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

Op dag dat de tentoonstelling van de World 
Press Photo formeel werd geopend, was 
er een online rondleiding georganiseerd. 
Elk jaar probeer ik die tentoonstelling 
wel ergens in het land te zien en het zijn 
altijd prachtige foto’s. De winnende foto 
(Mads Nissen The first embrace ofwel de 
eerste omarming) van dit jaar is niet alleen 
prachtig, maar vooral ontroerend en laat 
een groot verlangen zien om elkaar weer 
aan te raken, te troosten en te omhelzen 
zoals we eerder deden. Een vijfentachtig-
jarige vrouw was al 5 maanden niet meer 
omhelsd. De vrouw en de verpleegster 
doen dat voor het eerst dik ingepakt in 
plastic, maar zo dat de armen om elkaar 
heen geslagen konden worden. De randen 
hebben een gele bies en het patroon was 
net een afdruk van een engel. Die foto had 
me geraakt omdat het zoveel tederheid laat 
zien tussen mensen en zoveel verlangen 
zichtbaar wordt. Daar hunkeren we alle-
maal naar.

Wanneer deze Nieuwsbrief verschijnt 
zijn er meer mensen gevaccineerd. Ik 
ook, en het gaf een enorm bevrijdend 

Een prachtig moment gevangen

gevoel dat er bescherming komt tegen 
het coronavirus. Voorzichtig denk ik 
eraan om van alles in te halen van onze 
uitgestelde leuke dingen. Veel zal pas 
in 2022 plaatsvinden, maar daarnaar 
uitkijken als mogelijkheid dat het echt 
kan gebeuren, geeft al veel vreugde.

Waarschijnlijk heeft u ook van die 
uitgestelde verlangens en van harte 
hoop ik dat voor u en voor ons dat die 
de komende maanden en in elk geval 
volgend jaar, ook echt gaan gebeuren. 
Ook voor de vereniging. Dat er weer 
bijeenkomsten zijn in het land met koffie 
en gebak, dat er een uitstapje is georga-
niseerd door het afdelingsbestuur en dat 
de Algemene Ledenvergadering weer 
uitgebreid uitnodigt om te komen en 
elkaar te ontmoeten. Want daar hebben 
we erg behoefte aan.

Ilona Thomassen,
voorzitter



2)
V e r e n i g i n g s n i e u w s

In 2010 hebben wij voor het laatst een 
ledenraadpleging gehouden. In deze 10 
jaar is er veel veranderd en daarom vonden 
wij het noodzakelijk om in 2020 een 
nieuwe raadpleging te houden.

·  176 mensen hebben de vragenlijst 
ingevuld. Hiervan was 82% lid van de 
vereniging en 18% niet

· 82% is vrouw en 18% is man
·  77% van de leden valt in de leeftijdsca-

tegorie 55+
·  78% van onze leden is al 10 jaar en 

langer lid

Een heel belangrijke uitkomst voor ons is 
dat 72% van de leden tevreden is met de 
vereniging en hier doen wij het uitein-
delijk allemaal voor. 

In de vragenlijst komen de volgende 
onderwerpen aan bod, te weten:
· De vereniging
· Het lidmaatschap
· De bijeenkomsten
· Lotgenotencontact
· De informatievoorziening
· Vrijwilligers

1) De vereniging
Doel van de raadpleging was om te 
achterhalen wat u van de vereniging vindt. 
Wat zijn uw verwachtingen, wat gaat goed 
en wat kan beter. 

De verwachtingen liggen in lijn met wat 
de vereniging op dit moment al doet, 
namelijk:
· Fungeren als vraagbaak
· Bieden van lotgenotencontact
· Informatieverstrekking over CRPS
· Belangenbehartiging
· Bekendheid creëren 

In onderstaande tabel kunt u zien wat er 
moet blijven en wat er anders/beter kan.

Wij zijn blij met de verbetersuggesties die 
gegeven zijn. Sommigen zijn makkelijk toe 
te passen. Anderen zijn minder makkelijk 
omdat deze mankracht, veel tijd en/of 
geld kosten. Een mooi idee waar we gelijk 
mee aan de slag gaan, is om aandacht te 
besteden aan leden die al langere tijd lid 
zijn. 

2) De bijeenkomsten 
Op dit moment bezoekt de meerderheid 
de Algemene Ledenvergadering en 
Landelijke Contactdag niet. De leden die 
wel hier naartoe gaan zijn tevreden met de 
invulling en bezoeken deze bijeenkomst 
met name om informatie op te doen en 
om andere leden te ontmoeten. 

De reisafstand, te weinig energie hebben, 
te druk zijn, geen behoefte hebben, zijn 
redenen om deze bijeenkomsten niet te 
bezoeken. 

Uitkomsten Ledenraadpleging

Wat moet blijven? Wat kan anders?

De Nieuwsbrief (kwartaalblad) Bijeenkomsten meer verspreiden door het land en provincie.

Website Meer bijeenkomsten organiseren

Informatieve bijeenkomsten Meer bekendheid geven aan de vereniging

Landelijke Contactdag Meer bekendheid geven aan CRPS

Lotgenotenbijeenkomsten Website moderner maken

De regio’s Landelijke Contactdag in het midden van het land + onlinemogelijkheid

Informatiepakket zodra je lid wordt Naast Nieuwsbrief een digitale nieuwsbrief via de mail

De Landelijke Telefoondienst
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Wat voor ons lastig is, is dat de maximale 
gewenste reisafstand op 30 minuten ligt. 
Een wat kleinere groep is ook bereid om 1 
uur te reizen. Dit maakt het erg lastig om 
een locatie te vinden die voor iedereen 
bereikbaar is. Dit jaar hebben wij voor de 
tweede keer de Algemene Ledenverga-
dering en Landelijk Contactdag online 
gehouden. Vooralsnog zien wij geen 
stijging in het aantal leden dat meedoet.

3) Lotgenotencontact
Lotgenotencontact is een heel belangrijk 
onderdeel voor de vereniging. 40% 
van onze leden gaat naar lotgeno-
tenbijeenkomsten en dan met name 
de bijeenkomsten in de provincies. 
Het uitwisselen van ervaringen, de 
gezelligheid, herkenning en erkenning 
zijn de belangrijkste redenen om naar een 
dergelijke bijeenkomst te gaan. Ook hier 
speelt reisafstand een rol. Ook binnen 
de provincies kunnen reisafstanden 
al snel langer zijn dan 30 minuten.                                                                                        
Online lijkt niet een populair alternatief 
te zijn hiervoor. De meerderheid geeft aan 
niet mee te doen met een online lotgeno-
tencontact. Dit heeft o.a. te maken met 
het ontbreken van ervaring/kennis van 
online werken en dat sommigen online 
als vermoeiend ervaren. Wij gaan verder 
uitzoeken hoe wij dit vorm kunnen geven 
daar wij voorlopig nog geen face to face 
bijeenkomsten kunnen organiseren.

4) Informatievoorziening
Wij vinden het leuk om van onze leden 
te mogen horen dat 94% tevreden is met 
onze Landelijke Telefoondienst.  Een klein 
deel van onze leden blijkt niet bekend te 
zijn met deze service die wij aanbieden. 
Wij zullen dit dan ook extra onder de 
aandacht gaan brengen de komende 
periode. 

Onze leden zijn enorm tevreden met onze 
folders en konden geen verbetersuggesties 
geven. 

Onze website krijgt een 7,2. Dat is een 
mooi cijfer. Toch zijn er verbetermoge-
lijkheden te benoemen. De structuur zou 
beter mogen, de informatie mag beter 
gerangschikt worden en de opzet mag 
eenvoudiger. Onze website staat voor 
dit jaar op de planning om aangepast te 
worden. 

Onze facebookpagina krijgt een 7. De 
pagina wordt door weinig van onze leden 
bezocht. Desondanks heeft de facebook-
pagina wel een groot aantal volger. Ook 
hier hebben wij een aantal verbetermo-
gelijkheden gekregen waar wij mee aan 
de slag gaan. Denk hierbij aan vaker 
informatie delen, actuelere informatie 
plaatsen, activiteiten eerder plaatsen en 
meer ervaringsverhalen delen. 

Een ander actiepunt waar wij mee aan de 
slag gaan met betrekking tot Facebook 
is het onderzoeken van een besloten 
Facebookgroep specifiek voor leden. 
Hier blijkt behoefte aan te zijn. Nu is een 
besloten Facebookgroep zo gestart. Wij 
hebben echter een groot aantal vrijwil-
ligers nodig (minimaal 5) om de groep te 
gaan beheren. 

Tenslotte nog de Nieuwsbrief. Onze leden 
zijn hier heel tevreden over. Wij hebben 
een aantal verbetersuggesties ontvangen, 
waar wij al mee zijn begonnen. In elke 
Nieuwsbrief kunt u een persoonlijk verhaal 
lezen. Ook zullen wij gaan kijken hoe wij 
meer bekendheid kunnen geven aan onze 
vrijwilligers.

Het vervolg
Wij hebben hele mooie suggesties mogen 
ontvangen van onze leden. Hier zijn wij 
erg blij mee. Wij hebben nu tijd nodig om 
te gaan kijken welke suggesties haalbaar 
zijn. Wij hopen u later dit jaar hierover te 
kunnen informeren. 

Debby Golverdingen, Wies Buiting en 
Jacqueline Huenges Wajer



4)
E u r o p e s e  g e h a n d i c a p t e n k a a r t

Door de kaart kunnen ook dienstverleners 
als (gemeentelijke) musea en overheden hun 
diensten beter afstemmen op mensen met 
een beperking. Met de kaart wordt de status 
van de beperking in de EU wederzijds door 
lidstaten erkend.

