeken wij u ons dit direct te melden. Wij verzoeken wij
u de gewijzigde gegevens te zenden aan:
•
•
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administratie@rpv-dekempen.nl
of
Reumavereniging De Kempen, Postbus 114, 5530 AC
Bladel

Oude spijkerbroeken worden kraakbeen
Hoog tijd om uw oude en versleten spijkerbroek weg te
gooien? In de nabije toekomst helpt u daar misschien mensen
met artrose mee. Australische wetenschappers hebben een
manier gevonden om uit jeans een kraakbeenachtig materiaal
te vervaardigen.
Textiel
Kunnen versleten jeans in de nabije toekomst versleten
gewrichten repareren? Een universiteit in Australië heeft een
techniek ontdekt om textiel om te vormen tot kraakbeenachtig
materiaal. Patiënten met artrose zouden straks misschien
geholpen kunnen worden met deze kunstmatige variant.
Aerogel
Spijkerbroeken zijn gemaakt van katoen, dat veel cellulose
bevat. Door ze in een speciale substantie op te lossen ontstaat
een aerogel. Dit is een licht materiaal dat voor het grootste
deel uit lucht bestaat. Aerogels kunnen uit allerlei soorten
textiel worden vervaardigd. De versie uit spijkerbroeken heeft
echter een bijzondere structuur met minuscuul kleine
tunneltjes. Deze unieke eigenschap is mogelijk toe te schrijven
aan de plakkerige samenstelling van katoencellulose.
Tunneltjes
Het viel de onderzoekers op, dat de structuur en de tunneltjes
van de gel grote overeenkomsten vertoonden met die van
kraakbeen. En daarmee zagen ze gelijk een toepassing voor
spijkerbroekengel: het herstellen van beschadigd kraakbeen bij
artrose-patiënten. Dit moet volgens de Australische universiteit
binnen 3 tot 5 jaar mogelijk zijn. Aan materiaal voor deze
aerogel is absoluut geen gebrek. Jaarlijks wordt in Europa voor
640 miljoen euro aan oude en versleten spijkerbroeken
weggegooid.
Geplaatst door Eugène Mathijssen op 18 sep 2018
opbewegenzonderpijn.com
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Kerstverhaal
Het was een dag voor Kerstmis en verschrikkelijk koud. Het
vroor dat het kraakte. Er lag een dikke laag ijs in de sloten en
er waaide een gure wind. Toch waren er veel mensen buiten.
Dik ingepakt in hun jassen, mutsen en sjaals liepen ze door de
straten naar de helder verlichte winkels om boodschappen te
doen, kerstkransen kopen, kippen, kalkoenen, wijn en vooral
veel cadeautjes voor onder de kerstboom.
In de winkels was het lekker warm, het krioelde van de
mensen. Ze waren zo druk bezig met zoeken naar allerlei
dingen dat ze niet merkten dat het buiten steeds donkerder
werd en de hemel inktzwart kleurde. Een eerste sneeuwvlok
dwarrelde omlaag. Toen nog één en nog één, het werden er
een heleboel.
Daar was ook een klein sneeuwvlokje bij dat van heel hoog uit
de hemel op weg was naar de aarde. Vrolijk dwarrelde het met
de andere sneeuwvlokken mee naar beneden. Onder hen lag
de aarde die langzaam dichterbij kwam. Het sneeuwvlokje zag
hoge kerktorens, grote gebouwen, huizen, winkels en straten.
Het hoorde het lawaai van toeterende auto's en mensen die
luid tegen elkaar spraken.
“Is het daar waar wij naar toe gaan?”, vroeg het vlokje
verschrikt aan de andere sneeuwvlokken. “Ja, dat is ons
einddoel, daar vlijen we ons neer”, antwoorden de
sneeuwvlokken. “We weten nu nog niet precies wààr we
terecht komen. Misschien op de kerktoren, huizen, straten of
het weiland, maar dat hindert ons niet. We hoeven alleen maar
neer te dalen, dat is onze missie”.
Het kleine sneeuwvlokje raakte helemaal in paniek. Het
vertraagde zijn snelheid en probeerde krampachtig op dezelfde
hoogte te blijven zweven door nu eens naar rechts en dan
weer naar links te zwenken. Met afgrijzen keek het naar die
15

