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V e r e n i g i n g s n i e u w s

(1

De afgelopen maanden was de tijd soms een 
groot probleem. De gezinnen waar kinderen 
thuisonderwijs moesten volgen, waar de 
ouders tussendoor hun thuiswerk moesten 
doen met online vergaderen of stukken 
schrijven en het huishouden en de sfeer in 
huis in goede banen moesten leiden. Dat 
allemaal in dezelfde tijd. Daarnaast waren 
er mensen die niet wisten hoe ze hun tijd 
moesten gaan vullen. Als je bij de risico-
groepen hoorde, ging je niet zomaar naar 
buiten en naar anderen kon je helemaal 
niet. Hele dagen lezen, tv kijken, naar de 
muren kijken of een nieuwe  hobby zoeken. 
Soms ging de klok wel erg langzaam lopen 
in ons gevoel. Er braken ook moeilijke tijden 
aan voor ondernemers, voor ZZP’ers, voor 
mensen in de zorg of andere beroepen en 
hen waar geen werk meer voor was. Tijd 
werd iets om rekening mee te houden, 
maar anders dan vóór de coronacrisis. Toen 
hadden we het vooral druk, altijd druk met 
alles wat we moesten doen. 

Misschien geven de afgelopen maanden 
ons ook vrijheid om ons leven minder druk 
in te gaan vullen, minder hollen en regelen, 
minder stress om alles maar te doen, te 
moeten doen in ons gevoel.  Misschien 
is dat het enige lichtpuntje om anders 
in ons leven te gaan staan. Door Tonny 
Crabbe is een coronakompas ontwikkeld 
met vier windstreken. Noord: gaat om 
gerichte aandacht te geven aan mensen en 
problemen die we erg belangrijk vinden. 
Zuid: maak ruimte voor kleine ervaringen 
van blijheid met anderen zoals korte 
momenten van echt plezier beleven. West 
gaat over je echte werk dat je moet doen 
(betaald of onbetaald) en Oost richt zich op 
leven en gezin. Hij geeft een handleiding 
hoe je dat kompas in kunt vullen en daarbij 
gaat het om keuzes te maken, echte keuzes 
waaraan je je ook houd en je ook prettig bij 
voelt en daar de ruimte aan geeft. En geef 
het de volle aandacht.

Meer grip op tijd

In de coronatijd hebben we ook nieuwe 
dingen geleerd. Velen hebben ontdekt dat 
het heel aardig kan zijn om met Zoom 
elkaar te spreken en te zien. Dat je daarmee 
ook echt verbinding kunt hebben met 
anderen. We hebben geleerd om netjes in 
volgorde te vergaderen en daarmee bedoel 
ik dus niet allemaal door elkaar kakelen. Het 
is efficiënt en tijdbesparend en vooral ook 
veilig. Wanneer je niet meer het halve land 
door moet bespaart dat heel veel tijd, die nu 
anders kan worden ingevuld. Je miste echter 
wel de gezellige contacten of een echte 
discussie met elkaar. In de komende tijd zal 
nog blijken wat overeind blijft; veel online 
of niet. Daar speelt ook mee wat we nodig 
hebben aan live contact en dat nodig hebben 
is vooral het gevoel van samen zijn. Ik denk 
niet dat mensen zonder kunnen, en ook hier 
zal het zoeken naar balans zijn.

Deze maanden was ik blij met de inzet 
van diverse professionals, die iets zinvols 
aanboden en waar je wat van kon leren 
zoals gratis online cursussen en webinars 
over chronische pijn. Maar ook om virtual 
musea te bezoeken zoals het Rijksmuseum, 
VR-reizen door het Scheepvaartmuseum 
of het wereldberoemde Guggenheim met 
schilderijen van Kadinsky, concerten bij te 
wonen, parken te bezoeken. Mooie beelden 
om in Zuid of Zuid-Oost van je kompas te 
plaatsen. Geef de ruimte en de tijd om te 
genieten van zaken en gebeurtenissen waar 
je blij van wordt. En het boek van Crabbe is 
de moeite waard om daar tijd en aandacht 
aan te geven als je het anders wilt gaan doen 
dan voorheen in je leven namelijk zonder 
‘drukte’.

Boek: Een nieuw begin (Een kompas voor 
een andere manier van werken en leven 
tijdens en na corona), Tony Crabbe 2020.
Te koop via de boekhandel, Bol.com of te 
leen in de bibliotheek.
  
Ilona Thomassen,
voorzitter
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R i j b e w i j s b e z i t t e r s

Het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat gaat na of en hoe de keuring van rij-
bewijsbezitters sneller en beter kan. Daarbij 
is het geïnteresseerd in de mening van de 
rijbewijsbezitters. In deze vragenlijst vragen 
we uw mening over de manier waarop de 
medische onderzoeken voor het behouden 
van het rijbewijs in de toekomst kunnen 
worden uitgevoerd.

Waar gaat het onderzoek over? 
Het onderzoek gaat over de manier 
waarop onderzocht wordt of iemand met 
een aandoening nog veilig kan rijden. Op 
dit moment hoeft u alleen bij het behalen 
van het rijbewijs een gezondheidsver-
klaring in te vullen en een oogtest te 
doen. In de Gezondheidsverklaring (of 
Eigen Verklaring) geeft u aan of u last 
heeft van aandoeningen zoals diabetes 
of hartproblemen. In principe hoeft u pas 
weer opnieuw een gezondheidsverklaring 
in te vullen als u 75 jaar bent geworden en 
het rijbewijs wilt vernieuwen. Uitzonde-
ringen hierop zijn: als u beroepschauffeur 
bent, als u eerder een aandoening heeft 
gemeld of als u een aandoening krijgt die 
invloed heeft op het autorijden.

Waar gaat dit onderzoek niet over?
De keuringen waar we in deze vragenlijst 
over praten gaan over de fitheid van 
de rijbewijsbezitter. Het gaat niet over 
vermoeidheid en andere tijdelijke 
verminderingen van de fitheid. Ook 

gaan deze keuringen niet over het 
vaststellen van de vaardigheden van 
de rijbewijsbezitter, zoals getest wordt 
op het rijexamen. Het onderzoek gaat 
over de langdurige gezondheid die 
nodig is om veilig aan het verkeer deel 
te kunnen nemen, de fitheid van de 
rijbewijsbezitter. Door bepaalde ziekten 
en aandoeningen kan de fitheid zodanig 
verslechterd zijn dat (auto)rijden niet 
zonder meer verantwoord is. Dat kan 
leiden tot de verplichting bepaalde 
hulpmiddelen te gebruiken (bijv. een bril 
of automaat), tot een beperking van de 
geldigheid van het rijbewijs (bijv. alleen 
overdag of voor slechts één of drie jaar) 
of tot het innemen van het rijbewijs. 
De keuring waar we in deze vragenlijst 
over praten is gericht op het testen van 
rijbewijsbezitters op de fitheid als gevolg 
van ziekten of aandoeningen.