Voor het parkeren gebeurt dat al: met de 
Europese gehandicaptenparkeerkaart die 
je ook in Nederland ontvangt, kun je al 
in Brussel, Rome of Berlijn parkeren. De 
nieuwe kaart die de Europese Commissie 
op het oog heeft, breidt die rechten uit. 
De kaart is onderdeel van een nieuwe 
meerjarenstrategie van de Europese 
Commissie voor de rechten van personen 
met een handicap.

De Europese Commissie komt met een voorstel 
voor een Europese gehandicaptenkaart

Proefkaart
De kaart die officieel de European 
Disability Card heet, loopt al bij wijze 
van proef in acht lidstaten, zoals België, 
Malta, Roemenië en Finland, maar niet 
in Nederland. De Belgische site van de 
European Disability Card wijst vooral 
op korting bij musea, gratis audiotours 
en andere voordelen in het toerisme. 
Maar er staan ook ziekenhuizen en 
bibliotheken op de lijst van partners. In 
België is de kaart gratis. De kaart is ook 
geldig in de andere proeflanden.

Klik op onderstaande link om het hele 
artikel te lezen.
https://supportmagazine.nl/
europese-commissie-doet-voorstel-
voor-invoering-van-gehandicaptenkaart
/?fbclid=IwAR1DMdEEeDgGcmUu7yOw
glIEX2VSBq16XZVLDZTA2N4nZWxaTd-
volcqeCg8 
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U n i e k  s p o r t e n

Uniek Sporten lanceert in samenwerking 
met het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport het hulpmiddelenplatform 
‘Uniek Sporten Hulpmiddelen’. Bij dit plat-
form kun je terecht voor advies, aanvraag 
en de financiële afhandeling van jouw 
sporthulpmiddel.

Met een beperking heb je vaak andere 
hulpmiddelen nodig om te kunnen 
sporten, zoals een sportrolstoel, handbike 
of prothese. Maar het aanvragen, 
financieren het krijgen van advies over 
een nieuw hulpmiddel kan behoorlijk 
lastig zijn. Voor tienduizenden sporters 
met een beperking is dat nog altijd een 
drempel om te gaan sporten.

Bereikbaarheid
Als je met een beperking wil sporten of 
bewegen en je hebt daar een speciaal 
hulpmiddel voor nodig, dan is de 
oplossing nu nog te versnipperd. Deze 

Uniek Sporten lanceert platform voor 
sporthulpmiddelen

+ Foto Uniek sporten

hulpmiddelen maken sport voor jou 
mogelijk, maar dan moeten ze wel 
bereikbaar zijn. Doordat sportrolstoelen 
of prothese al duur zijn kom je voor 
de financiering snel in een bos van 
regelgeving en loketten terecht. Daar 
moet verandering in komen, want sport 
moet voor jou ook mogelijk zijn.

Klik op onderstaande link voor meer 
informatie
https://supportmagazine.nl/
uniek-sporten-lanceert-platform-voor-
sporthulpmiddelen/?fbclid=IwAR1iOU
9VT4c4q2WH3dphXJLSumXpcUPDJm-
rVsLEaQx3M0amLqicIr41DOEI 



6)
V e r e n i g i n g s n i e u w s

Die oproep doen 43 landelijke en lokale 
organisaties.
Het sociaal domein moet topprioriteit 
zijn van het volgende kabinet. Maak het 
sterker en menselijker. Die oproep doen 43 
landelijke en lokale organisaties waaronder 
Ieder(in), Patientenfederatie Nederland, 
MantelzorgNL, Per Saldo, LFB, Wij staan 
op!, LOC, LSR, Landelijke Cliëntenraad, 
Coalitie voor Inclusie en Vereniging 
Inclusie NL in een manifest aan de poli-
tieke partijen.

De ondersteuning van mensen met 
een ondersteuningsvraag bij zorg, 
participatie, wonen, school, mobiliteit, 
werk of zinvolle dagbesteding staat 
onder grote druk. De afgelopen jaren 
stapelden de rapporten en zwartboeken 
over problemen zich op. Het aantal 
rechtszaken over ondersteuning vanuit 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) is enorm toegenomen, waarbij in 
40 procent van de zaken over de Wmo de 
burger in het gelijk wordt gesteld door de 
rechter.

Onenigheid over geld voert de 
boventoon, mensen worden vergeten.
De problemen laten zich samenvatten 
als gebrekkige toegang tot 
ondersteuning, het niet centraal stellen 
van de hulpvrager, het ontnemen van 
keuzevrijheid, achteruitgang in de 
rechtspositie van burgers en onvoldoende 
plek voor inspraak en tegenmacht.

Ondertussen duurt de onenigheid over 
geld tussen Rijksoverheid en lokale 
overheden voort. Hierdoor krijgen 
mensen niet de ondersteuning die ze 
nodig hebben. En ondervinden zij grote 
hinder van wetten en domeinen die niet 
of onvoldoende op elkaar aansluiten.

Klik op onderstaande link om het hele 
artikel te lezen
https://zorgkrant.nl/
chronisch-zieken/13310-het-sociaal-
domein-moet-menselijker-en-sterker?fb
clid=IwAR2fQ4jfPnq5445KgtgcZMnum23
NkwzS4roeMwSVirwqSRIrII73PkmPXQ4 

Het sociaal domein moet menselijker 
 en sterker
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C h r o n i s c h e  p i j n

Acute pijn kan overgaan in chronische pijn. 
Bij chronische pijn is er sprake van over-
gevoeligheid van de pijnzenuwen. Er zijn 
manieren om pijn ‘dragelijker’ te maken. 
Lees ze hieronder.

1.  Praat erover met je huisarts of 
behandelend arts als je te maken hebt 
met chronische pijn, of het idee hebt 
dat hier sprake van kan zijn. 

2.  Onderzoek of er mogelijkheden zijn 
om een pijnarts te raadplegen. Er zijn 
verschillende pijncentra in 
Nederland. 

3.  Bij de aanpak van chronische pijn is 
soms een multidisciplinair team 
betrokken, mede omdat deze zo veel 
terreinen raakt. Het is goed mogelijk 
dat ook een ontspanningsthe-
rapeut of jobcoach je kunnen helpen 
bij het verbeteren van de situatie.  

4.  Probeer jezelf zo goed mogelijk 
te informeren en ga op zoek naar 
betrouwbare websites die op een 
correcte manier informeren over 
chronische pijn. 

5.  De video Understanding Pain in le
ss than 5 minutes, and what to do a
bout it! biedt uitleg: www.youtube.
com/watch?v=C_3phB93rvI Een 
Nederlandse vertaling is er ook onder 
de naam Begrijp de pijn nl: www.
youtube.com/watch?v=9pFdTCLjEZo  

6.  Zorg voor een gezonde 
levensstijl met voldoende beweging 
en gezonde voeding. Hieronder valt 
ook een goede slaaphygiëne. Dit 
betekent onder meer dat scherm-
gebruik in de slaapkamer taboe is. 
Die is er voor intimiteit en verder 
alleen om in te slapen.  

7.  Pijnstillers werken niet altijd 
als er sprake is van chronische 
pijn. Probeer, in overleg met de 
arts, het nemen van medicatie die 
niet bedoeld is voor jouw specifieke 
klachten te vermijden.  

10 tips van pijnarts Bart Morlion

8.  Leven met chronische pijn is een 
leerproces. Veel patiënten komen 
erachter dat oplossingsgericht zijn 
niet de beste optie is, maar dat er 
aanvaardingsgericht denken voor 
in de plaats moet komen. Dit kun je 
doen door je aandacht te verleggen 
naar andere zaken. 

9.  Besef goed dat het hebben van 
chronische pijn ook een rouwproces 
kan zijn. De pijn verdwijnt mogelijk 
niet (helemaal). Dit betekent in 
zekere zin dat je verder moet met een 
beperking. Gelukkig is er ook met 
een beperking wel degelijk een heel 
waardevol leven te leiden. 

10.  Weet dat je niet de enige bent. In 
West-Europa heeft ongeveer twintig 
procent van de volwassen bevolking 
te maken met chronische pijn.  

Meer informatie over de behandeling van 
rugpijn? Klik hier: https://www.fysius.nl/ 

Overgenomen uit:
https://www.planethealth.nl/campaign/
leven-met-pijn/?utm_source=pijn_
patienten_naar_1_stem&utm_
campaign=leven_met_pijn

Via bovenstaande link zijn meer artikelen 
te lezen over chronische pijn.



I e d e r ( i n )
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Actieagenda Wonen: de komende 10 jaar 
1 miljoen extra woningen bouwen. Klinkt 
mooi, maar het plan gaat nog te weinig 
over toegankelijkheid van woningen en 
mensen met een beperking worden hierbij 
niet specifiek genoemd. 

Ieder(in) wil dat toegankelijkheid 
standaard wordt meegenomen als 
voorwaarde van de nieuwbouw. Zodat 
alle nieuwe woningen levensloopbe-
stendig en duurzaam zijn. 

Om die boodschap te versterken doen zij 
samen met de Woonbond een onderzoek 
naar toegankelijk wonen. 

Meer informatie en meedoen? Klik op 
onderstaande link:
https://iederin.nl/doe-mee-aan-
een-onderzoek-van-iederin-en-
de-woonbond-naar-toegankelijk-
wonen/?fbclid=IwAR2ttSkOXrqjs-
W6caE8uyEtWmtAma7grsMrwmUReYq-
5zUojscAMwsuBzSk 

De signalen en uitkomsten van het 
onderzoek nemen we mee in onze lobby 
en overleggen met ministeries en andere 
betrokken partijen.

Doe mee aan onderzoek naar toegankelijk wonen 
van Ieder(in) en de Woonbond!