zwarte lawaaierige aarde: “Daar wil ik niet heen”, kermde het,
“het lijkt een verschrikkelijk oord. Het is er donker, druk en vol
en dan die auto's. Ik wil weer terug naar de hemel waar ik
vandaan kom, daar is het stil en vredig”.
Wanhopig probeerde het sneeuwvlokje zich weer een weg
omhoog te banen, botste en buitelde tegen andere
sneeuwvlokken aan die zich verbaasd afvroegen waarom het
vlokje zich zo tegendraads gedroeg. “Je moet naar beneden
hoor”, zei een vlok. “je gaat de verkeerde kant uit”, zei een
andere. “Ik wil weer terug naar mijn blauwe hemel.... ik ben
bang om naar de aarde te gaan”..... snikte het kleine vlokje,
terwijl het zich verder omhoog probeerde te worstelen.
De neerdalende vlokken keken meewarig naar het huilende
vlokje en vertelden aldoor dat zoiets onmogelijk was. “Een
sneeuwvlok wordt geboren om af te dalen naar de aarde”,
sprak opeens een rustige stem naast het snikkende vlokje.
Wanhopig klampte het vlokje zich aan hem vast. “Ik ben
bang.... ik wil weer omhoog naar de hemel... ik... ik wil niet
verstikt of vertrapt worden...”. “Rustig maar, dat gebeurt ook
niet”, sprak de dikke sneeuwvlok. “Ik blijf vlakbij je en houd je
stevig vast. Onderweg zal ik je alles uitleggen over wat er gaat
gebeuren en wat onze missie is”.
Het vlokje droogde zijn traantjes waardoor het uitgroeide tot
een stevigere vlok. “Zo zie je er al een stuk beter uit”, zei de
dikke vlok. “Kom nu maar mee dan gaan we samen rustig
beginnen aan de afdaling”. “Luister”, begon de sneeuwvlok,
terwijl ze langzaam naar de aarde zweefden. “De bedoeling is
dat wij sneeuwvlokken een wit kleed over de aarde leggen. Alle
gebouwen, huizen en straten zullen door ons worden bedekt
waardoor alle geluiden die je nu hoort zachter zullen klinken.
Zie je al die mensen hollen en draven met hun pakjes, eten,
drinken of weet ik wat?” Het kleine vlokje knikte. “Het is nu
bijna donker buiten”, vervolgde de sneeuwvlok. “De mensen
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willen graag op tijd thuis zijn, maar wat zij nog niet weten is dat
wij vannacht met elkaar zo'n dikke laag sneeuw zullen vormen
dat de mensen voorlopig hun huizen niet meer uit kunnen.

Nieuwe heupprothese: voorste benadering wint
aan populariteit

En dan breekt eindelijk het moment aan dat de mensen tijd
zullen nemen om zich te bezinnen, zich zullen realiseren wat
het Kerstfeest eigenlijk betekent n.l. dat er tweeduizend jaar
geleden een Kindje werd geboren in een stal om Vrede, Liefde
en Verdraagzaamheid te prediken”.

Jaarlijks krijgen 30.000 Nederlanders een nieuwe heup. Steeds
vaker wordt daarbij gekozen voor de voorste benadering. Dit
veroorzaakt minder spierschade tijdens de operatie, zodat de
patiënt meestal de volgende dag al naar huis kan. Wat zijn de
voor- en nadelen van de zijwaartse en voorste benadering?
Bewegen zonder Pijn duikt voor u dieper in dit onderwerp.