Heb jij hier een mening over?
Doe dan mee aan dit onderzoek: https://
nl.surveymonkey.com/r/rijbewijsbezitters

Enquête voor rijbewijsbezitters -  
over medische rijgeschiktheid
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B o e k  P i j n

Iedereen krijgt in het leven te maken met 
pijn. Soms wordt acuut chronisch, en 
gaat de pijn niet meer weg. Wereldwijd 
kampt 1 op de 5 mensen met chronische 
pijn. In België is dat bijna 1 op de 4. Het 
is een dagelijkse strijd, maar met een 
gemeenschappelijk front. Niemand staat 
alleen.

Professor Bart Morlion heeft zijn 
levenswerk gemaakt van de bestrijding 
van chronische pijn. De professor is 
een wereldexpert die expertise koppelt 
aan empathie, kritische zin aan een 
constructieve visie. Hij haalt kennis uit 
oost en west, combineert studies met 
eigen ervaring, gaat voorbij prikken en 
pillen, neemt het gezondheidsbeleid op 
de korrel, pleit voor meer aandacht voor 
pijnbestrijding, zegt de uitgever in een 
persbericht.

‘Het is bovenal een hoopgevend verhaal. 
Van leren omgaan met pijn. Van verant-
woordelijkheid nemen. Van bewuster 
in de wereld staan. Van een verhoogde 
levenskwaliteit en algemene welzijnsbe-
vordering.’

Prof. dr. Bart Morlion is anesthesioloog 
en werkt al vele jaren voltijds als 
‘pijnbestrijder’. Hij is coördinator van het 
Algologisch Centrum (Pijncentrum) aan 
de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en 
doceert pijnbestrijding aan de KU Leuven 

Boek: Pijn, beter leren leven met pijn  
van Topdokter Bart Morlion

en meerdere hogescholen. Morlion is 
sinds 2017 voorzitter van de European 
Pain Federation. In 2018 was hij te zien 
in het populaire Vlaamse televisiepro-
gramma Topdokters.

Boek details 
Afwerking: Paperback 
Aantal pagina’s: 256 
Verschijningsdatum: 09/06/2020 
EAN: 9789401458160 
Nur-code: Mens en maatschappij algemeen 
Uitgever: Lannoo 
Druk: 1
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O n d e r z o e k

Het emotiecentrum van ons brein is moge-
lijk ook betrokken bij het remmen van pijn.

Een onderzoeksteam van Duke 
University heeft bij muizen een 
klein hersengebied gevonden dat het 
pijngevoel van de dieren kan controleren. 
Enigszins onverwachts schakelt dit 
hersencentrum pijn uit, niet aan. Het 
bevindt zich ook in een gebied waar tot 
dusver nog maar weinig mensen aan 
hebben gedacht bij het zoeken naar 
een antipijncentrum: de amygdala. Dit 
amandelvormige structuurtje wordt 
vaak beschouwd als de thuisbasis van 
negatieve emoties en reacties, zoals de 
vecht- of vluchtreactie en algemene angst 
en lijkt nu ook betrokken te zijn bij pijn.

Onderzoekers vermoeden al een tijdje 
dat er een centrale plek is in het brein 
die pijn uitschakelt. Dit zou ook kunnen 
verklaren waarom placebo’s werken. In 
2011 was er al een paper verschenen van 
Nederlandse bodem, waarin de amygdala 
belicht werd als potentieel target bij 
pijnbestrijding. De meeste studies 
hebben zich tot dusver echter gefocust 
op de regio’s in ons brein die juist 
geactiveerd worden bij pijn, en dat zijn er 
veel. Het is dus een hels karwei om deze 

Centrum in het brein schakelt pijn uit

gebieden allemaal uit te schakelen bij 
het remmen van pijn. Dit terwijl dit ene 
centrum uit zichzelf de pijn kan stoppen.

De studie is een vervolg op eerder 
werk van de onderzoekers, waarbij zij 
hebben gekeken welke hersencellen 
geactiveerd worden door pijnstillers, 
in plaats van onderdrukt. Zij ontdekten 
dat pijnstillers een specifieke subset 
van remmende neuronen in de centrale 
amygdala activeert, die ze de CeAga-
neuronen hebben genoemd. Muizen 
hebben in verhouding een wat grotere 
centrale amygdala dan mensen, maar 
dit is volgens het team geen reden om te 
denken dat wij een ander systeem hebben 
om pijn te beheersen. De onderzoekers 
gaan in de toekomst op zoek naar 
middelen die specifiek deze cellen 
activeren en daarmee kunnen dienen als 
potentiële toekomstige pijnstillers.

Voor meer informatie klik op 
onderstaande link.
https://www.eoswetenschap.
eu/psyche-brein/centrum-het-
brein-schakelt-pijn-uit
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Wordt je als rolstoelgebruiker gek van het 
gebrek aan duidelijkheid over de toegan-
kelijkheid van een locatie? Google gaat je 
bijstaan in het dagelijks leven door aan te 
geven of er faciliteiten aanwezig zijn om je 
het leven makkelijker te maken.

In een update wordt Google Maps 
geüpdatet om bijvoorbeeld aan te geven 
welke toiletten rolstoeltoegankelijk 
zijn, of je met je rolstoel wel of niet een 
gebouw in kunt. Google is al een aantal 
jaren bezig met het verzamelen van dit 
soort gegevens en dat zou ervoor moeten 
zorgen dat alle informatie die dadelijk in 
de app te vinden is klopt. Naast toegang 
en toiletten wordt voor sommige locaties 
ook toegevoegd of er invalide-parkeer-
plaatsen zijn en of je in restaurants met 
een rolstoel aan tafel kunt.

Up-to-date houden
Het is nog niet helemaal duidelijk 
wanneer de update precies zal komen, 
maar de verwachting is dat het niet heel 

Google Maps laat toegankelijkheid 
invaliden zien

lang op zich hoeft te laten wachten. 
Als er iets niet klopt in de gegevens die 
Google verzameld heeft dan hoopt de 
zoekgigant dat de gebruikers van de app 
deze informatie willen bijwerken. Dat 
laatste kan in de app zelf. Je kunt bij een 
overzicht van de locatie aangeven dat je 
informatie wil toevoegen of de locatie wil 
beschrijven.

Overgenomen uit www.GSMinfo.nl 

Prof. Johan Vlaeyen (Universiteit 
Maastricht/Leuven) vraagt pijnpatiënten 
om een korte vragenlijst in te vullen 
over de benaming ‘catastroferen bij pijn’. 
Die term wordt vaak en niet altijd goed 
gebruikt of toegepast. Een groep collega’s 
van hem van de Stanford University is 
een internationaal onderzoeksproject 
gestart om informatie te verzamelen 
bij patiënten, gezondheidsmedewerkers 
en de ervaringen en meningen van 
onderzoekers over de term ‘pijn 
catastroferen’. Op grond van de feedback 
komt er mogelijk een bijgewerkte term 
die patiëntgericht is en acceptabel voor 
medisch gebruik.

Vragenlijst over andere benaming  
‘Pijn catastroferen”

Er zijn 2 vragenlijsten waarvan 1 voor 
patiënten. Ze zijn anoniem en nemen 
ongeveer 10 minuten in beslag. De 
vragenlijst is alleen in het Engels.