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/).
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I n t e r v i e w
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Wies (28) woont met haar vriend en zoontje 
Pepijn in Zutphen. Op dit moment is Wies 
zwanger van de tweede en is ze werkzaam 
in de wijkverpleging. Dit doet ze met veel 
plezier. In haar vrije tijd is ze druk bezig 
met de verzorging van Pepijn en is ze actief 
als lid van het Algemeen Bestuur van de 
Patiëntenvereniging CRPS.

Op haar 18e veranderde haar leven toen 
ze op de terugreis van school, op de fiets, 
aangereden werd door een automobilist. 
Ze kreeg CRPS in haar linkervoet. Ze gaf 
echter niet op en vond een manier om 
haar opleiding af te maken en werk te 
vinden, dat haar aan het hart gaat.   

“Ongeveer 10 jaar geleden zat ik 
in het eerste jaar van de opleiding 
verpleegkunde. De dag was voorbij 
en ik fietste terug naar huis. Deze 
dagelijkse fietstocht liep anders. Ik werd 
aangereden door een auto, die door rood 
reed, en ik belandde in het ziekenhuis”.

“Dat geneest wel met een paar weken”
“Na het ongeval had ik last van mijn 
grote teen, zat ik onder de kneuzingen 
en bleek ik een lichte hersenschudding te 
hebben. Ik moest voor de zekerheid een 
nacht blijven ter controle. Mijn teen bleef 
heel erg opspelen. De arts gaf aan dat 
deze waarschijnlijk gebroken was, maar 
dat ze daar niets mee deden. Ik ging 
dan ook naar huis met de gedachte ‘dat 
geneest wel met een paar weken’. Niets 
bleek minder waar”.

“Na ongeveer twee tot drie weken 
werd de pijn erger. Het dragen van een 
schoen werd erg pijnlijk. Ik heb toen 
een afspraak gemaakt bij mijn huisarts. 
Deze was niet blij, omdat je de grote teen 
nodig hebt bij het afwikkelen van de voet 
en hij stuurde mij naar het ziekenhuis 
om een foto te laten maken. Mijn grote 
teen bleek op twee plaatsen gebroken te 
zijn en ik kreeg gips”.

“Ik heb zelf  mijn leven in de hand”

“Na twee weken gips werd er opnieuw 
een foto gemaakt en bleken de breuken 
nog niet genezen te zijn. De gipsmeester 
gaf mij gips tot de knie om de teen 
volledig rust te geven. Weer twee of 
drie weken later ging het gips eraf. 
Mijn voet voelde toen koud aan, er was 
kleurverschil en de pijn zat inmiddels 
in mijn hele voet. Mijn huisarts dacht 
gelijk aan CRPS en nam contact op met 
de trauma-arts. Mijn trauma-arts heeft 
uiteindelijk de diagnose gesteld. Dat was 
ongeveer 3 maanden na het ongeval”.

“Ik kon mijn leven weer oppakken”
“Ik werd door de trauma-arts doorge-
stuurd naar de anesthesioloog. Deze 
heeft een blokkade in de rug gezet. Deze 
werkte niet voldoende en ik kwam bij het 
revalidatiecentrum terecht. Daar leerde 
ik om mijn voet te belasten en om weer 
in beweging te komen. Na enige tijd had 
ik mijn krukken niet meer nodig en kon 
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ik mijn leven weer oppakken, ondanks de 
restklachten die ik nog had”.

“Omdat ik in het eerste jaar van de 
opleiding verpleegkunde geen stage 
kon lopen ben ik overgestapt naar de 
opleiding Toegepaste Psychologie. 
Ik mistte echter de zorgwereld en 
het contact met mensen. Ik ben toen 
verhuisd naar Eindhoven om een 
opleiding te volgen om orthesemaker te 
worden. In Eindhoven ging het mis. Ik 
had zoveel meegemaakt en had gewoon 
niet de tijd genomen om dit te verwerken 
waardoor ik mentaal vastliep. Ik ben toen 
teruggegaan naar mijn ouders om te 
onderzoeken wat ik wilde. Ik begon weer 
met hardlopen en mensen te ontmoeten. 
Opnieuw kwam de zorgwereld weer naar 
boven. Het ging toen weer beter met mij, 
maar ik vond het eng. Want, wat als…….”.

“Doe het nu maar gewoon”
“Mijn ouders zeiden tegen mij ‘doe 
het nu maar gewoon, anders weet je 
het nooit’. Ik ben toen weer begonnen 
met de opleiding verpleegkunde. In het 
tweede jaar kwam de CRPS weer terug. 
Op een dag ben ik gaan schaatsen. Na 
het schaatsen voelde ik pijn. Ik wist gelijk 
dat dit niet goed was. Via de huisarts 
kwam ik op de wachtlijst te staan voor 
revalidatie. Dit keer een revalidatietraject 
gericht op het ‘omgaan met’. Er was 
echter een lange wachtlijst (1,5 jaar). In 
die tussentijd deed ik pogingen om in 
beweging te blijven en door te gaan met 
mijn opleiding. De CRPS werd steeds 
erger. Mijn andere been begon ook mee 
te doen en alles werd erg gevoelig. Ook 
mijn pijnmedicatie werd steeds verder 
verhoogd. Om alles uit te sluiten heeft 
mijn huisarts mij naar een neuroloog 
gestuurd. De neuroloog vond dat er haast 
gezet moest worden achter het revalida-
tietraject en heeft ervoor gezorgd dat ik 
daar sneller terecht kon”.

“Beste les ooit”
“Tijdens het revalidatietraject heb ik 
veel geleerd. Mijn beste les ooit, is om 

te luisteren naar mijn lichaam en mij 
de vraag te stellen ‘wat voel ik nu?’. Dit 
vond ik lastig. Ik was toen 23 jaar en naar 
mijn gevoel liep ik achter ten opzichte 
van mijn vriendinnen. Ik wilde juist door 
en wilde niet horen dat ik meer moest 
gaan zitten of liggen… en juist dat was 
belangrijker dan ooit”.
“Op dit moment gaat het best goed. 
Ik heb mijn opleiding af kunnen 
maken en vind het erg leuk om in de 
wijkverpleging te werken. Ik heb hier 
bewust voor gekozen omdat ik dan 
geen 8-uurs diensten hoef te draaien. 
Ik werk ongeveer 4 uur in de wijk en ga 
dan naar kantoor om de administratie 
te doen. Mijn energie is nog wel sterk 
verminderd. Ik werk daarom ongeveer 
20 uur in de week. Ik maak altijd een 
planning en zorg ervoor dat er voldoende 
rustmomenten ingepland zijn”.

“Je hebt niet stilgestaan”
“Door de CRPS heb ik een tijd het gevoel 
gehad dat ik achterliep. Mijn leven 
verliep niet in een rechte lijn, zoals dat 
bij mijn vriendinnen wel gebeurde. Dit 
gaf mij het gevoel dat ik had gefaald. 
Mijn vader vertelde mij toen dat ik niet 
heb stilgestaan. Ik heb mij op een andere 
manier ontwikkeld. Vooral op mentaal 
vlak ben ik gegroeid. Ik heb geleerd dat 
het leven doorgaat. Ook als ik mij in bed 
zou verstoppen. Ik bepaal uiteindelijk 
zelf wat ik van het leven maak. Natuurlijk 
heb ik ook momenten waarop ik denk ‘ik 
ga in bed liggen en zoek het maar uit’…. 
en dat mag ook. Ik sta mijzelf toe om 
een slechte dag te hebben. Morgen is er 
namelijk weer een dag. 

Debby Golverdingen
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Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben 
Debby en heb sinds mijn 11e CRPS. 
Begonnen in mijn rechterknie en met de 
jaren verder verspreid naar mijn beide 
benen en rechterpols. Ik ben inmiddels 20 
jaar actief binnen de vereniging als vrijwil-
liger binnen het provinciaal bestuur van 
Overijssel. Sinds een jaar ben ik daarnaast 
algemeen bestuurslid binnen het landelijk 
bestuur van de vereniging. 

Ik vind het leuk om met mensen in 
gesprek te gaan. Om te horen hoe hun 
leven is veranderd door de CRPS en hoe 
iemand ondanks dat, de lichtpuntjes weet 
te vinden. Deze verhalen zet ik graag 
op papier zodat anderen dit kunnen 
lezen. Mijn artikelen zijn realistisch, 
maar geschreven vanuit een positieve 
invalshoek. 

Oproep
Graag kom ik in contact met leden die 
hun verhaal willen delen met anderen. 
Het interview doe ik het liefst via Zoom, 
maar kan eventueel ook telefonisch. 
Zodra het weer mogelijk is kan ik ook 
bij u komen. Dit overleggen wij samen. 
Voordat het artikel geplaatst wordt, krijgt 
u deze eerst zelf nog te lezen. Bij het 
artikel plaatsen wij graag een foto van u. 
Deze levert u zelf aan. 

Mocht u het leuk vinden om uw verhaal 
te delen dan kunt u een mail sturen naar 
secretariaatcrps@ziggo.nl. Ik neem dan 
contact met u op om een afspraak in te 
plannen. 

Wil jij graag jouw verhaal delen?

De redactie behoudt zich het recht voor over plaatsing te beslissen dan wel ingezonden 
stukken verkort weer te geven. Voor publicatie in aanmerking komende stukken worden met 
volledige naam van de inzender ondertekend.
Opname van stukken in deze rubriek betekent niet dat de redactie het met de strekking van 
deze stukken eens is. Naam en adres van de inzenders dienen bij redactie bekend te zijn.

Ingezonden brieven

Oproep aan lotgenoten

Beste L.S,
Op advies van de ledenvereniging bij 
deze een oproep naar mede lotgenoten, 
die kampen met restverschijnselen. Ik 
heb in mijn jeugd dystrofie gehad en 
heb nu de diagnose Fybromyalgie die 
ik zelf enorm in twijfel trek. Verder een 
schildklier afwijking en neuropathie in 

mijn benen (onrustige benen en watten 
voeten). Ook ben ik eigenlijk altijd moe. 
Zijn er meer die dit herkennen en 
misschien nog wel belangrijker die mij 
een “oplossing” kunnen adviseren?

