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Voorwoord
Beste leden,
op het moment dat ik dit schrijf, zit ik binnen met de
airco aan verkoeling te zoeken.
Het is een fantastische zomer, maar wel erg heet
en dat is niet voor iedereen even aangenaam. Het
besef komt steeds meer dat ik aan de laatste periode
als waarnemend voorzitter en penningmeester ben
begonnen. Halverwege volgend jaar zal ik mijn taken
overdragen.
Wat mij dan wel weer goed doet, is dat we met

ons huidig bestuurtje de zaken wel aardig op de rit
hebben. We zijn, naast onze dagelijkse bezigheden,
met een aantal leuke projecten bezig. Zo zijn we
samen met de Osteoporose Vereniging aan het
onderzoeken of het haalbaar is om in het najaar van
2019 of in het voorjaar van 2020 een groot nationaal
bottencongres te organiseren. Een dag waar patiënten,
patiëntenverenigingen en (zorg)professionals elkaar
kunnen ontmoeten.
Ook zijn we bezig om een nieuwe Raad van Experts te
installeren. We benaderen diverse specialisten met de
vraag of ze meer bij onze vereniging betrokken willen
worden. Die betrokkenheid kan uiteenlopen van het
af en toe een vraag van onze leden beantwoorden, tot
af en toe een stukje schrijven voor onze nieuwsbrief of
zelfs fungeren als spreker op een van onze ledendagen.
Verder is het van belang dat we uw contactgegevens
op orde hebben, dus mocht er recentelijk een wijziging
hebben plaatsgevonden, meld ons dat dan via:
info@scch.nl
En ik blijf het vragen: mocht u of iemand in uw omgeving interesse hebben om zich als bestuurslid in te zetten voor onze prachtige vereniging, dan horen we dat
graag. Over de inhoud van de functie kunnen we altijd
overleggen en er bestaat altijd een oplossing.
Denkt u ook aan onze volgende ledendag op
10 November, bij Van der Valk Amersfoort-Leusden?
We hopen u daar graag te ontmoeten.
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief!
Groet,
Gerrit Nijhoff
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Artikel

Hoeveel moet je
bewegen volgens de
beweegrichtlijnen?
Bewegen is een must, daar kan geen twijfel
over bestaan. Maar hoeveel moet je bewegen
om gezond te blijven? Dat vertellen de
beweegrichtlijnen je. En die geven ook meteen
aan: bewegen is goed, meer bewegen is beter.
De beweegrichtlijnen
De Gezondheidsraad heeft aan de minister van VWS
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) advies uitgebracht
over nieuwe beweegrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn
gebaseerd op een uitgebreide analyse van al het
bestaande onderzoek naar de gezondheidseffecten
van bewegen. Deze analyse* benadrukt wederom het
belang van bewegen. En toont ook weer de negatieve
effecten aan van langdurig en veel zitten.
Op basis van de gevonden resultaten, zijn de volgende
beweegrichtlijnen opgesteld.

• Doe minstens driemaal per week spier- en
botversterkende activiteiten.
• En: voorkom veel stilzitten.
Voor kinderen jonger dan vier jaar geven de beweegrichtlijnen, wegens gebrek aan onderzoek, geen advies.
Voor hen is het belangrijkste dat ze gevarieerd bewegen
en motorische vaardigheden aanleren.
Bewegen is goed, meer bewegen is beter
De beweegrichtlijnen geven aan hoeveel je minimaal moet
bewegen. De positieve effecten van bewegen werken
volgens een continuüm, een stijgende lijn. Meer beweging
is dus altijd beter! Of dit nu vaker, langer, of intensiever is.
Een advies dat voor iedereen geldt, ongeacht leeftijd, is
om minder te zitten*. Deze effecten worden minder zwaar
naarmate je meer beweegt, maar je moet heel veel boven
het minimum bewegen als je de effecten echt teniet wilt
doen. Daarom adviseren de beweegrichtlijnen om je
bewust te zijn van je zitgedrag en stilzitten te verminderen,
of te minimaliseren.