Om de vragenlijst in te vullen ga naar de 
projectwebsite en blader naar beneden 
voor de juiste vragenlijst: https://
renamepc.stanford.edu/

Universiteit van Maastricht Stanford 
University Samenwerkingsverband 
Pijnpatiënten naar één stem
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De Wajong gaat veranderen. De meeste 
veranderingen gaan in op 1 januari 2021, 
alleen de nieuwe regels voor het volgen van 
een opleiding gelden al vanaf 1 september 
2020. Wat gaat er veranderen en wat moet 
je doen?

Volgens de huidige Wajong – de Wajong 
2015 – heb je geen recht (meer) op een 
uitkering als je gaat studeren. Met de 
nieuwe Wajong – de Wajong 2021 – gaat 
dat veranderen. En omdat het studiejaar 
al in september start, kun je al vanaf 
september 2020 gebruik maken van deze 
nieuwe regel.

Wajong opnieuw aanvragen
Vanaf 1 september 2020 verlies je dus niet 
meer het recht op een Wajonguitkering 
als je een opleiding volgt waarvoor je 
studiefinanciering of een tegemoet-
koming scholieren krijgt. Deze nieuwe 
regel geldt ook voor mensen die eerder 
geen Wajonguitkering kregen omdat 
ze een opleiding of studie volgden. 
Dus heb je eerder een Wajonguitkering 
aangevraagd en kreeg je een afwijzing 
omdat je een opleiding volgt, dan kun 

Wajong en studeren:  
wat verandert er op 1 september?

je nu opnieuw een Wajonguitkering 
aanvragen.

Wajong 2010: je uitkering  
gaat omhoog
Heb je een Wajonguitkering op grond van 
de vorige Wajong (Wajong 2010), dan ligt 
het net een beetje anders. Val je onder de 
Wajong 2010 en volg je een opleiding, dan 
krijg je op dit moment nog wel een kleine 
Wajonguitkering vanuit de studieregeling 
(25% van het minimumloon). Ook hierin 
gaat iets veranderen. Vanaf september 
gaat je uitkering omhoog naar maximaal 
70 of 75% van het minimumloon. Je hoeft 
hier zelf niets voor te doen. Je krijgt 
hierover van het UWV een brief. Meer 
informatie vind je op de website van het 
UWV: https://www.uwv.nl/particulieren/
actueel/een-opleiding-met-wajong-
veranderingen-per-1-september.aspx

Wajong 2021
Alle andere veranderingen in de Wajong 
gaan dus in op 1 januari 2021. Later in het 
jaar geeft het UWV hier meer uitleg over.
Ieder(in) heeft de afgelopen maanden 
gelobbyd voor vereenvoudiging van de 
Wajong. Die gehoopte vereenvoudiging 
is er helaas niet gekomen. Wel heeft 
de Eerste Kamer geëist dat eventuele 
negatieve inkomenseffecten voor 
Wajongers worden gecompenseerd. 
Het is nog onduidelijk hoe ver deze 
compensatie gaat reiken. Ieder(in) zal de 
effecten van de Wajong 2021 nauwgezet 
volgen en aan de bel trekken als blijkt dat 
Wajongers er toch op achteruit gaan.

Bron: Ieder(in)
Overgenomen uit Support Magazine juli 
2020
Foto via Flickr/Erasmus Student Network
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Ieder(in) is betrokken bij het programma 
Volwaardig Leven. Daarin is onder andere 
aandacht voor naasten van mensen met 
een beperking. Het ministerie van VWS is 
voor dit programma op zoek naar ouders, 
broers, zussen, kinderen en partners van 
mensen met een beperking die mee willen 
denken over de vraag: ‘Wat als ik niet meer 
kan zorgen?’.

Uit eerdere gesprekken met naasten 
van mensen met een beperking blijkt 
namelijk dat zij vaak worstelen met de 
vraag hoe het verder moet als zij de 
zorg en ondersteuning gedeeltelijk of 
helemaal niet meer zelf kunnen geven. 
Om naasten hierbij te helpen, gaat het 
onderzoeksinstituut Nivel een digitale 
tool ontwikkelen.

Samen met naasten
De tool zal beschikken over informatie 
en hulp in de vorm van bijvoorbeeld 
handreikingen, verwijzingen, literatuur, 
ervaringsdeskundigheid en cursussen. 
De tool geeft daarmee informatie, maar 
laat ook oplossingen zien en wijst de weg 
naar organisaties of hulpmiddelen die 
ondersteuning kunnen bieden. Dit wil 
het Nivel in nauwe samenwerking met 
naasten ontwikkelen, zodat de tool goed 
aansluit op hun vragen en de dilemma’s 
waar zij tegenaan lopen.

Denk mee: ‘Wat als ik zelf  geen zorg 
meer kan geven?’

In gesprek met naasten
VWS doet daarom een oproep aan 
naasten van mensen met een beperking 
om mee te denken over de vorm en 
de inhoud van deze digitale tool. Het 
Nivel is op zoek naar circa 20 mensen 
die bereid zijn om in een uur durend 
telefonisch interview met hen in 
gesprek te gaan over het thema ‘Wat als 
ik het niet meer kan?’. De gesprekken 
zullen plaatsvinden in juli en augustus. 
Daarnaast zoeken ze naasten die de 
eerste versie van de tool na de zomer 
willen testen.

Uitdrukkelijk vraagt het ministerie van 
VWS niet alleen ouders, maar ook broers, 
zussen, kinderen en partners van mensen 
met een beperking mee te denken over 
de te ontwikkelen tool. Wil je meedoen? 
Meld je dan aan via deze link: https://
nivel.datacoll.nl/tywccjtuyw?l=nl

Giften

In de maanden juni t/m augustus 2020 mocht de Patiëntenvereniging Complex 
Regionaal Pijn Syndroom de volgende giften ontvangen:  

- Fam. van Wegen: legaat € 1.000,--

Waarvoor onze hartelijke dank. Uiteraard bedanken wij ook degenen van wie wij 
een gift mochten ontvangen, maar niet vermeld wilden worden.
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R e - i n t e g r a t i e

Staan gezondheidsproblemen je in de 
weg om je werk te doen?
Dan vind je hier online hulp bij 
re-integratie! 

Mijn Re-integratieplan kan je 
ondersteunen om binnen je 
mogelijkheden weer aan het werk 
te gaan; te re-integreren. Met Mijn 
Re-integratieplan kan je:

·  leren wat de overheid van jou 
en je werkgever verwacht in een 
re-integratietraject;

·  uitzoeken wat de belangrijkste 
redenen zijn dat je het werk niet 
(volledig) kan uitvoeren;

·  uitzoeken welke aanpassingen of 
maatregelen jou kunnen helpen om 
weer (meer) aan het werk te gaan en 
dat vol te houden;

·  voorbereiden en oefenen van 
gesprekken met je werkgever of 
bedrijfsarts;

·  voorbereiden en oefenen van 
gesprekken met je verzekeringsarts;

·  leren hoe je een goede verzekering 
tegen arbeidsongeschiktheid kiest 
als je als zelfstandige werkt of als 
zelfstandige wilt gaan werken;

·  leren wat je rechten en plichten zijn in 
de Ziektewet

·  nalezen en uitprinten van achter-
grondinformatie.