Met vriendelijke groet,
Eline van Workum
eline_van_workum@hotmail.com 
Tel. 06-15873582
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Aangezien door de coronacrisis de Algemene 
Ledenvergadering/Landelijke Contactdag geen 
doorgang kon vinden op locatie, hebben we op 
24 april 2021 een Algemene Ledenvergadering/
Landelijke Contactdag via een livestream 
georganiseerd.

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

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

In de Nieuwsbrief van maart stond een 
oproep voor de leden om zich hiervoor 
aan te melden. Hier hebben helaas maar 
30 deelnemers gebruik van gemaakt. 
Deze deelnemers hebben de stukken toe 
gemaild gekregen en van hen hebben 27 
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 10 juni 2020, het 
jaarverslag 2020 en het beleid 2021 zijn 
tijdens de online vergadering getekend.

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

Wij hebben helaas afscheid moeten 
nemen van dhr. R. Bosmans. Na vele 
jaren lid van het Algemeen bestuur te zijn 
geweest, is hij om gezondheidsredenen af 
moeten treden. Wij bedanken hem voor 
zijn jarenlange inzet.
Mevr. Kilsdonk is weer herkozen.

Mevr. Golverdingen gaf een presentatie 
over de uitslagen van de Ledenraad-
pleging. Een verslag hiervan treft u elders 
aan in deze Nieuwsbrief.

Er waren dit jaar 6 jubilarissen, die op 24 
april een boeket bloemen en een presentje 
thuis hebben ontvangen.
Mevr. Nieuwerth is 10 jaar vrijwilligster.
De dames Addens, Gubbels en Offenberg 
en dhr. Gubbels zijn 20 jaar actief voor de 
vereniging. Mevrouw Wijnen al 30 jaar 
actief.

Verslag Algemene Ledenvergadering/Landelijke 
Contactdag 24-04-2021 via livestream

Menno van den Berg, penningmeester

Ilona Thomassen, voorzitter
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Hieronder volgt het verslag van de 
lezingen. Het verslag is gemaakt door 
mevr. Karien Vissers, Tekst & Redactie, 
Goirle.

Thema: Bekijk het eens met een andere 
bril

CRPS bij kinderen  
en adolescenten
Drs. T.G. de Leeuw, anesthesioloog/
pijnspecialist Erasmus MC en Sophia 
Kinderziekenhuis Rotterdam 

Complex Regionaal Pijn Syndroom 
(CRPS) is bij kinderen en jonge mensen 
beschreven vanaf de leeftijd van vijf jaar. 
De criteria die bij volwassenen gelden, 
zijn mogelijk anders bij kinderen. Dat 
maakt de behandeling en de keuzes hierin 
ingewikkeld. Drs. De Leeuw hield dan 
ook een pleidooi voor een behandeling 
door een multidisciplinair team. Hierin 
werken pijnspecialist, fysiotherapeut en 
psycholoog samen. 

De criteria om de diagnose vast te 
kunnen stellen zijn tijdens een congres 
in Boedapest in 2003 vastgesteld. Daarna 
verscheen in 2007 een belangrijk artikel 
waarin de criteria zijn beschreven. Als de 
patiënt hieraan voldoet, heeft hij vrijwel 
zeker CRPS. Het probleem is dat deze 
criteria niet gevalideerd (bevestigd) zijn 
voor kinderen.  

Is een 100 procent zekere diagnose 
belangrijk? Voor de patiënt en de ouders 

wel, maar voor de behandelaar niet per 
se. Hij bekijkt het praktisch en kan de 
behandeling wel in gang zetten. We weten 
echter nog weinig van chronische pijn 
bij kinderen en er zijn weinig tot geen 
behandelprotocollen. We weten niet welke 
mechanismen de klachten in gang zetten 
en er zijn geen specifieke diagnostische 
tests. De symptomen zijn bij kinderen 
anders dan bij volwassenen. Zo treden 
er minder vaak oedeem en trofische 
stroringen op.

Wat weten we over pijn? 
Wat we weten over pijn is dat we een 
groot regelcentrum in de hersenen 
hebben, waardoor we bijvoorbeeld weten 
dat we pijn hebben in onze vinger en niet 
in onze teen. Het pijnsignaal gaat via 
een sensibele zenuw naar het centrale 
zenuwstelsel. Het gevolg is een signaal 
naar spieren waardoor deze aanspannen 
of verkrampen. Wat er bij CRPS gebeurt, 
is dat het hele zenuwstelsel in een hogere 
versnelling raakt. De werking van het 
sympathisch zenuwstelsel verandert. Er 
ontstaat een totale ontregeling, zowel in 
de aangedane hand of voet als ook in de 
hersenen. 

“De dokter denkt aan CRPS”
Kinderen die bij het Sophia Kinder-
ziekenhuis komen, krijgen eerst een 
herbeoordeling van de eerdere diagnose. 
De Leeuw zei daarover: “Ouders vertellen 
vaak dat de dokter denkt dat het CRPS is, 
maar wij gaan dit eerst nog zelf bekijken.” 
Uit de röntgenfoto en MRI blijkt soms 
een ontkalkt skelet, maar dat kan ook 
zijn ontstaan doordat de voet al een paar 
maanden niet gebruikt is. In het bloed 
worden geen bijzonderheden gevonden. 
Een Brain imaging MRI (hersenen) 
kan een verschuiving aantonen van het 
emotionele en motivationele geheugen. 
Deze wordt dan vergeleken met die van 
gezonde mensen.  
Er is een maat voor activatie: Soluble IL-2 
receptor. Onderzoek heeft aangetoond 
dat deze bij CRPS is verhoogd. Vervolg-
onderzoek waarin vergeleken wordt 
met andere pijnsyndromen laat geen 
verschil zien. Ook hier vinden we geen 
duidelijke maat voor CRPS. Blijkt er toch 
een verhoging boven de drempelwaarde 

Wilma Kilsdonk, secretaris

Drs. T. de Leeuw
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te zijn, dan wordt het kind wel behandeld 
met bijvoorbeeld Prednisolon. De 
conclusie wat diagnostiek betreft, is dat 
CRPS een klinische diagnose blijft. 

Hoe vaak komt CRPS voor? 
Bij 50-90 procent wordt de aandoening 
voorafgegaan door een verwonding. 
Het komt vaker bij meisjes voor dan bij 
jongens, maar dit is bij alle pijnsyndromen 
zo. En vaker aan de voet of het been dan 
aan de hand of de arm. De gemiddelde 
tijd tot de diagnose is van 1 – 40 weken. 
Kinderen laten vaker een koude CRPS 
(70%) zien dan een warme (40% bij 
volwassenen). Ze hebben overigens ook 
een betere prognose dan volwassenen, 
hoewel er wel een zekere kans op 
herhaling is en uit literatuur blijkt dat 
er ook na 10 jaar nog wel pijnklachten 
kunnen zijn. 

Tennisbal
De Leeuw toonde foto’s van een kind dat 
klachten hield nadat het een tennisbal in 
het gezicht had gekregen. Het letsel werd 
behandeld als CRPS, met goed resultaat. 
Hier zie je mogelijk een oorzakelijk 
verband, waardoor je de diagnose als het 
ware in een ander stadium vangt dan 
anders het geval is. En waaruit blijkt dat 
CRPS kan ontstaan door een uit de hand 
gelopen ontsteking.  Andere factoren 
die mee kunnen spelen bij het ontstaan 
van CRPS zijn psychologische factoren, 
bijvoorbeeld na een auto-ongeluk. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt verder 
dat er soms sprake is van zeer (te) nauwe 
familiebanden met een ouder (meestal 
de moeder) of catastroferende ouders. 
Dat betekent dat ze gevoelig zijn voor 
negatieve emoties en gedachten over pijn. 
Ook eigen ervaringen met pijn kunnen 
invloed hebben, die dan bij kinderen ook 
mee gaan spelen. Het gevolg kan zijn 
dat ze uit angst voor pijn minder gaan 
bewegen. Andere factoren zijn: psycho-
logische stressoren (ouders brengen hun 
probleem over op het kind), angst- en 
depressieve verschijnselen, blijven zoeken 
naar de diagnose en perfectionistisch 
gedrag. 

Blijven bewegen
De behandeling gebeurt bij voorkeur 
in een team waarin verschillende 
behandelaars samenwerken. Ideaal zou 
een kinderpijncentrum zijn zoals in 
Duitsland bestaat, maar dat kennen we in 
Nederland nog niet.  
Het doel van de behandeling is vooral 
gericht op het herstel van functie, waarbij 
blijven bewegen het belangrijkste is. 

Debby Golverdingen,  
lid algemeen bestuur

Froukje Kradolfer, notuliste
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Fysiotherapie is dan ook essentieel. Het 
kind moet iedere dag iets meer en/of iets 
langer bewegen. Inmiddels is bekend dat 
deze ‘graded exposure’ goede resultaten 
geeft. Zwemmen kan een goede vorm 
van bewegen zijn, omdat bewegingen in 
het water onbelast zijn en de huid minder 
gevoelig is bij aanraking door water.  

Medicijnen
Er zijn verschillende medicijnen die 
ingezet kunnen worden:
-  DMSO-crème: hierbij kan de 

aanraking een belangrijkere werking 
geven dan de crème zelf.

-  Antidepressiva: deze medicijnen 
kunnen bij ook bij pijn ingezet 
worden. 

-  Anti-epileptica: net als antidepressiva 
hebben deze ook een plaats in de 
pijnbestrijding.

-  Lidocaïne: in de vorm van een 
pleister; bij een heel lokaal probleem.

