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Voorwoord
Ook dit jaar gaan we weer voor een zo goed mogelijke 
gezondheid, en wij doen ons best u hierin zoveel mogelijk 
te ondersteunen. 

2018 was voor de SCCH het jaar waarin in we aan de 
inrichting van het bestuur hebben gewerkt. Daarbij 
zijn wat taken herverdeeld. Zo neemt Koos Wiegertjes 
voortaan de financiële zaken op zich. Anda Kars 
zorgt voor de verslagen en denkt actief mee tijdens 
de vergaderingen. Ik blijf actief als voorzitter en richt 
me vooral op de externe contacten. Denk hierbij aan 

overleggen met het LUMC, de VSOP, ReumaNederland, de 
SPRN en bijeenkomsten van PGOsupport. 

Het bestuur kan nog steeds versterking gebruiken. We 
komen zo’n 4-6 keer per jaar bij elkaar en bespreken 
dan naast de dagelijkse gang van zaken vaak een aantal 
inhoudelijke ontwikkelingen. 

Ook dit jaar hebben we Angelique van Dam ingehuurd, 
die ons in het bestuurlijke proces bijstaat en een paar 
projecten oppakt.

Daarnaast willen we in 2019 onderzoeken of we 
Belgische specialisten in het Nederlandse taalgebied een 
informatiepakket kunnen sturen, om ook daar meer 
bekendheid te genereren. 

Op het moment dat jullie deze nieuwsbrief ontvangen 
is de nieuwe website inmiddels in de lucht. We hebben 
gekozen voor een eenvoudige opzet die ook makkelijk 
kan worden bijgehouden door een vrijwillig lid. 

Voor onze komende nieuwsbrieven zoeken we leden die 
in de rubriek ‘een dag uit mijn leven’ hun verhaal willen 
delen. Dat mag gewoon in uw eigen woorden en hoeft 
niet per se in verhaalvorm.
De redactie kan in overleg met u het stuk redigeren. 
Dus als u een verhaal heeft en dit graag zou willen delen 
in de nieuwsbrief, laat het ons dan weten.
 
We wensen u weer veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Gerrit Nijhoff
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Bewegen bij SCCH of 
andere reumatische 
aandoeningen
DOOR: MURIËL VAN EEUWIJK, 
FYSIOTHERAPEUTE

KruimelnieuwtjesVerenigingsnieuws

Oefentherapie
Oefentherapie onder begeleiding van een 
fysiotherapeut kan bestaan uit spierversterkende 
oefeningen, oefeningen ter bevordering van het 
uithoudingsvermogen, spierrekkingsoefeningen, balans- 
en coördinatieoefeningen en functionele oefenvormen 
(b.v. lopen, traplopen, tillen of het pakken van grote en 
kleine voorwerpen, gaan zitten en opstaan).

De oefeningen zijn bedoeld om je gewrichten beweeglijk 
te houden en je spieren sterk te maken. Verder 
verbetert je uithoudingsvermogen en balans dankzij de 
oefeningen. Hierdoor wordt je algemene belastbaarheid 
groter, waardoor je pijnklachten in het algemeen 
zullen afnemen. Het integreren van de oefeningen en 
bewegingen in je dagelijkse leven vergroot de kans op 
het kunnen volhouden van een actieve leefstijl.

Kortom: blijf in beweging binnen je eigen grenzen, 
let op je houding en pas bij een verandering in de 
ziekteactiviteit je inspanningsniveau aan.

Als je gezond bent en je lichaam functioneert zoals 
je verwacht, dan gaan bewegingen en handelingen 
min of meer harmonisch, soepel en automatisch. 
Je zit lekker in je vel. Pijn en reumatische klachten 
stellen deze relatie tussen lichaam en geest 
ter discussie. Je geest, het besturingssysteem, 
wil nog van alles. Maar het lichaam staat op de 
rem. Het is daarom belangrijk naar je lichaam 
te luisteren. Het is beter om de aandoening 
en zijn beperkingen te accepteren dan om het 
te ontkennen. Het is hierbij van belang om in 
beweging blijven binnen je eigen grenzen.

Pijn en stijfheid zijn symptomen die voorkomen bij SCCH 
en andere reumatische aandoeningen. Door de klachten 
van SCCH  hebben mensen snel de neiging om minder 
te gaan bewegen, afhankelijk van de ernst en omvang 
van de aandoening.
De meest voorkomende klacht is pijn en daardoor 
is er kans op verminderde algehele lichamelijke 
activiteit, verminderde spierkracht, verminderd 
uithoudingsvermogen en beperkingen in dagelijkse 
activiteiten of participatie.