Mijn Re-integratieplan

Doe mee
·  Ben je gebruiker van Mijn 

Re-integratieplan, zou je dan een 
aantal vragen willen beantwoorden? 
Het vraagt ongeveer 10 - 15 minuten 
van je tijd. Hartelijk dank. 

·  Mijn Re-integratieplan 
op Facebook en LinkedIn

Als professional Mijn Re-integratieplan 
inzetten voor uw cliënt?
Op welke wijze u het programma 
kan inzetten lees u in de handleiding 
voor professionals. In de handleiding 
gaan we kort in op de achtergrond en 
de doelstelling van Mijn Re-integra-
tieplan. De kern van de handleiding 
gaat over de inhoud en de verschillende 
onderdelen van het programma. We 
sluiten elk onderdeel af met enkele 
suggesties hoe u het instrument kunt 
inzetten. Lees verder 
https://www.mijnreintegratieplan.nl/
pluginfile.php/248/block_html/content/
Handleiding-voor-professionals_LRdef.
pdf

Aan de slag
Op de website kan je inloggen. Heb 
je nog geen account, maak er dan 
eerst hier een aan: https://www.mijnrein-
tegratieplan.nl/login/signup.php 

Meer informatie via: https://www.
mijnreintegratieplan.nl/
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Orange Day: aandacht voor CRPS

Op 2 november 2020 wordt in Amerika op enkele plaatsen aandacht gevraagd voor 
CRPS. Het idee is dat op de 1e maandag in november ‘oranje’ centraal staat in de 
wereld om aandacht aan CRPS te geven door oranje kleding te dragen, armbandjes 
om te doen of gebouwen in oranje in te pakken of aan fondsenwerving op die dag te 
doen.

Deze dag is in Amerika gelanceerd en komt jaarlijks terug.
Als vereniging hebben we geen specifieke activiteiten. 
U kunt via de social media met ‘iets’ van oranje hier ook bekendheid aan geven.
Vooral activiteiten in Amerika, Engeland en Australië. 

Meer informatie zie: http://www.colortheworldorange.com 

JongPIT heeft jullie hulp nodig!

Het leven ziet er door de coronacrisis even anders uit dan 
voorheen. JongPIT wil graag samen met jou de impact van de coronacisis op 
jongeren met een chronische-, psychische aandoening of beperking tussen de 15 en 
30 jaar oud in kaart brengen. En misschien belangrijker nog: actie ondernemen! 
Zou jij daarom deze vragenlijst van 15-20 minuten in willen vullen? Jouw mening is 
belangrijk, dus laat je stem horen! https://nl.surveymonkey.com/r/LCMMDBR

JongPIT komt voort uit Jongerenpanel ZeP, ECJP en ALL OF ME  
( jongeren met een chronische aandoening) 
JongPIT heeft jullie hulp nodig! 
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Aangezien door de coronacrisis de Alge-
mene Ledenvergadering/Landelijke Con-
tactdag op 18 april 2020 geen doorgang 
kon vinden, hebben we op 10 juni 2020 
een Algemene Ledenvergadering via een 
livestream georganiseerd.

Aanwezig bij v.d. Valk in Lent waren 
Ilona Thomassen,  voorzitter; Wilma 
Kilsdonk, secretaris; Menno v.d. Berg, 
penningmeester; Froukje v.d. Berg, 
notulen en Ton Kilsdonk, fotograaf.

Met medewerking van ‘Minderaa media’ 
is dit goed verlopen.

In de Nieuwsbrief van juni stond een 
oproep voor de leden om zich hiervoor 
aan te melden. Hier hebben helaas maar 
26 deelnemers gebruik van gemaakt. 
Deze deelnemers hebben de stukken toe 
gemaild gekregen en van hen hebben 22 
personen ons gemeld dat zij akkoord zijn 
met alle stukken.

De vragen die van te voren waren 
ingestuurd, zijn tijdens de vergadering 
beantwoord.

De notulen van 13 april 2019, het 
jaarverslag 2019 en het beleid 2020 zijn 
tijdens de online vergadering getekend.

De financiën werden toegelicht door 
de penningmeester en het bestuur is 
gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

Wij zijn blij met de twee nieuwe 
bestuursleden de dames Teunis en 
Buiting. Dhr. Moorlag is weer herkozen.

Er waren dit jaar 6 jubilarissen, die op 10 
juni een boeket bloemen en een presentje 
thuis hebben ontvangen.
De dames Klok, Teunis en Wegman zijn 
20 jaar actief voor de vereniging.

Verslag online Algemene 
Ledenvergadering 10-06-2020

Ilona Thomassen, voorzitter

Wilma Kilsdonk, secretaris
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Menno van den Berg, penningmeester

Mevrouw Hofstra en de heer en 
mevrouw Veen al 30 jaar actief.

Wij hopen dat we in 2021 weer een 
Algemene Ledenvergadering/Landelijke 
Contactdag kunnen houden in Lunteren. 
De datum die hiervoor is gereserveerd is 
17 april 2021.

Hopelijk dan tot ziens.

Wilma Kilsdonk

team Minderaa Media
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Niet meer 48 uur van tevoren boeken
Deze versoepeling betekent dat een reis 
sinds donderdag 16 juli niet meer 48 uur 
van tevoren geboekt hoeft te worden. Je 
kunt dus weer tot 21.00 uur op de avond 
voor vertrek kosteloos een reis boeken. 
Of tot een uur voor aanvang van de reis, 
waarbij je dan wel drie euro reserverings-
kosten betaalt.

Door druk van Ieder(in): eigen regie, 
meer flexibiliteit en scootmobiel weer 
mee
Ieder(in) is blij met deze versoepeling 
omdat dit ervoor zorgt dat mensen 
die afhankelijk zijn van het Valys 
vervoer weer meer regie en flexibiliteit 
krijgen. Dit is overigens niet de eerste 
versoepeling die naar aanleiding van 
maatschappelijke druk van onder andere 
Ieder(in) werd doorgevoerd. Eerder 
meldden wij ook al dat de scootmobiel 
weer mee mag met het Valys vervoer.

Wel nog enkele spelregels
De volgende spelregels blijven, ook 
na deze versoepeling, nog gelden om 
het vervoer zo veilig en verantwoord 
mogelijk te houden:
·  Reis alleen als je geen klachten hebt. 

Bij het boeken van je reis worden 
enkele gezondheidsvragen gesteld.

Valys terug naar dienstverlening  
van voor corona

·  Tijdens de reis moet je een 
mondkapje dragen. Wanneer je om 
medische redenen geen mondkapje 
kunt dragen, neem dan contact op 
met Valys. Samen met jou wordt er 
dan gekeken hoe je op een veilige 
manier kunt reizen.

Vragen of toch nog problemen?
Wanneer je nog vragen hebt over het 
Valys vervoer, neem dan contact op 
met de Valys klantenservice. Zij zijn op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 
09.00 tot 17.00 uur via 0900-9630. 
Ook kun je op werkdagen tussen 09.00 
tot 20.00 uur je vraag stellen via de chat 
op website van Valys: https://www.valys.
nl/

Kom je toch nog in de knel met je 
vervoer, meld dit dan bij ons meldpunt 
zodat wij deze signalen mee kunnen 
nemen. Het meldpunt kun je bereiken via 
085-4007022 of meldpunt@iederin.nl

14 juli 2020 
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Vrouwen verwerken pijn anders dan 
mannen, maar onderzoek naar pijn en 
pijnmedicatie is nog steeds gebaseerd op 
hypothesen die afgeleid zijn van onderzoek 
bij mannen. En dat terwijl een meerder-
heid van de patiënten met chronische pijn 
vrouwen zijn, bij wie eventuele nieuwe pijn-
stillers mogelijk niet of minder goed zouden 
werken.  