*https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/
werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017
De beweegrichtlijnen voor volwassenen
De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is als
volgt:
• Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
• Doe minstens 150 minuten per week aan matig
intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen.
Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra
gezondheidsvoordeel.
• Doe minstens tweemaal per week spier- en
botversterkende activiteiten, voor ouderen
gecombineerd met balansoefeningen.
• En: voorkom veel stilzitten.
De beweegrichtlijnen voor kinderen
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar geldt de volgende
beweegrichtlijn:
• Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
• Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve
inspanning. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen
geeft extra gezondheidsvoordeel.
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*https://www.allesoversport.nl/artikel/wat-te-veel-zittenmet-je-lichaam-doet/
Intensiteit van bewegen
Sporten en bewegen kan met verschillende intensiteit.
Hardlopen kost meer inspanning dan wandelen en
traplopen is meestal intensiever dan yoga. Intensiteit is te
verdelen over licht, matig en zwaar.
• Bij licht intensieve lichamelijke activiteit is er geen sprake
van verhoogde hartslag of versnelde ademhaling. Denk
hierbij aan afwassen, musiceren, klussen in huis of
bijvoorbeeld yoga.
• Matig intensieve lichamelijke activiteit zorgt voor een
verhoogde hartslag en een versnelde ademhaling. Matig
intensieve activiteiten zijn wandelen, fietsen, trampoline
springen of paardrijden.

Artikel
Weetjes
• Iemand die zwaar intensief lichamelijk actief is gaat
zweten en raakt buiten adem. De meeste actieve
sporten vallen in deze categorie (bijvoorbeeld voetbal,
hockey, hardlopen, squash of wielrennen).
Daarnaast is stilzitten (zitgedrag) een aparte categorie,
waarbij je helemaal niet beweegt. Hieronder vallen alle
activiteiten waarbij je niet of nauwelijks meer energie
verbruikt dan in rust. Over het algemeen geldt dit voor
activiteiten die je zittend of liggend uitvoert (bijvoorbeeld:
lezen, TV kijken, computeren, gaming, studeren).

Vallen en opstaan
Onze gezondheid is belangrijk en naarmate we ouder
worden is het, om verschillende redenen, belangrijk
dat we hier bewust mee omgaan. Bijvoorbeeld omdat
je langer thuis wilt blijven wonen. Of omdat u mobiel
wilt zijn en met zelfvertrouwen op pad gaat. Daarom is
het van belang om bewust te zijn van het onderwerp
‘vallen’ en te denken over manieren hoe u een nare val
kunt voorkomen.
Bron:https://laatjenietvallen.nl/alles-over-vallen/wat-umoet-weten/vallen-en-opstaan/

Dit artikel is overgenomen van de website:
https://www.allesoversport.nl/artikel/hoeveel-moet-je-bewegen-volgens-de-beweegrichtlijnen/
gepubliceerd op 16 juli 2018.
Op deze site staan interessante artikelen die inzicht geven in waarom regelmatig bewegen belangrijk voor je is.
Dit artikel is geschreven door Kim Wassenaar (kenniscentrum sport), Robert Gelinck en Juul van Rijn.

Spier- en botversterkende oefeningen
In de richtlijnen is opgenomen dat kinderen drie keer per
week aan bot- en spierversterkende activiteiten moeten
doen. Volwassenen en ouderen moeten dit twee keer per
week doen, waarbij voor ouderen geadviseerd dit te doen
in combinatie met balansoefeningen.
• Botversterkende activiteiten bestaan uit krachttraining
en activiteiten waarbij het lichaam met het eigen gewicht
wordt belast, zoals springen, gewichtheffen, traplopen,
wandelen, hardlopen en dansen.
• Spierversterkende activiteiten (krachttraining of de
combinatie van kracht- en duuractiviteiten) omvatten
activiteiten om kracht, uithoudingsvermogen en
omvang van de spieren te verbeteren. Voorbeelden zijn
krachttraining oefeningen met eigen lichaamsgewicht en
duuractiviteiten als fietsen en zwemmen.
• Balansoefeningen zijn oefeningen gericht op het
verbeteren van de balans terwijl iemand staat of
beweegt, zoals op één been staan of een voorwerp van
de grond oprapen. Maar denk ook aan yoga, ballet,
TaiChi, of turnen.
Op het YouTube kanaal van ‘Allesoversport’ vind
je 24 korte video’s met verschillende oefeningen
die je conditie verbeteren en je botten en spieren
versterken
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Artikel

