
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bestuur 
 
Frans Riphagen (voorzitter en 

secretaris a.i. tel 0334617736) 

 

Rijk van Hussel (penning-

meester) 

 

Nico Hanemaayer (penning-

meester) 

 

Dorien Ossendrijver van Dijk 

(notulist) 

 

Bankrelatie: 

NL23INGB0003319722 

 

 

 

Activiteiten 
 
Reuma Hydrotherapie groep 
op woensdagen 10.00-11.00 
uur en van 11.00 tot 12.00 
uur. 
 
Bechterew oefengroep op 
woensdagen van 17.30 tot 
20.00 uur 
 
Plaats van handeling: 
Meander Medisch Centrum 
afdeling fysiotherapie, 
Maatweg 3, Amersfoort. 
 
Contact: rpva@hotmail.nl  

of per brief:  

Redactie RPV Balistraat 17, 

3818AJ Amersfoort. 

 

 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel 

Beste leden van de Reumapatiëntenvereniging  Amersfoort 

e.o. 

Het bestuur wenst U en uw naaste een gezond, gelukkig  en 

bewegelijk  2023 toe. 

Voor ons als bestuur  word het een zwaar jaar .  De subsidie 

die we van Reuma Nederland krijgen stopt op 31 december 

2023.De besprekingen met het Meander Medisch Centrum 

zijn nog in volle gang. Maar we weten nu al dat er binnen de 

vereniging wat moet gebeuren om ons als vereniging in stand 

te houden. We zijn ook  nog steeds aan het zoeken naar ander 

financiële mogelijkheden.  Mocht iemand van U ons hierbij 

kunnen helpen dan horen we dat graag. In deze rubriek  een 

tweetal oefeningen die je als reumapatiënt thuis kan doen. Wij 

zullen de komende periode meer van deze oefeningen publi-

ceren.  Wij wensen U veel leesplezier. 

 

Oefeningen om thuis te doen  

Voorwaartse lunge 
SETS:2 
HERH.:10 

Houd je knieën op heup hoogte, stap naar voren en 

probeer je heup en knie in een hoek van 90 graden te 

buigen. Houd je romp en heup stabiel en je voet in één 

lijn met je knie en heup. 
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    set2 HERH.:10 

Ga rechtop staan, buig je knieën en heupen om de grond met beide handen tussen je 

voeten aan te raken. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stichting Eurokuur, verzorgt individuele medische kuurverblijven naar 4 gecertificeerde  kuuroor-

den in Midden Europa zoals Swieradov Zdroj in Polen, Jáchymov in Tsjechië en Piestany en Tren-

cianske Teplice in Slowakije. Stichting Eurokuur is een vrijwilligers organisatie (zon-

der winstoogmerk). De bestuursleden hebben zelf reumatische aandoeningen en jarenlange erva-

ring met kuren in bovenstaande gebieden.  

De basisbehandeling van een kuurverblijf is een dagelijks bad met specifieke helende eigen-

schappen. In Jáchymov is dit een radonbad, in Trenciankse Teplice een zwavelbad, in Piestany 

modder- en diverse mineraalbaden, in Swieradov Zdroj een mineraalbad en cryotherapie (koude-

bad). 

Deze baden worden aangevuld met diverse fysiotherapeutische behandelingen zoals diverse vor-

men van massage, elektrotherapie, oefentherapie zowel individueel als in een groep en/of in 

warm water. 

Na aankomst in het kuuroord wordt de kuurgast onderzocht door een kuurarts waarna een indi-

vidueel kuurprogramma wordt opgesteld.  

Een kuurverblijf van 3 weken geeft het beste resultaat. Ongeveer 6-8 weken na thuiskomst mer-

ken veel kuurgasten vermindering van pijnklachten (en medicatiegebruik), betere beweeglijkheid, 

minder vermoeidheid en meer energie. Gemiddeld blijft dit positieve effect 4 tot 8 maanden be-

staan. Dit wisselt per persoon! Een korter kuurverblijf is ook mogelijk.  

Op onze website www.eurokuur.nl  vindt u de prijslijsten van diverse kuuroorden. In de prijs-

lijsten staan de netto prijzen. Dat betekent dat hierin een flinke korting op de originele prijzen is 

verwerkt. Ook kunt u doorklikken naar de site van het kuuroord, op de regel boven de prijslijst 

van het kuuroord. 

De kuurgast zorgt zelf voor het regelen van de reis naar en van het kuuroord. Als de kuurgast met 

het vliegtuig gaat, kan Stichting Eurokuur via het kuurhotel de transfer regelen van vliegveld naar 

kuurhotel en vice versa. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Deze staan op de prijslijsten ver-

meld. 

 

Meer informatie of aanmelden kan via een email naar ons secretari-

aat: secretariaat@eurokuur.nl 

Bestuursleden Stichting Eurokuur:    Andrea Kolvers (voorzitter),  Yvonne van Bentum (secretaris), 
Nico Hanemaaijer (penningmeester).
 

http://www.eurokuur.nl/
mailto:secretariaat@eurokuur.nl