Floor de Vries

30.000 heupprotheses
In Nederland worden jaarlijks bijna 30.000 versleten heupen
vervangen door een prothese. Om een kunstgewricht te
kunnen plaatsen, moet de chirurg eerst een toegang maken
door de huid en onderhuidse weefsels. Dit wordt ‘benadering’
genoemd. De meest toegepast methode in Nederland is de
laterale benadering. De prothese wordt dan via de zijkant
geplaatst. Steeds populairder wordt de voorste of anterieure
benadering, omdat de revalidatie van de patiënt sneller
verloopt. Deze techniek wordt AMIS genoemd. In dit artikel
gaat Bewegen zonder Pijn dieper in op de voor- en nadelen
van beide benaderingen voor een heupvervanging.

Voor iedereen hele fijne
Feestdagen en een goed
2019!!!
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Meer over het heupgewricht
Het heupgewricht is een kogelgewricht dat bestaat uit een
gewrichtskop en gewrichtskom. Bij het ouder worden kan de
gladde kraakbeenbekleding van beide gewrichtsonderdelen
gaan slijten. Dat wordt artrose genoemd. Uiteindelijk kan dit
flexibele en beschermende laagje helemaal verdwijnen. Dan
ontstaat er bot-op-botcontact en is het heupgewricht letterlijk
tot op het bot versleten. Overigens kan dit belangrijke gewricht
ook beschadigd raken als gevolg van reumatoïde artritis of een
breuk die niet goed genezen is.
Bij heupartrose heeft u last van stijfheid en krijgt u meer moeite
met lopen. De pijn straalt meestal uit naar de bilstreek, het
bovenbeen en de knie. De huisarts zal u met deze klachten 18