Het wordt steeds duidelijker dat 
mannelijke en vrouwelijke mensen 
en knaagdieren - de belangrijkste 
proefdieren - pijn op verschillende 
manieren verwerken, en dat er 
belangrijke verschillen zijn tussen de 
twee geslachten in de onderliggende 
mechanismen die bij die verwerking 
betrokken zijn, op genetisch, moleculair, 
cellulair en psychologisch gebied.
Desondanks blijft het meeste onderzoek 
naar pijn voor het overgrote deel 
gebaseerd op de studie van mannelijke 
knaagdieren, en gaat men voort met het 
uittesten van hypothesen die afgeleid zijn 
uit eerdere experimenten op mannetjes, 
zo blijkt uit een overzichtsstudie van de 
McGill University in Montreal. 

Dat wijst op een belangrijke blinde 
vlek in het pijnonderzoek, zegt de 
studie, meer in het bijzonder in het 
voortschrijdend onderzoek naar pijnme-
dicatie. Dat is bijzonder verontrustend 
aangezien het goed gedocumenteerd is 
dat de meeste patiënten met chronische 
pijn vrouwen zijn. 
“Door het bijna uitsluitend gebruik van 
mannelijke dieren in experimenten is de 
wetenschappelijke literatuur over pijn zo 
erg vertekend, dat we steeds meer leren 
over de biologische werking van pijn 
bij mannen. En ten onrechte besluiten 
dat dit de biologische werking is van 
pijn. Het is enkel de biologie van pijn bij 
mannen”, zei Jeffrey Mogil. Pijnspecialist 
Mogil is professor aan de Afdeling 

Psychologie en Anesthesie van de McGill 
University en de auteur van de studie. 

Meer vrouwen in onderzoek maar 
mannelijke vertekening blijft
In Canada begonnen de instanties die 
fondsen toekennen aan wetenschappelijk 
onderzoek, in 2006 geslacht te erkennen 
als een biologische variabele - een 
kenmerk dat een invloed kan uitoefenen 
op de uitkomst van een experiment - en 
ze vroegen aan de onderzoekers om 
vrouwelijke knaagdieren op te nemen 
in hun experimenten. In de Verenigde 
Staten vond een soortgelijke evolutie 
plaats tien jaar later, in 2016. 

Professor Mogil onderzocht voor zijn 
studie meer dan duizend wetenschap-
pelijke artikels die gepubliceerd werden 
tussen januari 2015 en december 
2019 in Pain, het toonaangevende 
tijdschrift in het vakgebied. Vanaf 
2016 zijn er inderdaad meer en meer 
studies met testen op zowel mannelijke 
als vrouwelijke knaagdieren. In 
2016 maakten studies op uitsluitend 
mannetjes nog 80 procent uit van het 
totaal, in 2019 was dat teruggevallen tot 
‘slechts’ 50 procent.   
Op het eerste gezicht is de aanwezigheid 
van meer artikels met ook vrouwelijke 
proefdieren een veelbelovende 
verschuiving in het ontwerpen van 
onderzoek. Maar toen Mogil de 
bestaande sekseverschillen in de 
pijnliteratuur nader bekeek, ontdekte hij 
duidelijke bewijzen voor een voortdurend 
mannelijk overwicht.  
“Het zijn de ideeën die we bedenken 
voor experimenten die gebaseerd zijn 
op experimenten op mannetjes, en die 
daarom werken bij mannetjes en niet bij 
vrouwtjes. Ik ontdekte dat in de studies 
waarin getest werd op zowel mannetjes 
als vrouwtjes, en waarin de resultaten 
weergegeven werden opgesplitst 
naar de geslachten, de experimenten 

Meeste pijnpatiënten zijn vrouwen maar onderzoek 
pijnstillers vooral gericht op mannen
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‘geslaagd waren’, dat wil zeggen dat de 
wetenschappelijk hypothese die getest 
werd juist bleek te zijn, bij mannetjes 
in 72,4 procent van de gevallen en bij 
vrouwtjes slechts in 27,6 procent”, zei 
Mogil. 
“Als er geen vertekening zou zijn in de 
literatuur en er waren een aantal studies 
waarbij het experiment werkt bij het 
ene geslacht en niet bij het andere, dan 
zou dat net zou vaak het geval moeten 
zijn bij vrouwtjes als bij mannetjes. 
Waarom is dit dan kunnen gebeuren? 
Omdat de hypothese die getest werd 
in het experiment, gebaseerd was op 
eerdere gegevens van experimenten op 
uitsluitend mannetjes. En dus werkt dat 
uiteraard alleen bij mannetjes.”

Analgetica ontwikkelen die werken 
voor vrouwen
Volgens professor Mogil is de conclusie 
die men kan trekken uit zijn overzichts-
studie dat onderzoekers nog steeds een 

eind verwijderd zijn van het ontwikkelen 
van analgetica - pijnstillende middelen - 
die zullen werken bij vrouwen. 
“Deze studie suggereert dat veel van wat 
er nu in de pipeline zit, als het al hoe 
dan ook bij iemand werkt, voornamelijk 
zal werken bij mannen. Terwijl een 
duidelijke meerderheid van de patiënten 
met chronische pijn vrouwen geweest 
zijn en nog steeds vrouwen zijn”, zo 
besloot professor Mogil. 

De studie van Jeffrey Mogil is 
gepubliceerd in Nature Reviews Neuros-
cience. Dit artikel is gebaseerd op een 
persbericht van de McGill University.  

Luc De Roy
22 mei 2020
Overgenomen van vrtNWS

De IRC is een consortium met een groot 
aantal onderzoekers/behandelaars 
wereldwijd die samenwerken voor 
onderzoek naar CRPS en heeft een 
nieuwe website. De voorzitter is 
betrokken bij dit consortium. De 
vereniging steunt financieel de 
tweejaarlijkse uitreiking van de prof. 
dr. Roberto Perez prijs/lectorship die op 
een wereldcongres van de IASP congres 
wordt uitgereikt aan een veelbelovende 
onderzoek(st)er voor CRPS. Dat gebeurt 

volgend jaar in Amsterdam. De website is 
vernieuwd en het kan interessant zijn om 
te lezen welke onderzoeken er zo zijn of 
zijn geweest. De IRC heeft nauwe banden 
met de RSDSA (de Amerikaanse zusteror-
ganisatie CRPS) en daar is de voorzitter 
weer bij betrokken in het bestuur. Zo 
blijven de banden nauw met betrekking 
tot onderzoek en activiteiten voor CRPS. 