Het hoofddoel van de fysiotherapeut die reumatische 
aandoeningen behandeld is om mensen zo goed 
mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven. 
Daarbij richt een behandelaar zich op het behoudt 
en eventueel de verbetering van spierfunctie en 
mobiliteit. Dit uiteraard zoveel mogelijk binnen de 
acceptabele grenzen ten aanzien van pijn. Met andere 
woorden: de fysiotherapeut probeert een zo goed 
mogelijk evenwicht te bereiken tussen pijnklachten en 
bewegingsmogelijkheden. 

Om dat evenwicht te vinden bestaat de behandeling 
uit actieve oefentherapie en het geven van adviezen, 
passend bij de individuele situatie, over hoe een actieve 
en gezonde leefstijl bereikt en behouden kan worden. 

We worden bedolven onder mededelingen dat 
bewegen voor een groot deel ons levensgeluk en 
zelfs onze levensduur bepaalt. We ontkomen er niet 
aan. De bewegingsrichtlijn uit 2017, de overheid met 
zijn levensstijlprogramma’s en natuurlijk bewegen als 
terugkerend onderwerp in gesprekken. En ja, nu heb 
je SCCH. Dat maakt bewegen vaak niet makkelijker. 
De vraag is dan: ‘Welke vorm van bewegen past 
bij mij en hoe vind ik die?’ In het najaar willen een 
themabijeenkomst organiseren rondom bewegen. 

Graag horen we welke vormen van beweging jou 
aanspreken, aan welke beweging je doet en wat het je 
oplevert. Waar let jij zelf op als je gaat bewegen? We 
willen deze informatie graag verzamelen en uitwerken, 
zodat we het in de 3e nieuwsbrief en op de ledendag in 
het najaar met elkaar kunnen delen. 

Bewegen kan 
op verschillende 
manieren. Wat past 
bij jou?

Meer informatie vind je op https://reumanederland.nl/
reuma/vormen-van-reuma/scch/. Wil je een video zien? 
Kijk dan op https://scch.nl/info-filmpjes.

Ga je aan de slag met een fysiotherapeut, bewegings-
therapeut of sluit je je aan bij een bepaalde 
sportvereniging? Neem dan altijd informatie over je 
aandoening SCCH mee. Onze patiëntenfolder kan je 
daarbij helpen. Deze kan je vinden op www.lumc.nl/
patientenzorg/ziektebeelden/scch/.

Bericht van het LUMC

DOOR: LIESBETH DE WINTER

OproepArtikel

Laat ons weten wat voor jou belangrijk is. Deel je 
ervaringen, je vragen of waar je interesse ligt op het 
gebied van bewegen. Je kunt ons mailen op
projecten@scch.nl.
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KruimelnieuwtjesVerenigingsnieuws

Zaterdag 25 mei 2019 organiseren we de volgende ledendag, in het 
Van der Valk Leusden- Amersfoort aan de Philipsstraat 18
te Leusden. Daarbij is er weer de mogelijkheid om ideeën en 
ervaringen met elkaar uit te wisselen.

De ledendag ziet er als volgt uit:

10.30 uur - 11.30 uur Algemene Ledenvergadering
11.30 uur - 12.30 uur Deel 1 mindfulness – Yvonne Tuinte
12.30 uur - 13.30 uur Lunch
13.30 uur - 15.00 uur Deel 2 mindfulness – Yvonne Tuinte

Via de post en de mail ontvangt u de stukken voor de ALV en een 
uitgebreide agenda.

LEDENDAG – ALV  
ZATERDAG 25 MEI 2019

Kledingadvies
Het is fi jn om tijdens de workshop comfortabele kleding 
te dragen, waarin je vrij kunt ademen. Aan het einde van 
de workshop zal ik wat adviezen geven over het doen 
van mindfulnesstrainingen en waar je op kunt letten.  

Wil je meer informatie over Yvonne Tuinte? Kijk dan op 
http://www.centrumvoormindfulnessfl evoland.nl

Mindfulness, Iedereen 
kan het leren

DOOR: YVONNE TUINTE

Mindfulness is niet moeilijk; iedereen kan het 
leren. Het is doelbewust, niet oordelend en 
vriendelijk aanwezig zijn bij de ervaring van het 
nu, van moment tot moment. Hierbij focus je op 
bijvoorbeeld je ademhaling of je lichaam. Je stelt 
je open voor het moment, zonder voorkeur of 
afkeur voor wat er is. 