Op de thee bij minister
De Jonge van VWS
Hoi Inge, welkom, wat wil je drinken? En waar
zullen we gaan zitten? Aan tafel of meer relaxed
op de bank?’ Minister de Jonge heet mij hartelijk
en enthousiast welkom in zijn werkkamer op het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Hij is precies zoals op tv en in zijn vlogs:
toegankelijk, energiek en met opvallende
bloemetjesschoenen onder zijn blauwe pak.
Ik ga op de bank zitten en Hugo (ik mag tutoyeren, maar
merk dat ik soms toch u zeg; hij mag dan van mijn leeftijd
zijn, het is wel een minister) neemt tegenover mij plaats.
Zijn woordvoerder, met wie ik in de wachtruimte al een
kop thee heb gedronken, is ook in de kamer.
We hebben het even over hoe ik aan dit gesprek ben
gekomen (zie vorige blog) en ik vertel iets over mezelf; dat
ik chronisch ziek ben, coaching en trainingen geef aan
jonge mensen met fysieke klachten en ook regelmatig
contact heb met verschillende patiëntenvereniging. En dat
ik graag met hem wil praten over hoe de zorg beter zou
kunnen.

“Patiënten moeten meer gehoord
worden maar dit kan hij niet van
bovenaf met één druk op de knop
regelen”
Verkeerde minister
We komen meteen op het punt waar ik tijdens mijn
voorbereiding achter kwam: Hugo de Jonge is Minister
van VWS en misschien had ik bij Bruno Bruins moeten
zijn, hij is Minister van Medische Zorg en Sport. Dat is
degene die over ziekenhuizen en zorg voor chronisch
zieken gaat.
De Jonge maakt hier echter geen probleem van ‘We
praten onderling ook wel eens’ zegt hij met een lach, en
we gaan door met het gesprek. ‘Oké, kom maar op, waar
wil je het over hebben?’. De minister zit voor op zijn stoel,
kijkt me recht aan en praat enthousiast met zijn handen.
Verbeterpunten
Ik pak mijn aantekeningen erbij en vertel dat ik drie
overkoepelende punten heb, waarvan ik denk dat die
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“Het is duidelijk dat ik niet tot hem
doordring”
de zorg echt beter maken: Om te beginnen moeten
patiënten zich serieus genomen voelen, echt gehoord
worden. Daarnaast zou het fijn zijn als patiënten
meer informatie, kennis en tijd krijgen om zelf goede
beslissingen te kunnen nemen. Tot slot vind ik dat de
kennis en expertise van patiënten veel meer gebruikt
moet worden.
Uiteraard licht ik deze punten toe. De voordelen ervan
voor patiënten maar ook hoe het tegelijkertijd de zorg
minder duur kan maken.
En ik zit –mede dankzij de vele feedback op mijn
oproep hierover- vol ideeën over hoe we dit voor elkaar
zouden kunnen krijgen: Artsen in de rol van medisch
adviseur, onafhankelijke ‘patiënt ondersteuners’,
patiëntenverenigingen professionaliseren en hun kennis
meer gebruiken. Aandacht voor vooroordelen van artsen
over patiënten, betere samenwerking tussen medici
en tussen verschillende instellingen, meer ruimte voor
lifestyle, voeding en de behoeften en interesses van
patiënten. Meer gespecialiseerd verpleegkundigen,
kunnen chatten of beeldbellen met je specialist, en ga zo
maar door.
Langzaam verbetering
De minister luistert aandachtig maar onderbreekt mij dan.
Wat ik zeg klinkt fantastisch en is al gaande. Dit is precies
de richting die de zorg de laatste jaren opgaat en er is in
de afgelopen 20 jaar al veel verbeterd in dit opzicht. Ja,
patiënten moeten meer gehoord worden maar dit kan hij
niet van bovenaf met één druk op de knop regelen.
Volgens De Jonge is er al veel aan het veranderen en
verbeteren, precies de kant op die ik wil. Hij geeft een

Artikel
uitgebreid voorbeeld van hoe digitalisering de zorg beter,
gebruiksvriendelijker én goedkoper kan maken.
Ik waardeer het dat de minister alle tijd voor mij heeft
en hoe betrokken en zichtbaar hij is in de media. Hij wil
duidelijk dingen veranderen, is voorstander van minder
regels en pragmatische oplossingen in plaats van
langdurige procedures en bureaucratie.