U kunt de site bekijken via  
www.crpsconsortium.org 

Nieuwe website International Research  
Consortium (IRC) CRPS
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De bezoekerslift langs de Domtoren gaat 
vrijdag 10 juli voor het eerst omhoog. De lift 
maakt het ook voor mensen die niet kunnen 
lopen of slecht ter been zijn mogelijk om de 
top van de hoogste kerktoren van Neder-
land te bereiken.

De lift komt uit bij een uitkijkpunt op 
honderd meter hoogte, bovenop de 
gigantische restauratiesteigers die de 
Dom de komende jaren aan het zicht 
onttrekt.

Veiligheid
Een bezoek met de lift kan dagelijks ieder 
half uur tussen 16.00 en 21.00 uur en is 
onder begeleiding van een gids. Bij de 
Domtoren staat ook een handbewogen 
rolstoel die gebruikt kan worden. 
Bezoekers met een fysieke beperking 
kunnen telefonisch reserveren via 
030-2360010.

Opbrengst
De bezoekerslift wordt geëxploiteerd 
door Utrecht Marketing en is 
gerealiseerd door de gemeente Utrecht, 
a.s.r. en de Stichting Utrechts EigenDom. 
Een kaartje voor de lift is een stuk 
duurder dan met de trap, maar wie hem 
neemt staat wel binnen drie minuten 
boven. Volwassenen betalen € 17,50 voor 
een lift-ticket, met de trap (465 treden) 
kost een kaartje 10 euro. Een deel van de 

Bezoekerslift naar uitkijkpunt Domtoren 
toch in gebruik + Foto Utrecht Domtoren

opbrengst van de tickets komt ten goede 
aan de restauratie van de Domtoren.

Vertraging
De lift had 4 april al geopend moeten 
zijn. Het feest ging toen niet door 
als gevolg van de corona-uitbraak. 
Bezoekers moeten zich nu wel houden de 
RIVM-richtlijnen, zoals afstand houden.

Meer informatie over een bezoek aan 
de Domtoren met de lift is hier te 
vinden: https://www.domtoren.nl/nl/
bezoekersinfo/bezoek-met-de-lift

Foto door Juri Hiensch,  
via Utrecht Marketing
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Iets cultureels. Iets sportiefs. Iets leerzaams. 
Of gewoon iets leuks. Het komt allemaal 
aan bod bij het openingsfestival van de 
Week van de Toegankelijkheid. En dat alle-
maal online dus. En uiteraard toegankelijk. 
Want daar draait het allemaal om in de 
week van 5 t/m 9 oktober: aandacht voor 
(digitale) toegankelijkheid.

Aan het programma wordt nog hard 
gewerkt, dus dat staat nog niet vast. 
Zeker is wel dat het gevarieerd en 
inspirerend wordt. De organisatie bereidt 
verschillende workshops voor, en op 
diverse podia worden voorstellingen of 
demonstraties gepresenteerd. Ze doen 
dat samen met verschillende partners uit 
hun netwerk.

Wanneer
De datum ligt al wel vast: maandag 5 
oktober, van 16.00 tot 18.00 uur. Wil je 
een seintje krijgen als het programma 
bekend is en je je kunt aanmelden? Stuur 
een mailtje naar info@weekvandetoe-
gankelijkheid.nl.

Digitale toegankelijkheid
De komende editie van de Week van de 
Toegankelijkheid is de 20ste, een jubile-
umjaar. Maar niet alleen om die reden is 
dit jaar alles anders. Door de coronacrisis 

Week van de Toegankelijkheid 
opent met online festival

vindt het leven momenteel vooral thuis 
en online plaats. Niemand weet hoelang 
dat nog gaat duren. De versoepeling van 
de coronamaatregelen gaat met kleine 
stappen. Daarom focust de Week van 
de Toegankelijkheid dit jaar op digitale 
toegankelijkheid. Want ook online 
moeten mensen met een beperking 
volledig mee kunnen doen.

Suggesties 
Meestal draait het in de Week van de 
Toegankelijk om fysieke toeganke-
lijkheid en bejegening. Kun je overal 
binnenkomen? Ben je overal welkom? 
De organisatie kan zich daarom 
voorstellen dat het even zoeken is 
naar wat voor soort activiteit je dit jaar 
kunt organiseren. Er worden een paar 
suggesties gegeven:

·  Test de toegankelijkheid van 
websites, al dan niet gekoppeld aan 
een toegankelijkheidsprijs. Je kunt de 
website van je gemeente testen, maar 
je kunt ook andere lokale websites 
testen, bijvoorbeeld websites van 
sportclubs, scholen of restaurants bij 
jou in de buurt.

·  Organiseer een webinar Toegan-
kelijke website bouwen.

·  Organiseer online toegankelijke 
ontmoetingen. Bijvoorbeeld een 
online ontmoetingscafé, of een Meet 
& Greet of een online pubquiz.

·  Organiseer een livestream met een 
gebarentolk, schrijftolk en audiodes-
criptie langs lokale cultuurschatten.

Wil je op de hoogte blijven? Volg 
de Week van de Toegankelijkheid 
op Twitter en Facebook en meld je 
aan voor de nieuwsbrief: https://
weekvandetoegankelijkheid.nl/
aanmelden-nieuwsbrief/

(Bron: Week van de Toegankelijkheid)



(17
V e r e n i g i n g s n i e u w s

·  het Nationale Zorgnummer bereikbaar 
is via 0900-2356780 (€ 0,20 per gesprek) 
voor vragen over zorg, ondersteuning 
en participatie.  
Maar wist je dat je daar nu ook een app 
voor kunt gebruiken? De hulplijn heb je 
zo altijd binnen handbereik. 
De app is op dit moment alleen 
te krijgen in de Play Store voor 
Android apparaten. Je kunt hem hier 
downloaden: https://play.google.com/
store/apps/details?id=nl.gemoro.
nationalezorgnummer

·  op onze website (home page) actuele 
informatie staat zoals oproepen, 
vragenlijsten of kort interessant 
nieuws dat niet altijd in de Nieuwsbrief 
kan worden opgenomen. Neem 
daarom vaker een kijkje op www.
crps-vereniging.nl  

·  u onze Nieuwsbrief ook digitaal kunt 
ontvangen i.p.v. per post. U kunt dit 
kenbaar maken via het contactfor-
mulier op onze website. Kijk op www.
crps-vereniging.nl  

·  u ook terecht kunt met vragen bij het 
Meldpunt Ieder(in)  
Stuit je op problemen bij het aanvragen 
van voorzieningen voor thuis, op 
school of op het werk? Of heb je andere 
problemen die te maken hebben met 
je beperking? De medewerkers van het 
meldpunt van Ieder(in) helpen je graag 
verder op weg. 
Ons meldpunt is telefonisch bereikbaar 
op: 
dinsdag van 9 – 12 uur en 14 – 16 uur 
donderdag van 9 – 12 en 14 – 16 uur 
vrijdag van 9 – 12 uur. 
Telefoonnummer: 085 – 400 70 22 
Je kunt het meldpunt ook 
mailen: meldpunt@iederin.nl 

  Meer informatie via https://iederin.nl/
stel-je-vraag/ 

Wist u dat….