Mindfulness geeft heel eenvoudig een aantal handvatten 
om het leven op een andere manier te kunnen ervaren, 
met een wakkere en alerte houding, waardoor er een 
keuze ontstaat in hoe je reageert of hoe je met bepaalde 
situaties omgaat. Het kan ook een manier bieden om 
met de uitdagingen van het leven om te gaan, zoals 
bijvoorbeeld chronische pijn. Vaak hebben we de 
neiging om te vluchten voor onze pijn of er boos op te 
worden. Dit zijn vaak automatische patronen die niet 
altijd behulpzaam zijn en stress in de hand werken. 
Dat zorgt er vaak voor dat we meer pijn ervaren. 
Mindfulness leert je om zorgzaam om te gaan met je 
eigen grenzen en er niet overheen te gaan.

Workshop Mindfulness 

op 25 mei 2019
Tijdens de workshop ga ik eerst uitleggen wat 
mindfulness is en je laten ervaren hoe de automatische 
piloot werkt bij mensen. Als je bewuster bent van wat 
je voelt, denkt en ervaart, dan kun je kiezen hoe je 
reageert in plaats van te reageren van automatische 
patronen, aannames of ooit aangeleerd gedrag vanuit 
bijvoorbeeld je opvoeding. Daarnaast gaan we deze dag 
kijken naar hoe we dingen waarnemen en hoe we ze 
interpreteren. Daar kan een wereld van verschil in zitten. 
Uiteraard is er tijdens deze workshop ook aandacht 
voor oefeningen, zoals ademmeditatie en de bodyscan.

Yvonne Tuinte is categorie 1-trainer bij de Vereniging 
Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN). Dit 
wordt door een heel aantal verzekeringen vanuit een 
aanvullend pakket vergoed. Bovendien staan steeds 
meer werkgevers open voor het vergoeden van een 
mindfulnesstraining vanuit een persoonlijk budget.

Artikel

Weetjes

Welke medicijnen krijg ik vergoed?
Medicijnen die je huisarts of specialist 
voorschrijft, krijg je meestal vergoed uit 
de basisverzekering. Soms moet je een 
eigen bijdrage betalen voor je medicijn. Het 
kan ook zijn dat je zorgverzekeraar alleen 
de goedkoopste variant van een medicijn 
volledig vergoedt. De vergoedingen voor 
geneesmiddelen tellen mee voor het verplichte 
eigen risico.

Vergoeding van geregistreerde 
geneesmiddelen
Zorgverzekeraars vergoeden alleen 
geregistreerde medicijnen uit het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Op 
de website medicijnkosten.nl kun je opzoeken of 
een medicijn in het GVS is opgenomen.
Wil je precies weten hoeveel je vergoed krijgt 
voor medicijnen? Dat kun je het beste aan je 
eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt 
veel uit wat voor zorgverzekering je hebt en wat 
je daarin vergoed krijgt. 

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/
welke-medicijnen-krijg-ik-vergoed
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Verenigingsnieuws

Even voorstellen

Frank Eggelmeijer,

Reumatoloog, Gelre 

Ziekenhuizen Apeldoorn.

Ik ben Frank Eggelmeijer, reumatoloog, opgeleid 
in het LUMC en sinds 1993 werkzaam in de 
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn. Tijdens mijn 
promotieonderzoek naar de effecten van APD bij 
patiënten met reumatoïde artritis heb ik veelvuldig 
samengewerkt met Neveen Hamdy en Socrates 
Papapoulos. In die tijd begon Neveen Hamdy aan 
haar onderzoek naar SCCH. Ik heb destijds, na enig 
speurwerk in de dossiers van de polikliniek reumatologie, 
een tiental patiënten met SCCH naar haar kunnen 
verwijzen voor haar onderzoek. Aangezien patiënten 
met SCCH vaak pijnklachten en een beperking van hun 
schoudergewricht ervaren, komt een deel van hen in 
eerste instantie bij de reumatoloog terecht.

De interesse in SCCH en andere botaandoeningen 
is mij altijd bijgebleven. In Apeldoorn heb ik samen 
met de endocrinologie de BOT (Bot Ontkalkings 
Team) polikliniek opgericht. Deze bestaat nu uit twee 
osteoporoseverpleegkundigen, twee endocrinologen 
en twee reumatologen. Dit jaar gaan wij een begin 
maken met de regiozorg voor osteoporosepatiënten. 
Ook zie ik regelmatig patiënten met andere 
botaandoeningen,waaronder SCCH, op mijn spreekuur.

Artikel

Zoektocht naar mijn sporten

Laat ik beginnen met te vertellen dat ik geen 
sporter ben. Ik heb als kind wel wat aan sport 
gedaan, maar nooit echt fanatiek

Door de SCCH ben ik erachter gekomen dat bewegen 
nodig is om te kunnen blijven functioneren. De 
belangrijkste voorwaarde is wel dat je je eigen grenzen 
moet leren kennen, met name wat betreft het 
bereik dat je hebt in je bewegen. Bij mij is dat 
behoorlijk beperkt, omdat de SCCH laat 
ontdekt is. Daardoor zitten er vergroeiingen 
bij mijn sleutelbeen en borstbeen.