- Tramadol.
-  Corticosteroïden: gebruik is voor 

korte duur.
-  Ketamine: per infuus. De resultaten 

zijn beperkt, wel zijn goede resultaten 
beschreven.

- Bisfosfonaten.
-  TENS: Transcutane Elektrische Neuro 

Stimulatie. Het voordeel is dat het 
geen bijwerkingen geeft en voorkomt 
dat de pijnprikkels de hersenen 
bereiken. Het geeft de patiënt meer 
controle op de pijnbestrijding.

-  Acupunctuur: ook hiervan zijn goede 
resultaten bekend.

-  Invasieve behandeling: nadeel is 
dat de patiënt onder narcose moet. 
Het staat niet in de richtlijn en het 
Kinderpijncentrum in Duitsland stelt 
dat je er bij kinderen beter niet aan 
kunt beginnen.

-  Neurostimulatie: hiervoor 
geldt hetzelfde als bij invasieve 
behandeling. 

Conclusie
CRPS bij kinderen en adolescenten 
is lastig te behandelen en dient bij 
voorkeur in samenwerking met meerdere 
behandelaars te gebeuren. De diagnose 
moet zo vroeg mogelijk vastgesteld 
worden (binnen twaalf weken). Ouders 
moet verteld worden wat ze beter wel en 
beter niet kunnen doen. Blijven bewegen 
is het belangrijkste en dan de pijn 
aanpakken (niet andersom).
 
Vragen
1.  In de winter heeft mijn kind meer pijn. 

Is hier iets aan te doen? 
Dit is niet helemaal te voorkomen, 
aldus Dr. de Leeuw. Eventueel kan een 
vaatverwijder voorgeschreven worden.

2.  Moet een kind dat weinig beweegt 
medicijnen voor de botstructuur krijgen? 
Nee, het kind moet bewegen en dit moet 
je stimuleren. Daardoor zullen de botten 
en de botstructuur verbeteren. 

De pijn te lijf met de smartphone
Drs. L. Zantema, psycholoog en oprichter 
van de Reducept Methode

De Reducept Methode is een digitale 
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pijntraining. Met de app train je je 
hersenen om pijn te verminderen en 
op langere termijn meer grip te krijgen 
op de pijn. De methode is gebaseerd op 
wetenschappelijk inzichten. 

Reducept heeft één missie: de wereld 
bevrijden van chronische pijn. De 
Reducept app integreert pijneducatie 
en pijnmanagement, onderdeel van de 
richtlijnbehandeling voor chronische pijn. 
Naast de app draagt het Reducept team bij 
aan het verbeteren van de kwaliteit van 
leven voor chronische pijnpatiënten door 
veel informatie aan te bieden. 
Reducept is een digitale pijntraining, 
gericht op vooral de mentale aspecten van 
langdurige pijn. Door de app leer je meer 
over pijn en wat je er zelf aan kunt doen. 
De app traint je brein om minder pijn te 
ervaren. Je kunt de app downloaden op je 
telefoon en de oefeningen doen, waarbij je 
ook een VR-bril kunt gebruiken. 

Pijnbeleving
Pijn is vooral wat je zelf voelt. Het heeft 
een lichamelijke en emotionele basis. We 
weten van Descartes dat er prikkels naar 
onze hersenen gaan die ons pijn doen 
ervaren (terecht of onterecht). Inmiddels 
weten we meer over wat er gebeurt en dat 
er ook vanuit de hersenen prikkels naar 
ons lichaam gestuurd worden. Hierbij 
kunnen allerlei zaken meespelen, zoals 
eerdere pijnervaringen of de angst voor 
pijn.  
Er is een bekend verhaal van een 
bouwvakker die op een spijker trapte 
en veel pijn had, maar eenmaal in het 
ziekenhuis aangekomen waar zijn schoen 
werd verwijderd, bleek de spijker tussen 

zijn tenen terecht te zijn gekomen. Pijnbe-
leving is dan ook een samenspel van 
allerlei factoren. Dit wordt steeds meer 
ingezien en we leren daardoor steeds 
meer over het reguleren van pijn. 

Alarmcentrum
In onze hersenen bevindt zich een 
alarmcentrum, een soort rookmelder, die 
pijn maakt als het gevaar waarneemt. Sla 
je met een hamer op je hand, dan voel je 
pijn. Maar we kunnen ook pijn ervaren 
en gaan interpreteren met negatieve 
gedachten en angst. Het alarmsysteem 
neemt dan meer en meer gevaar waar, 
wat kan leiden tot doemdenken. Al 
die emotionele onderdelen slaan aan 
op gevaar. Je hersenen maken continu 
afwegingen en proberen alle factoren te 
combineren en te duiden: is er nu gevaar, 
of nu, of nu? Dat gebeurt nogal zwart-wit.  
Door te kijken naar je eigen pijn kun 
je gaan leren welke factoren bij jou 
meespelen. Pijn ontstaat letterlijk 
tussen de oren, in je hersenen, waarbij 
er een samenwerking plaatsvindt van 
lichamelijke en psychologische factoren.  

Pijn beïnvloeden
We kunnen pijn beïnvloeden via onze 
gedachten, emoties, aandacht en gedrag. 
We zijn ons niet altijd bewust van onze 
gedachten. Wetenschappers stellen dat we 
per dag wel meer dan 50.000 gedachten 
hebben. Zijn onze gedachten wat negatief, 
dan verandert het gevoel mee. Afhankelijk 
van onze aandacht en ons gedrag wordt 
de beleving van pijn dan groter. De 
hersenen werken dan niet lekker mee en 
de problemen worden alleen maar groter.  
In de richtlijnen van de Zorgstandaard 
Chronische Pijn staat het advies om 
patiënten pijnmanagement (vroege 
interventies bij chronische pijn) en 
pijneducatie te geven, maar minder dan 
vier procent van de patiënten meldt dat ze 
dit ook hebben gekregen.  
Gedachten, emoties, aandacht en gedrag 
Reducept pakt alle onderdelen aan: 
gedachten, emoties, aandacht en gedrag. 
Het effect is dat je de hersenen ervan 
overtuigt dat er geen gevaar (meer) is. 
De hersenen kunnen slecht onderscheid 
maken in wat echt of niet echt is. Denk 
maar aan een spannende film, waardoor Drs. L. Zantema



( 17
L a n d e l i j k e  d a g

je meegesleept wordt. Je weet dat het niet 
echt is, maar je brein en ook je lichaam 
reageren alsof het wel een echte situatie 
is. Je kunt je brein dan ook een beetje 
‘foppen’ door het gebruik van een app als 
Reducept. Zeker als je ook een VR-bril 
gebruikt wordt het overtuigend echt. 

Meer grip op pijn 
Je bouwt als het ware een emotionele 
controle op en kunt zo je pijnbeleving 
veranderen. Je duikt letterlijk je lichaam 
in en schiet gevoelsmatig op de 
pijnprikkels, schakelt die uit en verandert 
ze in groene pijnprikkels, die geen pijn 
meer aanmaken. Zowel op de mobiele 
telefoon (met gebruik van oortjes) als met 
een VR-bril zijn er positieve effecten. Uit 
de ervaringen van patiënten blijkt dat 
74 procent van hen merkt dat het brein 
minder in de heftige gevaarstand is 
geschoten, dat er minder pijn is en dat er 
meer grip op de pijn wordt ervaren.  
Wie start met Reducept kan het beste een 
maand lang een aantal keren per week 
oefenen. Benader een behandelaar in de 
buurt om je op gang te helpen en er gratis 
mee aan de slag te kunnen gaan.  

Vragen
1  Is er ook een Reducept voor kinderen? 

Er is nog geen wetenschappelijk 
onderzoek bij kinderen mee gedaan. Wel 
werken behandelaars in UMC Utrecht 
met Reducept bij kinderen. 

2  Is Reducept te gebruiken bij epilepsie? 
Het schijnt dat de VR-brillen dezelfde 
type epileptische klachten kunnen geven 
als bij tv-kijken. Gebruik bij fotosen-
sitieve epilepsie is dan ook af te raden. 

Pestgedrag op het werk, ook bij 
een chronische aandoening
Mw. L. Laumen, coach en trainer 

Pestgedrag op de werkvloer is een taboe. 
En daarmee een serieus probleem dat 
(meer) bespreekbaar zou moeten zijn. 
Wat al veel zou helpen is om erover na te 
denken en het gesprek aan te gaan, omdat 
het overal voor kan komen.

Laumen begon haar lezing met twee 
vragen om eens over na te denken:  

1.  Wordt er binnen jouw organisatie/
bedrijf gepest?

2.  Wat doe jij om voor jouw collega’s of 
medewerkers een veilige werksfeer te 
creëren?  

Cijfers van TNO tonen aan dat pesten op 
de werkvloer veel voorkomt:
-  Ruim een half miljoen werknemers is 

het slachtoffer van pesterijen, waarvan 
meer dan 80.000 structureel (dag in, 
dag uit).

-  25% van de werknemers is ooit wel 
eens gepest door collega’s of leiding-
gevenden. 

-  50% van de leidinggevenden speelt 
een rol bij het pesten (actief door zelf 
mee te pesten of passief door weg te 
kijken).  

Deze feiten betekenen 4 miljoen extra 
verzuimdagen per jaar en € 900 miljoen 
aan loondoorbetaling (dus zonder de 
kosten van vervanging en re-integratie). 