“Misschien was dit gesprek wel
heel symbolisch voor de zorg”
Overdonderd
Maar wow, ik kan wel echt merken dat ik tegenover een
minister zit. Ik ben verbaal vaardig, maar alles wat ik
zeg wordt door De Jonge moeiteloos gepareerd. Het is
duidelijk dat ik niet tot hem doordring.
Ik had gehoopt op een echt gesprek, mijn kennis delen
en inbrengen en samen kijken wat er eventueel verbeterd
kan worden. Ik had geen ander beleid verwacht maar
misschien een zaadje planten of gewoon samen van
gedachten wisselen over een super gecompliceerd
onderwerp.
Gemengde gevoelens
Maar de minister doet alsof ik een interview afneem,
heeft overal een antwoord en een goed verhaal op. Niet
samen kijken en leren van elkaar, maar de expert die
het weet, antwoorden geeft en mij met zijn imposante
persoonlijkheid een beetje overdonderd.
We hebben het nog even over zijn campagne tegen
eenzaamheid bij ouderen, en nemen de tijd om een paar
selfies te maken.
Naderhand sta ik met gemengde gevoelens buiten. Wat
tof dat ik daar mocht zijn, wat een energieke en vlotte
vent, maar tegelijkertijd voelde ik me niet gezien en
gehoord.
Misschien was dit gesprek wel heel symbolisch voor de
zorg.

Dit artikel is overgenomen van de website:
https://www.zorgkaartnederland.nl/blog/op-de-thee-bijminister-de-jonge-van-vws/
Gepubliceerd op 13 juni 2018, door Inge Dekker

Bericht van overlijden
Wij ontvingen in korte tijd achter elkaar twee
droevige berichten van overlijden op het
secretariaat van de SCCH. Verdrietig, maar met een
gevoel van grote dankbaarheid, betuigen wij langs
deze weg onze innige deelneming.
Op 29 juli 2018 is Willem Arie van der Kloot op 76 jarige
leeftijd overleden.
Willem is van 2007 tot 2011 voorzitter geweest van onze
vereniging.
Het inmiddels bekende blauwe boekje ‘Sterno Wat?’
met verhalen van patiënten, waarvan Willem de auteur is,
wordt met name door nieuwe leden enorm gewaardeerd.
Wij wensen zijn naaste en familie veel sterkte met het
dragen van dit zware verlies.
Op 1 augustus 2018 is Nicolaas Pieter van Schouwenburg
op 78 jarige leeftijd overleden. Zijn echtgenote Biene van
Schouwenburg was voorzitter van onze vereniging van
2011 tot 2015. Nico heeft ons in die tijd met raad en
daad bijgestaan.
Wij wensen Biene, haar kinderen en kleinkinderen veel
sterkte bij het verwerken van dit zware verlies.

Weetjes
Tips om minder te zitten
De negatieve effecten van zitten gelden ook voor
mensen die naast hun zittende activiteiten vaak sporten.
De Nederlandse overheid adviseert mensen om
dagelijks dertig minuten matig intensief te bewegen
voor een goede gezondheid. Er zijn heel simpele
manieren om zitgedrag op het werk te lijf te gaan,
bijvoorbeeld door om het halfuur even op te staan en
de benen in actie te krijgen. Daarnaast is het belangrijk
om niet langer dan twee uur aaneengesloten te
zitten en op zoveel mogelijk momenten proberen te
bewegen,
bijvoorbeeld door:
• de trap te nemen in plaats van de lift;
• te wandelen tijdens de lunch;
• staand te telefoneren en vergaderen;
• vaker kleine hoeveelheden drinken te halen;
• gebruik te maken van dynamisch kantoormeubilair.
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Artikel

Een dag uit mijn leven
Door: Anda Kars
Vandaag een dag dat ik me weer volop patiënt
mag noemen, de dag start al vroeg. Wekker
staat een uur voor vertrek van de trein. Eigenlijk
vinden mijn spieren het gehaast opstaan niet fijn,
maar ja het uurtje extra slapen wordt wel weer
gewaardeerd.
Zo’n dag als vandaag is voor mijn weer een echte
realisatie dat ik een patiënt ben. Want verder werk
ik 40 uur en wandel ik door t leven. Wel met mijn
aanpassingen in activiteiten, voorwerpen etc. Denk
aan een goed matras, geen lounge bank maar goede
rechte koudschuime kussens, geen boven kastjes in de
keuken en bijv. kleding waarbij je altijd makkelijk uit kan.