Ik heb het een tijd eigenwijs genegeerd. 
Toen heb ik gevochten om te laten zien 
dat ik alles nog gewoon kon. Ik heb ook 
een tijd niks gedaan, omdat ik er helemaal 
klaar mee was. Uiteindelijk ben ik erachter 
gekomen dat bewegen erg belangrijk is om wat ik 
allemaal nog kan ook te kunnen behouden.

Ik ben daarom alweer wat jaren geleden begonnen 
met reumazwemmen, in warm water met een coach. 
De lessen zijn aangepast aan reuma, en waar nodig 
aan je eigen mogelijkheden. Het warme water voelt 
erg prettig en je spieren ontspannen er direct door. Je 
bent ook bijna altijd aan het bewegen. Zo doe je lopend 

de armoefeningen, waarbij je hulpmiddelen gebruikt 
als een schuimslang, plankjes, balletjes of stokken. Er 
wordt ook een riem van foam gebruikt om in het diepe 
oefeningen te doen. Aan het eind van de les is er tijd 
voor ontspanning. Dan drijf je op de schuimslang in het 
water, terwijl rustige muziek wordt afgespeeld.

Ik was ook al jaren aan het sporten bij de fysio, maar 
omdat de verzekeraar moeilijk ging doen ben ik op 
zoek gegaan naar een andere sport. Mijn keuze 
viel op aangepaste tai chi, wat ik ook weer via de 
reumapatiëntenvereniging heb kunnen regelen. Dat 
houdt de kosten laag, een prettige bijkomstigheid. 

De les wordt gegeven door een erkende leraar die 
de inhoud aangepast heeft. De oefeningen zijn 

oorspronkelijke tai chi-bewegingen die erg rustig 
gedaan worden, maar ze zijn kleiner in beweging 

of zo aangepast dat ze ook te doen zijn als 
je op een stoel zit. Je moet daarbij zelf 
goed naar je lichaam luisteren en binnen je 
mogelijkheden blijven. Er staat zacht rustige 
muziek op en tijdens de oefeningen wordt 
er ook gewerkt aan de ademhaling, wat een 

rustgevend effect geeft. 

Voor mij is de grote ontdekking dat goed 
bewegen mij goed doet. Wat goed is voor mij, is echter 

niet altijd goed voor jou. Erachter komen wat bij je past 
is echt een zoektocht. Maar het is sowieso de moeite 
waard. Ik eindig waarmee ik begonnen ben. Ik ben geen 
sporter, maar zwemmen en tai chi houden me wel in 
beweging. En daar gaat het om.

Een dag uit mijn leven

DOOR: JOKE VAN DER BERG  

Artikel

gedaan worden, maar ze zijn kleiner in beweging 

Weetjes

Werk en mantelzorg
Verlofregelingen voor mantelzorgers
 Als werkende mantelzorger kun je gebruikmaken van 
verschillende verlofregelingen. Elke werknemer heeft 
hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn. 
Wel kunnen er in jouw cao afwijkende afspraken of 
voorwaarden staan. In dat geval gaat de cao boven 
de wettelijke regeling, ook als de cao nadeliger is. 
Vraag dit na bij je werkgever. Je kunt de cao en/
of aanvullende afspraken inzien of opvragen bij de 
afdeling Personeelszaken. 

De verschillende verlofregeling zijn:
• Calamiteitenverlof
• Kortdurend zorgverlof
• Langdurend zorgverlof

Meer informatie: https://mantelzorg.nl/pagina/
voor-mantelzorgers/thema-s/werk-en-mantelzorg/
verlofregelingen-voor-mantelzorgers 
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Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van deze nieuwsbrief 
en de artikelen. Fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd 
voorkomen worden. De beweringen en meningen die zijn geuit in de artikelen, 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs. De redactie is niet 
verantwoordelijk voor enig product of enige dienst besproken of geadverteerd 
in deze uitgave. Noch staat zij garant voor gemaakte beweringen binnen de 
nieuwsbrief of artikelen. Aan zelfmedicatie of het aanpassen van uw dieet en/
of bewegingspatronen zijn risico’s verbonden.Raadpleeg daarom altijd eerst een 
arts of professional.

meer informatie over SCCH of onze vereniging: 
kijk op onze website
www.scch.nl of mail 
info@scch.nl

Colofon

Redactie
Angelique van Dam (AKnet)
projecten@scch.nl
MEO

Met medewerking van: 
Joke van den Berg
Yvonne Tuinte
Liesbeth de Winter
Frank Eggelmeijer
Muriël van Eeuwijk

Bestuur: SCCH
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