Pesten of plagen
“Het is toch maar een plagerijtje”, hoor 
ik vaak, aldus Laumen. Er is echter wel 
degelijk verschil tussen plagen of pesten. 
Plagen is gemakkelijk te stoppen, voor 
iedereen leuk en meestal zijn het korte 
momenten. Bij pesten is het vaak dezelfde 
persoon bij wie het gedaan wordt, het 
gebeurt vaak en lang, met de bedoeling 
iemand bewust te kwetsen. De pester wil 
altijd macht over de gepeste. Degene die 
het ondergaat, bepaalt of het pestgedrag 
is.  
Het is altijd een groepsprobleem en 
binnen die groep bestaan verschillende 

Mevr. L. Laumen
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rollen: de pester, de omstander die het laat 
gebeuren, de meeloper, die mee pest met 
bepaalde redenen, de aanmoediger, die 
het pesten als een spel ziet en de helper. 
Je wilt dat de rollen omgedraaid worden 
naar die van helper. 

Top 6
In de top 6 van de meest voorkomende 
vormen van pesten staan:
-  roddelen: met intentie iemand (steeds 

dezelfde persoon) te schaden.
-  sociaal isolement: buitensluiten, 

geen informatie geven. Dit triggert 
hetzelfde deel in de hersenen als 
fysieke pijn.

-  lichamelijk geweld: van slaan tot 
geniepig ‘per ongeluk’.

- dreigementen.
-  werken onaangenaam of moeilijk 

maken.
- bespotten.

Gevolgen voor werknemer
Vaak wordt pestgedrag niet (h)erkend 
als pestgedrag. De gevolgen voor de 
werknemer zijn dat hij zich machteloos 
voelt. Hij zoekt het in eerste instantie bij 
zichzelf en verliest zijn zelfvertrouwen. 
Laumen noemde het voorbeeld van 
iemand die een hoge functie had in een 
bedrijf. Ze kreeg een nieuwe leiding-
gevende die haar het leven zuur maakte, 
maar steeds dacht ze: “Als ik dit of dat doe, 
gaat het beter.” Dat hielp niet en ze kon op 
den duur zelfs niet meer beslissen wat ze 
’s avonds wilde eten.  

Een ander gevolg is dat de werknemer 
niet meer naar het werk gaat en in een 
isolement raakt. Er kunnen psychische 
en fysieke klachten ontstaan, zoals slecht 
slapen, hoofdpijn, buikpijn, burn out en 
zelfs kan het leiden tot zelfmoordge-
dachten. Bij 1 op 10 werknemers komt 
zelfdoding voor als gevolg van pesten.  

Gevolgen voor werkgever
De gevolgen voor de werkgever kunnen 
zijn dat de cultuur op de afdeling 
verandert en er geen saamhorigheid 
meer bestaat. Daarnaast leidt pestgedrag 
tot een hoog ziekteverzuim, hoog 
personeelsverloop, productieverlies (met 
minder mensen het werk moeten doen) en 
financiële schade.  

Wat kun je doen als je gepest wordt?  
Het belangrijkste advies is om te praten 
met iemand die je vertrouwt. Dit kan een 
vertrouwenspersoon zijn of iemand van 
wie je steun krijgt en die je helpt om niet 
in de negatieve gedachtenmolen te blijven 
hangen.  
Trek een grens voor jezelf. Vraag je vaker 
af of datgene dat je ervaart, mag of dat het 
over een grens voor jou gaat. Je wordt er 
weerbaarder van als je je grenzen duidelijk 
aan gaat geven.  
Vraag om uitleg en kijk of je een gesprek 
aan kunt en wilt gaan, waarbij je de feiten 
benoemt (die datum heb je dit gedaan en 
ik voelde dit of dat erbij) en het gesprek 
vastlegt.  
Zijn er meer personen die gepest worden? 
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Leg dan contact met ze en vraag hoe zij 
ermee omgaan. 
Meld het pestgedrag en denk niet: “laat 
ik het er maar niet over hebben, en dan is 
het ook niet.” 

Wat kun je doen als een collega gepest 
wordt of als je dat vermoedt? 
Bied een luisterend oor. Zeg bijvoorbeeld: 
“Ik merk dit op en ik heb er last van, voel 
me er ongemakkelijk bij.” 
Grijp in bij het eerste incident en maak 
meteen duidelijk dat je niet wilt dat er op 
deze manier met elkaar wordt omgegaan. 
Maak het pestgedrag bespreekbaar en 
meld het ook. Zorg voor een zo open 
mogelijke cultuur, geen achterafka-
mertjes, omdat deze snel aanleiding 
kunnen geven voor pestgedrag. 

Verplichtingen werkgever
De werkgever heeft een aantal verplich-
tingen waaraan hij moet voldoen. Deze 
zijn vastgelegd in een aantal regelingen:
-  de Arbo Wet: de werkgever is 

verplicht om een PSA (psychosociale 
arbeidsbelasting) beleid te voeren, 
gericht op het voorkomen van deze 
vorm van arbeidsbelasting. Dit 
omvat een Protocol ongewenste 
omgangsvormen, klachtenprocedure 
en – commissie, registreren van 
incidenten en jaarlijkse check van het 
beleid. 

-  de Zorgplicht werkgever (artikel 7:658 
van het Burgerlijk Wetboek), die een 
impliciete bescherming tegen pesten 
biedt.

-  de Wet Gelijke Behandeling. Men 
kan ook een klacht indienen bij het 
College voor de Rechten van de Mens. 

 
Meer bewustwording
Mensen weten niet dat pesten op de 
werkvloer zo’n groot probleem is, 
concludeerde Laumen. Er rust een taboe 
op pestgedrag, omdat ervan uit wordt 
gegaan dat je als volwassene niet wordt 
gepest. Het helpt om erover na te denken 

en het gesprek aan te gaan, omdat het 
overal voor kan komen. Zo ontstaat meer 
bewustwording en staan mensen er meer 
bij stil bij hoe het in hun eigen organisatie 
of bedrijf gesteld is. Een cultuur waarin 
duidelijk voor iedereen is wat wel en niet 
gedaan wordt en een lage drempel om 
naar de leidinggevend te stappen werken 
al preventief. 

Vraag
Ik word gepest op het werk en mijn 
leidinggevende zegt tegen me dat ik moet 
veranderen. Nu ben ik met buitengewoon 
verlof gestuurd. Wat kan ik doen? 
Als je kunt, ga met de pester in gesprek, 
neem contact op met de vertrouwens-
persoon of een hogere leidinggevende. 

Mevr. Laumen biedt de leden graag een 
vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek 
aan als u of iemand in uw omgeving te 
maken heeft gehad met pesten (in de 
breedste zin van het woord). Wellicht kan 
dit net de drempel voldoende verlagen 
voor u om over dit onderwerp in gesprek 
te gaan. Heeft u hier belangstelling voor 
dan kunt u contact opnemen via info@
liannelaumen.nl.

Bovenstaande lezingen zijn opgenomen 
en deze opnames zullen binnenkort te 
zien zijn via https://youtube.com/channel/
UCP7l0TfZOc73PT25pfor-0A 

De aanwezigen gaan nu genieten van een 
coronaproef lunchpakket.

Wij hopen dat we in 2022 weer een 
Algemene Ledenvergadering/Landelijke 
Contactdag kunnen houden waar we u 
echt kunnen ontvangen. 

Hopelijk dan tot ziens.

Wilma Kilsdonk
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Overijssel
Online bingo
Om toch contact te kunnen onderhouden 
met onze leden zijn wij, net als de rest van 
Nederland, online gegaan. Aan het begin 
van dit jaar organiseerden wij onze eerste 
online nieuwjaarsbijeenkomst. Ondanks 
dat de opkomst wat laag was, was het 
uiteindelijk een enorm leuke bijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst hebben wij 
al geopperd om een online bingo te 
organiseren. Hier werd enthousiast op 
gereageerd. 

Zo gezegd…. zo gedaan.

Zaterdag 1 mei stond de online bingo 
gepland. Dit had wel wat voeten in 
aarde. Hoe organiseer je nu een bingo 
online? Na enig uitzoekwerk, kwamen 
wij erachter dat dit helemaal niet zo 
moeilijk hoeft te zijn. De bingokaarten en 
bingomolen werden gekocht. Gewoon, bij 
de speelgoedwinkel.. Om toch enigszins 
beslagen ten ijs te komen, hebben wij 
van tevoren een oefensessie gehouden. 
Wat hebben wij gelachen. Vooral om 
de bingoballen die door de kamer heen 

vlogen. Gelukkig zijn wij creatief in het 
zoeken naar oplossingen. Wij kwamen er 
al wel snel achter dat ook online een bingo 
best spannend is. Wanneer roept namelijk 
de eerste BINGO?

Na onze oefensessie begonnen wij met 
de verdere voorbereiding en kwam de 
voorpret. Alle 7 deelnemers kregen hun 
bingokaarten via de post toegestuurd. 
Er is toch niets fijner dan op papier een 
cijfer door te strepen. Om de bingo een 
feestelijk tintje te geven, zaten er allemaal 
lekkere dingen in het doosje. Speciaal 
om tijdens de bingo op te eten en op te 
drinken. Er hoort immers een hapje en 
drankje bij gezelligheid. 

Al snel was het zaterdag 1 mei en stonden 
wij te popelen om met de bingo te starten. 
Na alles klaargezet te hebben konden wij 
van start.  

Na enige technische ondersteuning door 
Debby is het gelukt om iedereen online 
te krijgen. Al snel bleek dat wij niet de 
enigen waren die stonden te popelen om 
van start te gaan. 

Na de voorstelronde en een korte uitleg 
over Zoom, konden wij beginnen met de 
bingo. 
Wij speelden voor 1 volle rij, 2 volle rijen 
en natuurlijk voor een volle kaart. De 
spanning en sensatie begon al vrij snel. 
Wie oh wie heeft als eerste bingo. De 
spanning was te snijden en het wedstrijd 
gevoel werd al snel aangewakkerd bij onze 
leden. 1 lid bleek een hele sterke bingo 
speler te zijn en won zelfs vier keer. Wel 
heeft iedereen geleerd dat je bij bingo 
ook goed moet opletten. Als je een getal 
mist, dan kun je lang wachten tot je bingo 
krijgt. 