doorsturen naar een orthopeed. De specialist stelt de ernst van
de slijtage vast aan de hand van een lichamelijk onderzoek en
röntgenfoto’s. Bij beginnende slijtage kunnen
ontstekingsremmende pijnstillers (NSAIDs) of fysiotherapie de
klachten nog enigszins verlichten. Als deze
behandelingsmethoden onvoldoende helpen, dan zal de
orthopeed met u een gewrichtsvervangende operatie
bespreken. Er zal dan een heupprothese geplaatst worden.
Zijwaartse benadering heupoperatie
Met de laterale benadering is in Nederland veel ervaring
opgebouwd. In bijna 80 procent van de gevallen wordt tijdens
de operatie het heupgewricht via de zijkant benaderd. De
patiënt kan tijdens de ingreep zowel op de rug als op de zij
liggen. Het voordeel van een laterale benadering is, dat de
chirurg tijdens de operatie een goed zicht heeft op het
heupgewricht. Een ander pluspunt is, dat bij deze benadering
er een kleiner risico aanwezig is, dat de kunstheup na de
operatie uit de kom schiet. Er kleeft echter ook een groot
nadeel aan de laterale benadering. Tijdens de operatie moeten
belangrijke spieren aan de voor- en achterzijde van de heup
worden losgemaakt. Dat betekent dat de herstelperiode langer
in beslag neemt. Bovendien kan de spierschade leiden tot een
waggelend looppatroon, dat bekend staat als de
‘Trendelenburg gang’. Soms ontstaan er ook pijnklachten aan
de zijkant van de heup, die vaak moeilijk kunnen worden
behandeld.
Voorste benadering heupoperatie
De anterieure benadering wordt AMIS genoemd. Deze letters
staan voor Anterior (voorste), Minimally (minder), Invasion
(weefselbesparend) en Surgery (chirurgische ingreep). De
bedoeling van deze techniek is om tijdens de ingreep zo min
mogelijk spierweefsel te beschadigen, zodat de patiënt sneller
herstelt. Daarom worden bij de voorste benadering geen
spieren losgemaakt. Het heupgewricht wordt namelijk tussen
twee spieren door benaderd.
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Dit wordt ook wel de ‘Franse Methode’ genoemd. Halverwege
de vorige eeuw werden op deze manier al in Frankrijk
heupprotheses geplaatst. Maar dat ging nog niet altijd even
perfect. Ongeveer tien jaar geleden werd deze voorste
benadering opnieuw ontdekt en sterk verbeterd. Op dit moment
wordt ongeveer 20 procent van de kunstheupen via de voorste
benadering geplaatst. Dit aantal zal de komende jaren sterk
gaan stijgen. De voordelen zijn immers groot: minder
spierschade, minder pijn, sneller naar huis (de volgende dag
al), minder kans op mank lopen en amper kans op het uit de
kom schieten van de prothese.
Uiteraard zijn er ook risico’s aan deze techniek verbonden. Bij
ongeveer vijf tot tien procent van de patiënten kan tijdens de
operatie een huidzenuw beschadigd raken. Daardoor houden
ze een verminderd gevoel aan de buitenzijde van het
bovenbeen over. In vrijwel alle gevallen is deze klacht na een
jaar weer verdwenen. Bovendien is nog niet bekend of een
voorste benadering van het heupgewricht invloed heeft op de
levensduur van de prothese. Bij een zijwaartse benadering
gaat de kunstheup gemiddeld 15 jaar mee. De AMIS-techniek
wordt nog te kort in Nederland toegepast om de lange
termijnresultaten vast te kunnen stellen. Er wordt echter vanuit
gegaan dat er geen verschil zal zijn, omdat dezelfde protheses
worden gebruikt als bij de zijwaartse benadering. Dit is echter
wetenschappelijk nog niet bewezen.
Voorste of zijwaartse benadering bij heupvervanging?
Zowel de zijwaartse als voorste benadering kunnen bij vrijwel
alle patiënten worden toegepast. Maar de AMIS-methode is
niet geschikt voor mensen die te zwaar of te gespierd zijn. Als
de vorm van de heup te afwijkend is, zal de specialist ook
kiezen voor een zijwaartse benadering. Op wat voor manier uw
versleten heup zal worden vervangen, hangt vooral van de
orthopedische chirurg zelf af. De voorste benadering is
ingewikkelder en dus lastiger aan te leren. Dus niet altijd zal de
specialist de kennis hebben om de heup via de voorkant te
vervangen. Veel orthopeden hebben tijdens hun opleiding 20

de zijwaartse benadering aangeleerd. Daar hebben ze veel
routine mee opgebouwd en behalen ze goede resultaten mee.
Er is dus geen noodzaak om te veranderen van benadering: zij
zullen dus via de zijkant blijven opereren. Indien uw voorkeur
uitgaat naar de voorste benadering, dan is het verstandig om u
vooraf goed te oriënteren. Er is altijd wel een ziekenhuis of
kliniek in uw omgeving waar de heup kan worden vervangen
met deze steeds populairder wordende AMIS-methode.
Uit: Bewegenzonderpijn.com

Mopjes
Waarom hebben vrouwen een beter, langer leven en
vreedzamer leven, in vergelijking met mannen? Een zeer
intelligente student antwoordde: "Omdat vrouwen geen vrouw
hebben.
Bericht van een vrouw: “Lieve schoonmoeder, leer me niet,
hoe omgaan met mijn kinderen. Ik leef met een van jou en hij
moet nog veel verbeteren.” !?
Wanneer een getrouwde man zegt, ik zal er over denken – dan
is wat hij werkelijk bedoelt, dat hij zijn vrouw mening nog niet
weet.