Waarom wordt de treinreis
gemaakt?
De voorgeschiedenis:
Ik heb SCCH, inmiddels al 6 jaar geleden vastgesteld,
gewoon in mijn eigen regionale ziekenhuis. Had al wel
jaren vage schouderklachten, maar daar werd geen
reden voor gevonden door diverse specialisten. Dus
startte ik met mijn a-typische schouderklachten bij
een in schouders gespecialiseerde fysiotherapeut. Dat
verliep prima, tot hij een beweegbare substantie op
mijn sleutelbeen ontdekte. Ik moest per direct naar de
arts, want nu konden ze iets onderzoeken. Ik kwam
bij een huisarts in opleiding terecht en die vond het na
overleg met eigen huisarts ook bijzonder dus werd ik
doorgestuurd naar de reumatoloog in mijn regionale
ziekenhuis.
Zij had al snel de verdenking op SCCH. Dus het
voortraject met alleen fysio heeft even geduurd, maar
de diagnose had ik met een paar weken te pakken.
Dankzij mijn oplettende fysio en kundige artsen.
Waarom ga je nu dan met de trein naar Leiden? Dus
vandaag een dagje scintigrafie maken en afspraak met
mijn specialist. Ik maak er altijd maar een dagje uit van.
Rustig in de trein reizen vinden mijn spieren veel leuker
dan in de file autorijden. Mezelf verwennen met een
klein cadeautje of een nieuw plekje bezoeken. Nu ga ik
even naar buiten staren en genieten van het ochtend
zonnetje, ook die momentjes pakken.

6

SSCH • Oktober 2018

De wachtkamer:
Op het moment dat je de afdeling opstapt krijg je
herinnering 1 dat je patiënt bent vandaag. Maar ook de
realisatie dat je echt niet alleen bent en er vele mensen
zijn met heftigere ziektes dan ik. Het lange wachten
van vandaag is begonnen. Wel fijn dat ze voor mensen
zoals ik die van verder komen alles op 1 dag plannen.
Compliment voor de assistente.
Tijdens het wachten nu even tijd om terug te gaan naar
mijn behandeling tot dusver.
In mijn eigen regionale ziekenhuis ben ik perfect
behandeld. Ik kreeg eerst ontstekingsremmers,
klachten bleven toch aan de APD infusen, maar na
een scintigrafie 2 jaar terug bleek mijn SCCH nog vrolijk
actief te zijn. Dus leek het haar en mij verstandig dat ik
de expertise kant op ging zoeken.
Zo ben ik in Leiden gekomen en werd er afgesproken
dat als ik de opvlamming pittig vond ik contact opnam,
maar dit mondde uit in een skeletvakantie. Al 2 jaar
behandelvrij. Mijn fysio geeft prima therapie, waardoor
de beweging aanwezig blijft en het algeheel goed vol
te houden is. Ik en mijn onderhoudstherapie bij de
fysiotherapeut zijn best onafscheidelijk. Natuurlijk blijft
de gedachte aanwezig, maak je de wijste keuze, maar
met onze aandoening is het hele gevolgen stukje en
tempo een moeilijk meetbaar verhaal of uit te zetten in
de tijd naar de toekomst.
De conclusie:
Voor nu een stabiel beeld. Fysio blijft van belang en
om verder te ontwikkelen en o.a. mijn grenzen van
belastbaarheid te onderzoeken start ik morgen met
een revalidatietraject. Alle facetten worden aangestipt,
goede verhalen van medepatienten gehoord en in mijn
route op het SSCH wandelpad is dit de volgende halte.
En toen nam ik de trein naar huis, moe van het wachten
en zoeken naar fijne houdingen. Tevreden met mijn
uitslag voor nu, tijd om alles weer te overdenken.