Bij een bingo horen natuurlijk prijzen. 
Helaas maakten onze leden geen kans op 
een grote televisie, een koelkast of een 

Provinciaal Nieuws
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elektrische fiets. Wel krijgen de winnaars 
een klein prijsje toegestuurd in de vorm 
van een cadeaubon. 

Alle deelnemers hebben genoten van de 
bijeenkomst en kunnen niet wachten tot 
de volgende bijeenkomst in het najaar. 

Wij hebben er in ieder geval al zin in. 
Debby, Christa, Jannie en Hermien 

Noord-Brabant
Verslag Koffie/Thee-uurtje 6 april 2021
Op dinsdag 6 april heeft provincie 
Noord-Brabant haar eerste digitaal koffie/
thee-uurtje georganiseerd. Er hadden zich 
voor deze online sessie 5 leden opgegeven, 
helaas heeft 1 persoon zich afgemeld daar 
de thuiszorg nog niet was geweest. Naast 
de 5 leden namen ook alle bestuursleden 
deel aan de online sessie. 

Nadat iedereen netjes tijdig had ingelogd 
en Hein iedereen welkom heet, heeft 
hij uitgelegd wat de spelregels zijn niet 
door elkaar spreken, hand opsteken als je 
iets wil vragen of zeggen. Hein vraagt of 
iedereen zich eerst kort wil voorstellen 
voordat we het gesprek aangaan. 

Al snel komt naar voren dat iedereen 
enthousiast is om aan deze sessie deel te 
nemen. Bovendien waren ze erg verrast 
door het verrassingspakket dat iedere 
deelnemer heeft toegestuurd gekregen, 
heel origineel en leuk idee. Vervolgens 
kwam het gesprek makkelijk opgang 
door op voorhand een paar open vragen 
te stellen zoals, hoe gaat het met jullie, 
hoe ervaart iedereen deze periode, wat 
missen jullie het meest én zijn er ook 
positieve kanten aan deze Coronatijd? 
Met iedereen ging het eigenlijk best goed 
helaas had een enkel lid Corona gehad. 
Ze liep tegen de vermoeidheid aan, die ze 
had overgehouden wellicht kwam dat ook 
mede door een verhuizing. Corona bracht 
voor de meeste rust wat als positief werd 
ervaren. Men had tijd om dingen te doen 
waar ze voorheen niet aan toe kwamen, 
er is in deze tijd geen stress of druk. Het 

enige nadeel wat men het meeste 
miste is een knuffel, omhelzing en 
bezoek aan ouders of kinderen. 
Er zijn ook nieuwe hobby’s naar 
boven gekomen bij sommige zoals 
schilderen en klussen. 

Op de vraag wat vinden jullie 
van deze online bijeenkomst 
vertelde een mevrouw dat 
dit een mooi initiatief is om 
mensen binnen de vereniging 
te leren kennen. Zelf gaat ze 
niet snel naar een fysieke 
bijeenkomst omdat ze geen 
mensen kent en op deze 
manier is het makkelijk 
om op een veilige manier 
mensen te leren kennen wat er toe 
leid de drempel over te stappen om wel 
naar een fysieke bijeenkomst te gaan 
als dat weer mogelijk is. Een ander lid 
kwam met het idee om dit soort digitale 
bijeenkomsten via Whatsapp te doen 
zodat het kosten besparend werkt voor de 
vereniging. 
Tegelijkertijd kwam ook de vraag of in 
de toekomst thema-avonden digitaal 
bij te wonen zijn. De vraag kwam van 
een lid die bedlegerig is en geen fysieke 
bijeenkomsten kan bijwonen. We hebben 
aangegeven dat we beide vragen zullen 
onderzoeken.

Rond half twaalf werd door een paar 
leden aangegeven dat ze moesten 
uitloggen omdat de thuiszorg kwam. 
Op dat moment heeft Hein gevraagd of 
er behoefte is om dit vaker te herhalen 
en bedankte alvast ieder voor zijn/
haar deelname, hier werd positief op 
geantwoord. 

Hein van de Sande
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Pijnpatiënten kunnen veel baat hebben 
bij complementaire zorg. Deze vorm van 
non-farmacologische interventie neemt de 
pijn niet weg maar helpt om deze, vaak zelf 
aanzienlijk, te verlichten. 

In plaats van complementaire zorg wordt 
ook wel gesproken over integrative care. 
Hierbij gaat de voorkeur uit naar de minst 
invasieve effectieve handeling die op dat 
moment het meest veilig is.
Bij een farmacologische behandeling 
wordt de pijn bestreden met pillen of 
prikken. Dit kan op den duur leiden tot 
gewenning waardoor meer medicatie 
nodig is voor hetzelfde effect. Bij 
langdurig gebruik is er bovendien het 
risico op verslaving. 
“Complementaire zorg kijkt veel meer 
naar wat je zelf kunt doen om de pijn te 
verlichten”, legt Marion Giesberts uit. 
Zij werkt als opleidingscoördinator aan 
de Hogeschool Arnhem en Nijmegen 
gespecialiseerd in pijn, palliatieve en 
complementaire zorg.  

Aromazorg 
Een vorm van complementaire zorg is 
aromazorg. Bij deze therapie wordt 
gebruik gemaakt van etherische oliën. 
Sommige oliën stimuleren de afgifte van 
endogene opioïden en kunnen op deze 
manier fysieke pijn verlichten. Andere 
oliën reduceren stressklachten.

Pijnklachten?  
Zo werkt complementaire zorg

Soms is alleen de geur al voldoende om 
effect te hebben. In andere gevallen 
kan de olie worden gebruikt bij een 
massage, op een kompres of in bad. “Naar 
aromazorg is veel wetenschap-
pelijk onderzoek gedaan. Het werkt”, 
stelt Giesberts.

Hoe meer je zelf de regie neemt over je 
leven en je gezondheid, des te minder je 
afhankelijk wordt van medicatie

De moleculen van de etherische oliën 
zijn vergelijkbaar met die in sommige 
kruiden en geneesmiddelen. De 
werkzaamheid van een aantal essentiële 
oliën is ruimschoots bewezen. Van lav
endel bijvoorbeeld is aangetoond dat het 
stress- en angstgevoelens vermindert en 
rechtstreeks effect heeft op pijnklachten. 

Warmtetherapie
Ook warmtetherapie behoort tot de 
complementaire zorg. Met behulp 
van droge dan wel vochtige warmte, 
bijvoorbeeld aquazorg met warmte, kan 
de circulatie en de bloedtoevoer naar een 
bepaald gebied worden verbeterd.
Dit kan pijn en ongemak verminderen 
en de spierflexibiliteit verhogen. Al 
naargelang van de klachten kan gekozen 
worden voor een lokale, regionale of full 
body behandeling.

Placebo-effect 
Bij pijnbestrijding is er een aantoonbare 
samenwerking tussen het lichaam en 
het brein. Als je overtuigd bent dat een 
therapie werkt dan heeft de behandeling, 
of het nu gaat om medicatie of comple-
mentaire zorg, meer effect.
Daarom is het belangrijk dat je bespreekt 
met je behandelaar wat bij je past. Dan 
kan de behandelaar je informeren 
over de verschillende mogelijkheden. 
Placebo-effect betekent niet dat een 
‘wonderpilletje’ zonder werkzame stoffen 
de pijn wegneemt. “Het placebo-effect 
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Routekaart is dè wegwijzer voor het organi-
seren van afstandsonderwijs voor chronisch 
zieke leerlingen

De stichting Zorgeloos naar School 
publiceert vandaag een routekaart 
afstandsonderwijs als wegwijzer voor 
ouder, leerling en school. Want hoe kies 
je de juiste optie(s) in afstemming met de 
behoeften en mogelijkheden van leerling, 
ouder en leerkracht? En daarbij rekening 
houdend met de beschikbare techniek? 
Uit de praktijk blijkt dat dit nog een hele 
puzzel kan zijn.
De routekaart afstandsonderwijs geeft 
antwoord op veel-gestelde vragen. 
Vragen als; ‘hoe zit het met leerplicht of 
privacy?’ of ‘wie betaalt het?’. Daarnaast 
biedt het een keuzehulp door middel van 
een checklist aan vragen voor leerling, 
ouder en school. Tenslotte biedt het 
een vergelijkend overzicht van negen 
gangbare opties van afstandsonderwijs 
geïllustreerd met gebruikerservaringen.

Veel leerlingen met een chronische 
aandoening lopen een achterstand met 

Breng afstandsonderwijs dichterbij met 
behulp van onze routekaart

leren op omdat ze niet de energie hebben 
om op school te zitten. Vaak kan thuis 
leren wel. Vandaar dat afstandsonderwijs 
voor deze leerlingen dè oplossing is om 
een leerachterstand te voorkomen.

De routekaart kan hier gratis gedownload 
en/of besteld worden: https://www.
zorgeloosnaarschool.nl/themas/afstands-
onderwijs 

Mocht u vragen hebben over de routekaart 
afstandsonderwijs of aanvullende 
informatie willen? Neem dan contact op 
via: info@zorgeloosnaarschool.nl

is het sterkst als de behandeling 
ook bewezen effectief is.” 

Zelf de regie 
Het bijzondere van complementaire zorg 
is dat je als patiënt zelf heel veel invloed 
kunt uitoefenen op je lichamelijke en 
je geestelijke gezondheid. Hoe beter 
je je voelt, hoe minder pijn je hebt. 
Mindfulness bijvoorbeeld heeft nauwelijks 
bijwerkingen en is bewezen effectief.
Door mindfulness kun je je brein in 
optimale conditie brengen en dat 
reduceert lichamelijke en geestelijke 
pijn. Datzelfde geldt voor beweging en 
gezonde voeding. Inspanning leidt tot 
ontspanning. Alleen al iedere dag een 
uurtje wandelen maakt dat je lichamelijke 
conditie verbetert.