·  veel mensen met handicap niet sporten 
door gebrek aan sporthulpmiddelen. 
Een artikel hierover kunt u lezen 
via https://supportmagazine.nl/
veel-mensen-met-handicap-sporten-
niet-door-gebrek-aan-sporthulp-
middelen/ 

·  veel gemeenten in Nederland een 
gemeentepolis aan bieden. De 
gemeentepolis is een collectieve 
zorgverzekering voor mensen met 
een laag inkomen en mensen met 
een chronische ziekte of beperking. 
De gemeentepolis bestaat uit een 
basisverzekering en een aanvullende 
verzekering en gemeenten betalen 
mee aan de premie. Toch zijn er 
tussen gemeenten verschillen in hoe 
de gemeentepolis eruit ziet, wie er in 
aanmerking komen en hoeveel geld de 
gemeente bijdraagt. Elk jaar publiceert 
Ieder(in) voor lokale belangenbe-
hartigers actuele informatie over de 
gemeentelijke zorgverzekering. 
Voor meer informatie klik op 
onderstaande link: https://iederin.nl/
in-gesprek-over-de-gemeentepolis/

·  Debby CRPS heeft. Als ervarings-
deskundige en professioneel coach 
inspireert en coacht zij mensen met 
een chronische aandoening om vanuit 
hun eigen kern krachtig zichtbaar te 
worden om zo meer van betekenis te 
zijn en te waarderen dat ze goed zijn 
zoals ze zijn. 
Klik op onderstaande link om haar 
nieuwe blog: De 4 K’s; klagen, knokken, 
kloeken en krampen te lezen: https://
withyoucoaching.nl/zelfmanagement/
de-4-ks-en-chronisch-pijn/

·  de deadline voor de volgende 
Nieuwsbrief 1 november 2020 is. 
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Ondersteuningsaanbod SWP chronische pijn 

Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP) zet zich in voor 
betere pijnzorg voor mensen met chronische pijn. Dat gebeurt op verschillende 
manieren. Onder andere door het ontwikkelen van ondersteunende producten en 
diensten, zoals: 
·  de online cursus Omgaan met Pijn (http://www.pijnpatientennaar1stem.nl/

onlinecursus/
·  een infokaart (http://www.pijnpatientennaar1stem.nl/projecten/chronische-

pijn-terugval-voorkomen/) om terugval te voorkomen
·  een pijntoolkit (http://www.pijnpatientennaar1stem.nl/wp-content/

uploads/2015/10/paintoolkitnlscreen1.pdf ) met praktische handvatten.
Ook de moeite waard is de app Aandacht is de sleutel (https://www.aandachtisde-
sleutel.nl/).

FLOOR jongerencoaching is in 
samenwerking met Dream Support 
begonnen met de FLOOR academy. 
De academy is een plek voor jongeren 
tussen de 18 en 30 jaar die niet de 
standaardroute lopen. Een plek vol 
inspiratie, motivatie én om zich verder 
te ontwikkelen op het gebied van 
persoonlijk leiderschap en toekomst-
planning.

De FLOOR academy is een werkerva-
ringsproject voor jongeren met een 
beperking, ziekte of jongeren die zijn 
uitgevallen op school. Het kernteam 
van de academy bestaat uit 12 tot 16 
jongeren en samen gaan zij on- en 
offline producten en creatieve diensten 
ontwikkelen. Deze producten en 
diensten bieden zij aan aan jongeren 
die niet de standaardroute lopen in 
het leven. Vaste thema’s die in deze 
producten terugkomen zijn persoonlijk 
leiderschap en toekomstplanning.

FLOOR academy voor jongeren met 
handicap van start

Voor meer informatie klik op 
onderstaande link: 
https://supportmagazine.nl/
floor-jongerencoaching-voor-jongeren-
met-handicap-van-start/

Meer informatie vind je op de website 
van FLOOR jongerencoaching:  https://
floorjongerencoaching.nl/
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“Ik hoor echt helemaal niets over mensen 
met een beperking”, roept Minister van 
Gehandicaptenzaken Rick Brink bijna wan-
hopig in De Nieuws BV. Het gaat volgens 
hem bij de persconferenties van het kabinet 
veel over de ouderenzorg en de verpleegzorg, 
maar nooit over mensen met een beperking.

En dat terwijl zijn achterban, toch zo’n 
twee miljoen mensen, het extra moeilijk 
heeft in deze tijden. Ze zijn volgens Brink 
zelfs nooit uit de lockdown geweest. De 
helft heeft namelijk een verhoogd risico. 
Ook hijzelf. “Ik heb een klein lichaam 
met relatief grote longen. Dat is fijn, want 
het geeft me veel energie, maar het is ook 
een risico.”

Op het terras merkt Brink dat steeds 
meer mensen het niet meer zo nauw 
nemen met de anderhalvemetersamen-
leving. Hij is dan ook niet meer op de 
terrassen te vinden.

‘Mensen denken vooral vanuit zichzelf’
“Mensen denken vooral vanuit zichzelf”, 
betoogt redacteur bij De Nieuws BV en 
MS-patiënte Maricha Kroeske. “Als ik 
nergens last van heb, hoef ik me niets aan 
te trekken van de maatregelen, denken 
ze. Maar zo werkt het niet natuurlijk.”
Het valt Brink op dat er nauwelijks vooraf 
na wordt gedacht over de gevolgen van 
de maatregelen voor mensen met een 
beperking. Het uitbreiden van terrassen 
om de noodlijdende horeca te redden, 
is natuurlijk een charmante maatregel. 
Maar er wordt niet nagedacht over het 
feit dat veel van die terrassen nu volledig 
over het pad voor blinden en slecht-
zienden loopt. Of de NS bijvoorbeeld, 
die met stickers uit wil leggen welke 
zitplaatsen bruikbaar zijn. “Leg dat maar 
eens uit aan iemand die blind is.”

Kleine sociale leefruimte
De kleinere leefruimte is een deel van 
het probleem, en de kleinere sociale 

Mensen met een beperking extra 
getroffen door coronamaatregelen

leefruimte is net zo schrijnend. “Ik mis 
mijn collega’s”, zegt Kroeske. Ze deed 
een poos geleden zelfs een oproep op 
Facebook. “Het is een probleem dat 
we meer zien. Mijn achterban blijft 
goeddeels thuis, en als men je niet ziet 
vergeet men je”, zegt ook de Minister van 
Gehandicaptenzaken.

Wat kan de overheid doen?
Wat kan de overheid doen? Hoe zorg je 
voor meer solidariteit? Brink: “Ik was 
vorige keer al blij dat in de persconfe-
rentie werd gezegd dat wanneer mensen 
meer vrijheden nemen dan kan, de 
vrijheid van anderen beperkt wordt. Maar 
ik hoop dat er veel urgenter gaat worden 
gehamerd op het belang van solidariteit 
en van de bestrijding van het virus.”
Vandaar ook dat Brink, in 2019 gekozen 
door een jury met onder meer Hugo de 
Jonge, op de barricade zal blijven voor 
zijn achterban, die toch een tiende van de 
bevolking behelst.