Artikel

Aanmelden mogelijk
voor cursus “Sterk met
Pijn”
Geïnteresseerden in de cursus Sterk met
Pijn kunnen zich opgeven voor de eerste
cursussen in het najaar van 2018. Dan start
de eerste lichting opgeleide begeleiders, die
verspreid over het hele land, deze cursus zullen
aanbieden. Ken je iemand met chronische pijn
of heb je zelf last van chronische pijn? Ben je
op zoek naar tips, erkenning en herkenning
van je klachten? Wij helpen je graag op weg
met deze zelfmanagementcursus. Sterk
met Pijn is gericht op het leren omgaan met
chronische pijn. De cursus is opgezet vanuit het
Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één
stem. Dit is een netwerk van 18 verschillende
patiëntenorganisaties, die te maken hebben
met chronische pijn. Deze cursus is exclusief
voor leden die bij deze patiëntenorganisaties
zijn aangesloten. De eigen bijdrage is 60 euro en
wordt vergoed door sommige zorgverzekeraars.
Inhoud Sterk met Pijn
Thuis, op je werk en in je omgeving begrijpt men vaak
niet wat chronische pijn met je doet. Je dagelijks
leven is inmiddels behoorlijk ontregeld. De begeleiders
ondersteunen jou in je zoektocht om de regie
weer in eigen hand te krijgen. Sleutelwoorden zijn:
ondersteunen, eigen mogelijkheden zoeken en zelf én

samen doen. De cursus Sterk met Pijn is laagdrempelig,
leert je nieuwe wegen ontdekken en omgaan met
chronische pijn. Een stap naar zelfredzaamheid.
Onderwerpen
Chronische pijn / Oorzaken en herkenning / Wat
betekent chronische pijn hebben / Communicatie met je
huisarts / Communicatie met jezelf en omgeving / Kijken
naar je mogelijkheden / Partnerbijeenkomst / Wat kan ik
zelf doen / Hoe ga ik na deze diagnose verder?
De cursus kent tien bijeenkomsten van twee uur: een
introductiebijeenkomst (naasten zijn ook welkom), acht
cursusbijeenkomsten (inclusief partnerbijeenkomst) en
een terugkombijeenkomst, drie maanden na afloop
van de cursus. Wekelijks bespreken we oefeningen
voor thuis. We werken met minimaal 6 tot maximaal
10 deelnemers en vragen van iedereen een actieve
houding. De cursus biedt volop gelegenheid om
ervaringen met elkaar te delen.
Begeleiders
De cursus wordt begeleid door speciaal
getrainde vrijwilligers. Zij werken vanuit hun eigen
ervaringsdeskundigheid. De vrijwilligers hebben zelf
ook last (gehad) van chronische pijn. Voorwaarde om
cursusbegeleider te zijn, is dat je goed met je klachten
hebt leren om te gaan.
De cursusdata staan vermeld op de website van
Pijnpatiënten naar één stem. Aanmelden is mogelijk
door het intakeformulier in te vullen en te mailen
naar cursus@sterkmetpijn.nl. Zodra bekend is of er
bij jou in de buurt een cursus start, informeert de
cursusbegeleider je over de locatie en cursusdata.

Ledendag
10 november 2018
Op zaterdag 10 november 2018 organiseren wij opnieuw een ledendag.
Dit keer in hotel van der Valk te Leusden.
Wij ontvangen u graag vanaf 10.30 uur met een kopje koffie, waarna om 11.00 uur de eerste presentatie zal starten.
Rond 12.30 zullen we met elkaar lunchen en rond 13.30 volgt het tweede deel van het programma. We verwachten
rond 15.00 uur af te sluiten.
We hebben Trudeke Alberts, een begeleider van de cursus Sterk met Pijn bereid gevonden om een presentatie
te geven. De cursus in ontwikkeld binnen het platform pijnpatientennaar1stem. De SCCH is lid van dit platform.
De cursus is bedoeld voor alle mensen die leven met chronische pijn en willen onderzoeken of er (nog) betere
mogelijkheden zijn om daarmee om te gaan. De cursus wordt gegeven door vrijwillige ervaringsdeskundigen die zelf
veel pijn hebben of hebben gehad. Liesbeth Winter, endicrinoloog LUMC geeft een introductie over het onderzoek
dat zij gaat starten met SCCH-patiënten.
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Colofon
redactie
Angelique van Dam (AKnet)
MEO
Met medewerking van:
Anda Kars
Bestuur: SCCH

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

Aankondiging ledendag
10 november
Reserveer vast in uw agenda:
de volgende SCCH-ledendag
vindt 10 november plaats
in hotel restaurant Van der
Valk Leusden – Amersfoort.
Het adres van de locatie is
Philipsstraat 18, 3833 LC
te Leusden. Tot dan!

In samenwerking met
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