Doe je dat in de natuur dan ontspan je 
ook geestelijk. “Hoe meer je zelf de regie 
neemt over je leven en je gezondheid, 
des te minder je afhankelijk wordt van 
medicatie”, voorspelt Giesberts. 
Gespecialiseerd verpleegkundigen pijn 
of complementaire zorg kunnen hierin 
adviseren en ondersteunen. 

Overgenomen uit:
https://www.planethealth.nl/campaign/
leven-met-pijn/?utm_source=pijn_
patienten_naar_1_stem&utm_
campaign=leven_met_pijn

Via bovenstaande link zijn meer artikelen 
te lezen over chronische pijn.
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Leren accepteren
Wie ben je? Waar sta je? Wat is voor jou 
belangrijk? Die vragen staan centraal bij 
ACT. Wie lang last heeft van chronische 
pijn leeft vaak in een cirkeltje en raakt 
steeds meer beperkt in zijn doen en laten. 
Tijdens een geïntegreerd pijnrevalidatie-
traject kijk je naar hoe je momenteel in het 
leven staat en naar hoe je in het leven zou 
willen staan.
Tegelijkertijd leer je weer vertrouwen 
op je lichaam. Door doelen te stellen en 
kleine stapjes te zetten, ervaar je dat de 
pijn bij inspanning niet per se toeneemt. 
Integendeel zelfs, door te merken dat je 
lichaam meer kan dan je denkt, neemt je 
zelfvertrouwen toe en de pijn uiteindelijk 
af.

Overtuiging of feit
Bij voortdurende pijn ga je er op gegeven 
moment vanuit dat je iets beter niet kunt 
doen of zelfs dat je iets niet kunt. Dat hoeft 
niet de werkelijkheid te zijn.
“Is het jouw overtuiging of is het een 
feit”, vraagt Smeets regelmatig aan zijn 
patiënten. Als je lang pijn hebt, word je 
bang om ook maar iets te doen wat die pijn 
in jouw ogen zou kunnen vergroten. Het is 
geen feit maar een idee dat je moet leren 
en durven loslaten.

Als je de pijn ziet als een vijand en er voort-
durend tegen vecht, worden de klachten niet 
minder maar juist erger. Wie de pijn accepteert 
als een metgezel en probeert te kijken naar wat, 
ondanks de pijn, toch mogelijk is, ervaart uit-
eindelijk minder pijnklachten.
Non-medicinale oplossingen

Deze manier van leren leven met de pijn 
wordt Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT) genoemd. Het is meestal 
niet het eerste waaraan wordt gedacht als 
mensen hevige en soms onverklaarbare 
pijnklachten hebben. Doorgaans komen 
ze in een langdurig traject van pijnbe-
strijding terecht waarbij veel gebruik 
wordt gemaakt van pijnstillers. Pas als 
medicatie en andere therapieën niet 
werken, worden patiënten doorverwezen 
naar een centrum voor pijnrevalidatie 
waar wordt gekeken naar non-medicinale 
oplossingen. Dan lopen ze gemiddeld al 
zo’n vijf jaar rond met pijnklachten die 
inmiddels chronisch zijn geworden. “Dat 
is jammer”, vindt Rob Smeets, hoogleraar 
Revalidatiegeneeskunde aan de Univer-
siteit van Maastricht en pijnrevalidatiearts 
bij CIR Revalidatie “Hoe eerder je een 
pijnrevalidatietraject start, des te beter zijn 
de resultaten.”

Niet vechten tegen  
maar leren leven met pijn
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Overgenomen uit:
https://www.planethealth.nl/campaign/
leven-met-pijn/?utm_source=pijn_
patienten_naar_1_stem&utm_
campaign=leven_met_pijn

Via bovenstaande link zijn meer artikelen 
te lezen over chronische pijn.

Bewezen effectief
Pijnrevalidatie, leren leven met de pijn, is 
beslist niet zweverig. Het is een bewezen 
effectieve behandeling. Dat blijkt onder 
meer uit onderzoek dat Smeets uitvoerde.
Meer dan zeventig procent van de 
patiënten die deelnamen, merkten een 
groot positief effect, ook op de langere 
termijn. Mensen waren minder moe, 
hadden minder last van beperkingen, 
voelden zich vitaler en ervoeren minder 
pijn. Ook nam de behoefte aan pijnstillers 
af.

Vraag om hulp
Veel pijnpatiënten voelen zich niet serieus 
genomen als ze met hun klachten bij hun 
huisarts of specialist komen. “Als iemand 
pijn ervaart, is dat een serieus probleem”, 
stelt Smeets.
Een probleem waar aandacht voor moet 
zijn. Wie zich niet of onvoldoende gehoord 
voelt, heeft het recht te vragen om een 
verwijzing naar een pijnrevalidatie-
instelling waar geïntegreerde zorg wordt 
geboden. Die verwijzing kan worden 
gegeven door een huisarts, een bedrijfsarts 
of een medisch specialist.
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Giften

In de maanden februari t/m april 2021 mocht de Patiëntenvereniging Complex 
Regionaal Pijn Syndroom de volgende giften ontvangen:  

- Mevr. E. van Dijk-van Rhijn, € 49,25
Waarvoor onze hartelijke dank. Uiteraard bedanken wij ook degenen van wie wij 
een gift mochten ontvangen, maar niet vermeld wilden worden.

Wat kunt u doen als het niet lukt om 
passende zorg te krijgen?
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•  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/ 

• er een nieuw Informatiepunt Wajong is
  Sinds 1 oktober 2020 kun je met 

vragen over de veranderingen in 
de Wajong terecht bij ons nieuwe 
Informatiepunt Wajong. Heb je vragen 
over wat de veranderingen voor 
jou gaan betekenen? Neem gerust 
contact op met het Informatiepunt 
Wajong. De medewerkers van het 
nieuwe informatiepunt zitten voor je 
klaar om je verder op weg te helpen. 
Contact opnemen kan per telefoon of 
via e-mail. Telefoon: 085 – 400 70 22. 
E-mail: wajong@iederin.nl  

Openingstijden zijn maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. 
Op woensdag is het informatiepunt 
alleen in de middag bereikbaar van 
14.00 tot 16.00 uur.  

•  u zich kunt laten interviewen om uw 
verhaal met andere leden te delen. U 
kunt zich aanmelden via secretari-
aatcrps@ziggo.nl  

•  wandelen en bewegen erg gezond is 
voor u. U kunt hierover meer lezen via: 
https://www.plusonline.nl/sporten/
daarom-is-wandelen-zo-gezond  

•  de deadline voor de volgende 
Nieuwsbrief 1 augustus 2021 is. 

Wist u dat….
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Leden die een lezing in een andere pro-
vincie, dan waarin men woonachtig is, 
interessant vinden, zijn daar ook welkom. 
Via het landelijk telefoonnummer wordt 
u in contact gebracht met een contactper-
soon van de betreffende provinciale afde-
ling. Aangezien de Nieuwsbrief viermaal 
per jaar verschijnt, is niet altijd tijdig 
bekend welke activiteiten op welke datum 
de komende tijd plaatsvinden. Tussen-
tijdse aankondigingen kunt u vinden op 
de website van de vereniging: www.crps-
vereniging.nl 

Veel bijeenkomsten op locatie in de 
provincies zijn geannuleerd vanwege 
de regels overheid en RIVM i.v.m. 
coronavirus. 
Zie onze website voor de actuele 
informatie. Online bijeenkomsten 
worden kort van te voren gepland en 
kunnen dus niet worden opgenomen in 
de Nieuwsbrief.

Noord-Brabant
12 juni 2021: lotgenotenbijeenkomst 
onder het genot van een heerlijke 
lunch. Boerderij Terras “Jacobushof”, 
Middendreef 2, 5281 ST Boxtel 
Vanzelfsprekend houden wij ons aan de 
dan geldende richtlijnen van het RIVM !
Vanaf 12.00 uur ontvangen wij u graag. 
En rond de klok van 12.30 uur kunnen we 
gaan genieten van een heerlijk en goed 
verzorgde lunch/brunch.
We zullen de middag afsluiten rond de 
klok van 16.30 – 17.00 uur. 
De eigen bijdrage voor deze bijeenkomst 
is €7,50 per lid en ook voor de introducé.
Aanmelden is verplicht en kan  t/m 3 juni 
2021 per email bij Rita: crps@outlook.
com of telefonisch bij Rita: 06-16828886
De eigen bijdrage betaalt u op rekening 
NL 16 RABO 0141 1908 33 t.n.v. Patiënten-
vereniging CRPS ‘s Hertogenbosch o.v.v. 
juni 2021, vermeld ook uw achternaam en 
woonplaats en met hoeveel personen u 
deelneemt.                                            

Agenda

Uw inschrijving is pas compleet wanneer 
u zich heeft aangemeld per email/
telefonisch en betaald heeft! 

Algemeen bestuur
2 juni 2021: 
vergadering Algemeen bestuur
30 juni 2021: 
vergadering Dagelijks bestuur
14 juli 2021: 
vergadering Algemeen bestuur
11 augustus 2021: 
vergadering Dagelijks bestuur
25 augustus 2021: 
vergadering Algemeen bestuur
22 september 2021: 
vergadering Dagelijks bestuur
6 oktober 2021: 
vergadering Algemeen bestuur
3 november 2021: 
vergadering Dagelijks bestuur
17 november 2021: 
vergadering Algemeen bestuur
15 december 2021: 
vergadering Dagelijks bestuur
29 december 2021: 
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  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. Dit onderzoek is nu afgerond en een artikel komt t.z.t. in de 
Nieuwsbrief.

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