Overgenomen interview 
gehouden op dinsdag 11 augustus 
2020 |  BNNVARA | Redactie De Nieuws 
BV 

Rick Brink
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Leden die een lezing in een andere 
provincie, dan waarin men woonachtig is, 
interessant vinden, zijn daar ook welkom. 
Via het landelijk telefoonnummer wordt 
u in contact gebracht met een contact-
persoon van de betreffende provinciale 
afdeling. Aangezien de Nieuwsbrief 
viermaal per jaar verschijnt, is niet altijd 
tijdig bekend welke activiteiten op welke 
datum de komende tijd plaatsvinden. 
Tussentijdse aankondigingen kunt u 
vinden op de website van de vereniging: 
www.crps-vereniging.nl 

Alle bijeenkomsten zijn onder 
voorbehoud van regels overheid en RIVM 
i.v.m. coronavirus. 
Zie onze website voor de actuele 
informatie.

Noord-Holland
Inloopspreekuren:
Amsterdam UMC, Amsterdam; deze 
inloopochtenden worden georganiseerd 
van 10.30 - 12.30 uur in de Beemsterzaal 
in het polikliniekgebouw aan de 
Boelelaan. Vanaf de hal is de bewegwij-
zering geregeld.
Data 2020: 23 september, 25 november

Noord-Brabant
Inloopochtenden in het Sint Annazie-
kenhuis te Geldrop van 10.00 - 12.00 uur.
Data 2020: 15 oktober

Inloopochtenden bij  “De Boerderij”, 
Leeuwstraat 2, 5694 VR Breugel  
van 10.00 - 12.00 uur
Data 2020: 19 november

Agenda

Limburg
Het inloopspreekuur is komen vervallen 
in de DC Klinieken Roermond. Wel 
kunt u een gesprek hebben met een 
ervaringsdeskundige. U kunt bellen 
naar 088-0100900 van maandag t/m 
vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur. U 
wordt dan doorverbonden naar de DC 
Klinieken Roermond waar uw aanvraag 
wordt behandeld en een afspraak met de 
ervaringsdeskundige in de kliniek wordt 
geregeld. Adres DC Klinieken Roermond: 
Zwartbroekpoort 3, 6041 LS Roermond.

Algemeen bestuur
5 augustus 2020:  
vergadering Dagelijks bestuur
9 september 2020:  
vergadering Algemeen bestuur
30 september 2020:  
vergadering Dagelijks bestuur
14 oktober 2020:  
vergadering Algemeen bestuur
25 november 2020:  
vergadering Dagelijks bestuur
16 december 2020:  
vergadering Algemeen bestuur 
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Stichting Esperance maakt onderzoek CRPS mogelijk. Maar er zijn meer donateurs nodig om echt iets te kunnen 
doen. Doe mee om 1000 donateurs te krijgen en onderzoek echt verder te helpen.
Er zijn er nog geen 100 feitelijk. We hebben uw steun hard nodig.

Dankzij giften en donateurs betaalt het fonds nu mee aan het onderzoek van: 
- Onderzoek naar de associatie tussen het gehalte van de soluble interleuk 2 receptor ( sIL-2R ) Erasmus MC, drs.  
Krishna Bharwani met een bedrag van 10.000,- euro

In 2020 loopt er een wetenschappelijke onderzoek waaraan Stichting Esperance een bijdrage heeft gegeven.

Dankzij giften zijn de onderstaande onderzoeken en proefschriften mee gefinancierd en afgerond. Dankzij de 
donateurs.
-  Dr.  M. Oerlemans, UMC St Radboud, over zuurstofvoorziening en doorbloeding bij PD
- Dr. M. Vaneker, UMC St. Radboud, over fMRI 
- Dr. A. Beerthuizen, Erasmus MC over de rol psychologische factoren bij PD
-  Dr. M. de Mos, Erasmus MC over algemeen voorkomen van PD en inzicht in ziektebeeld
- Dr. A. Beerthuizen, ErasmusMC, over ontstaan en in standhouden van PD 
- Dr. J. de Jong, Universiteit Maastricht, Pain Exposure in vivo
- Drs. M. Kortekaas, Erasmus MC, een studiereis naar Canada
-  Drs. E.K.. Barnhoorn, vervolgonderzoek naar de effectiviteit van Pain Exposure Physical  Therapy  

(PEPTOC-trial) Radboudumc, Nijmegen
-  Dr. J. van Egmond, Radboud Universitair Medisch Centrum, afdeling Anesthesiologie, Pijnbehandeling en 

Palliatieve zorg, vervolgonderzoek naar duurzame effectiviteit Pain Exposure Physical Therapy (PEPT).
-  Prof. dr. R.S.G.M. Perez, VU Amsterdam, vergelijkend onderzoek DMSO en corticosteroïden 
-  Dr. J. de Jong Maastricht, fMRI  BrainEXPain.  Meer te lezen hierover op de website van de vereniging bij 

onderzoeken.
-  Dr. F. van Eijs, St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg,  naar orale 

toediening van prednison bij CRPS.

De Stichting Esperance heeft voor wetenschappelijk onderzoek giften mogen ontvangen waarvoor wij u zeer 
dankbaar zijn. 
Onderzoek helpt echt.  
En u kunt  meehelpen door al voor € 1,50 per maand donateur te worden en de Stichting Esperance te steunen! 

U kunt dat doen door het invullen van het strookje of u kunt zelf per maand een bedrag overmaken naar bankre-
kening NL09 INGB 0005 1084 60 of u kunt een eenmalige donatie doen.
Help onderzoek een stap verder. 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van de Stichting Esperance 
zie: www.crps-vereniging.nl bij Fonds Stichting Esperance

S t i c h t i n g  E s p e r a n c e  A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r
Afknippen en opsturen (postzegel niet nodig) naar

Stichting Esperance
Antwoordnummer 1759
6500 VB Nijmegen

Ondergetekende,

Naam  ......................................................................................................................................................................................................................  m/v

Voorletters  .....................................................................................................................................................................................................................

Straat  ...............................................................................................................................................................................................................................

Postcode  ................................................................ Woonplaats ................................................................................................................................

Geeft zich op als donateur van de Stichting Esperance en machtigt hierbij, tot wederopzegging, het bestuur van de Stichting 
Esperance de maandelijkse donatie van € 1,50 af te schrijven van mijn bank/girorekening ……………...........…………..

Handtekening:  .............................................................................................................Datum:  ................................................................................

NB: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - zonder opgaaf van 
redenen - bij mijn bank terug te vorderen.

Steun onderzoek en word donateur



H O O P  D O E T  L E V E N

H O O P  V O O R  D E  T O E K O M S T

De stichting Esperance is een onafhankelijke 
stichting en heeft als doel het stimuleren, 
initiëren en realiseren van medisch weten- 
schappelijk onderzoek naar de oorzaak en 
behandeling van Complex Regionaal Pijn 
Syndroom.
Hiervoor is geld nodig.
Dat geld wordt onder andere verkregen uit 
giften, legaten en fondswerving. U kunt ook 
meehelpen door voor € 1,50 per maand donateur 
te worden.

Wilt u het werk van de Stichting Esperance 
steunen, maak dan uw gift over op ING rekening 
NL09INGB0005108460 t.n.v. Stichting Esperance 
te Nijmegen. Uw financiële steun helpt.

Stichting Esperance
Postbus 31022
6503 CA  Nijmegen

KvK 09116634