Doorbraak verwacht in behandeling reumatoïde
artritis
Reuma onderzoeksgroepenLUMC krijgen erkenning
Research Centre of Excellence
Drie onderzoeksgroepen van het LUMC zijn gezamenlijk op het
spoor van het genezen van reumatoïde artritis (RA). Om dit
mogelijk te maken stelt ReumaNederland de komende vijf jaar
1,5 miljoen euro beschikbaar voor deze drie
onderzoeksgroepen die tevens door ReumaNederland worden
erkend als Research Centre of Excellence.
Met de Research Centres of Excellence die voorop lopen in het
onderzoek naar ontstekingsreuma wil ReumaNederland grote
stappen zetten in doorbraken in de behandeling van mensen
met ontstekingsreuma. De komende periode worden meer
onderzoeksgroepen in Nederland benoemd tot Research
Centres of Excellence voor ontstekingsreuma, artrose en
jeugdreuma. Voor de Research Centres stelt ReumaNederland
in totaal de komende vijf jaar 7,3 miljoen euro beschikbaar.
Doorbraken die het leven met ontstekingsreuma verbeteren
In het onderzoek naar en de behandeling van
ontstekingsreuma is de afgelopen jaren grote vooruitgang
geboekt, maar kapotte gewrichten zijn nog steeds een
veelvoorkomend gevolg van de ziekte. Geen enkele vorm van
ontstekingsreuma is nog te genezen. Bestaande
behandelingen onderdrukken slechts een deel van de
symptomen en hebben nauwelijks effect op klachten als
extreme vermoeidheid en pijn.

Een dame komt bij de dokter en zegt: "mijn man heeft de
gewoonte om in zijn slaap te praten! Wat moet ik geven om
hem hiervan te genezen?" Het antwoord van de arts was :
"Geef hem de kans om te praten als hij wakker is!"
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Prof. dr. Tom Huizinga, hoogleraar Reumatologie van een van
de Research Centres of Excellence in het LUMC: “De
erkenning en financiering door ReumaNederland stellen ons in
staat om de hoopvolle ontdekkingen uit onze drie
onderzoekslijnen door te ontwikkelen. Door deze unieke
samenwerking van drie onderzoeksgroepen durven we
voorzichtig de verwachting uit te spreken dat wij op het spoor
zijn van het zeer vroeg ontdekken en genezen van
ontstekingsreuma.”
Lodewijk Ridderbos, algemeen directeur ReumaNederland:
“We leggen ons niet neer bij waar we nu staan. Wij verwachten
dat deze Research Centres of Excellence de komende jaren
met baanbrekende ontdekkingen komen en doorbraken gaan
bereiken in de behandeling van patiënten met
ontstekingsreuma. In het LUMC wordt gewerkt aan het
resetten van het afweersysteem, waardoor de ontstekingen
ophouden en schade aan gewrichten kan worden voorkomen.
Aan zo’n behandeling hadden we tot voor kort niet durven
denken. Nu wil ReumaNederland er alles aan doen om dat
werkelijkheid te maken.”
Over ontstekingsreuma
Ontstekingsreuma is een verzamelnaam voor diverse autoimmuunziekten die gewrichten, spieren en organen ernstig
beschadigen. Het afweersysteem maakt bij ontstekingsreuma
een vergissing: gezonde gewrichten, spieren en organen
worden ten onrechte aangevallen. De afweerreactie ontspoort
bovendien: de ontstekingen nemen steeds verder toe, met
desastreuze gevolgen. Kapotte gewrichten, ernstige
vermoeidheid en pijn, grote moeite met bewegen en ernstige
beperkingen– thuis, op school en op het werk – zijn klachten
die alle mensen met ontstekingsreuma ervaren. In Nederland
hebben 220.000 een vorm van ontstekingsreuma.
ReumaNederland
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Nieuw Gespreksgroep
voor mensen met Reuma en
Fibromyalgie(chronische vermoeidheid)
Deze gespreksgroep biedt de mogelijkheid om met lotgenoten
ervaringen uit te wisselen. Hoe verder te gaan met de
gevolgen van Reuma/Fibromyalgie(pijn, stijfheid ,
vermoeidheid, slaapstoornissen) wat een grote impact kan
hebben in jou leven. Graag komen wij met jou in contact.

