
HOE VERBINDING MAKEN (PATIËNT)?

 Neem de kleine USB-sleutel die u in deze brochure vindt
1

Steek de USB-sleutel in uw computer. U zult eerst een kort inleidend filmpje 
zien. Na het filmpje open de file “Klik hier RA” en klik op de link 
http://46.18.32.141/~reuma/intro/index3.html  U kunt ook rechtstreeks 
de naam van de website in Google intikken: www.abcsucces.be’.
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 Kies uw taal: NL3

Kies in de lijst ‘reumatoïde artritis Coaching’ 
of ‘reumatoïde artritis Actief Leven’.
 Klik op ‘Enter’ en het programma zal beginnen
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Naderhand zal de website u vragen om u in te schrijven:
 -  kies de naam van uw reumatoloog (staat hij niet in de lijst, 

klik dan op ‘andere’) 
 -  geef uw naam + voornaam + e-mailadres in. 
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Een programma ontwikkeld door

Curling & Cadwels
Met de steun van

HEBT U REUMATOÏDE ARTRITIS?
DAN IS DE WEBSITE 

www.abcSUCCES.be
IETS VOOR U !
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HEB JIJ REUMATOÏDE ARTRITIS (RA) ? 
Maak kennis met onze online tool ‘abcSUCCES’ !

De diagnose reumatoïde artritis heeft een grote impact op het 
leven van de patiënt en zijn/haar omgeving. Het is normaal dat 
je tijd nodig hebt om een nieuw evenwicht te vinden: dokters, 
medicijnen, je werksituatie, de mensen in je omgeving... alles 
vraagt opnieuw bewust de nodige aandacht. 

Misschien vraag jij je af hoe anderen dit allemaal klaarspelen? 
Hoe gaan anderen om met zoiets ingrijpends als RA?

Actief omgaan met RA kan helpen om snel een nieuw evenwicht 
te vinden. Daarom wil de RA-Liga je laten kennis maken met het 
project abcSUCCES.

Abcsucces.be is een website waar je getuigenissen vindt van 
mensen met RA.
In het eerste deel wordt jij je eigen coach om zelf kleine positieve 
veranderingen te realiseren in jouw leven met RA.
In het tweede deel zie je hoe anderen actief leven met RA.

Aansluitend worden al deze verhalen besproken en deskundig 
ondersteund door een multidisciplinair team, waaronder 
reumatologen. Op deze manier worden praktische en haalbare 
tips gegeven om jouw leven met RA te verbeteren.

Wil je liever samen met enkele andere mensen kennis maken 
met dit project? Of wil je jouw bevindingen eens bespreken 
samen met ervaringsdeskundigen?
Enkele RA patiënten begeleiden kleine groepjes geïnteresseerden. 
Zij werden hiervoor speciaal opgeleid.

INTERESSE ? 

Mail naar jeannine raliga.com 
of telefoneer naar 0475 96 62 31.

WAAROVER GAAT HET ?

De website ‘abcSUCCES.be’ is een eenvoudige en 
praktische coachingtool voor patiënten met reumatoïde 
artritis.

•  Hij zal je helpen om je beter te voelen en zal je 
motiveren om goede gewoonten aan te nemen in uw 
dagelijks leven

•  Hij geeft je voorbeelden en technieken om beter te 
begrijpen hoe je kan omgaan met RA

•  Hij werd ontwikkeld door Reumatoïde Artritis-
patiënten, in samenwerking met de RA-Liga vzw

WAT VIND JE OP DEZE WEBSITE ?

•  informatie over jouw ziekte.

•  actief leven met RA, hoe doe je dat?

Jouw reumatoloog zal je dit programma aanbieden.
Het vervangt geenszins het advies dat hij je zal geven.