Delen = Helen

We nodigen je dan ook van harte uit voor een kopje koffie,
om in gesprek te gaan met mensen die jou echt begrijpen.
Interesse ?

Woordzoeker
In deze woordzoeker zitten zes woorden horizontaal of
verticaal die met reuma of onze vereniging te maken hebben.
Stuur deze oplossingen met vermelding van naam en adres
voor 1 februari 2019 naar
Mia Kanen gekami@live.nl – p.eekert8@upcmail.nl
wilmamaas60@hotmail.com of steffieb@ziggo.nl
Het kan ook telefonisch 0497-517916 of 0497-517038

Deelname is gratis!!
Aanmelden bij stichting Wél Welzijnswerk
Eikenburg 2, 5521 HZ Eersel, tel. 0497-514746,
imegens@welzijndekempen.nl
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Dit is wat wij allemaal 80 jaar en ouder, en die
degene het nog moeten worden, voor moeten
uitkijken!!
Soms kan dit gebeuren in een verzorgingshuis/aanleunwoning.
De mensen in dat verzorgingshuis hebben een klein
appartement, maar ze eten samen in een centrale ruimte.
Op een morgen kwam een van de bewoners niet opdagen bij
het ontbijt, mijn vrouw ging dus naar boven en klopte op zijn
deur en vroeg of alles oké was.
Ze kon de bewoner door de deur horen en hij zei dat hij wat
laat was opgestaan en er spoedig zou zijn, dus ging ze terug
maar de ontbijtzaal.

Mopjes
Voor mannen en vrouwen met een beetje humor.
Een boekhandel vroeg bij het uitvoeren van een
marktonderzoek aan een vrouw,
"Welk boek heeft je het meest geholpen in je leven?"
De vrouw antwoordde, "Mijn man cheque boek!!!"
Iemand vroeg aan een oude man: "zelfs na 70 jaar, noemt u
nog steeds uw vrouw - darling, honey, liefje. Wat is het
geheim?"
Oude man: "Ik ben haar naam vergeten en ik ben bang om het
haar te vragen."

Een halfuur later was hij er nog niet en dus ging ze opnieuw
naar zijn appartement en vond hem op de trap. Hij kwam naar
beneden, maar het ging erg moeilijk.
Hij hield de trapleuning in een dodelijke greep vast en had veel
moeite met zijn benen.
Ze liet hem weten, dat ze een ambulance zou bellen, maar dat
wilde hij niet. Hij zei ik heb geen pijn en ik wil mijn ontbijt
hebben. Ze hielp hem de rest van de gang, naar zijn zitplaats
en hij at zijn ontbijt.
Toen hij naar zijn appartement terug wilde, bleek het
onmogelijk om zelfs maar de eerste tree te nemen. Mijn vrouw
belde dus een ambulance, die hem meenam.

Unieke gratis speld
Reuma is een ziekte van uitersten. De ene dag kun je de
wereld aan, de volgende dag kom je de trap niet op. Daarover
praten is niet altijd makkelijk. Om reuma beter bespreekbaar te
maken, kunt u een gratis reuma-speld bestellen. Deze speld
kan een subtiele manier zijn om een gesprek te beginnen met
vrienden of collega's en zo meer te vertellen over uw reuma.

Een paar uur later belde ze met het ziekenhuis en vroeg aan
de verpleegster van de afdeling hoe het met hem ging.
De verpleegster zei, het gaat goed, hij had alleen maar twee
benen in één pijp van de boxer short.

Bestel gratis speld op reumanederland/formulieren/aanvragenspeld

Ik heb deze wetenswaardigheid aan mijn kinderen gestuurd
met de boodschap het huis niet te verkopen, voordat ze alle
feiten weten en nog eens gecheckt hebben.
27

P.S. Voor belangstellenden heb ik zelf ook nog wat speldjes
liggen. wilmamaas60@hotmail.com 0497517038
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