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Corp-1015220-001.

Bij MSD in België en Luxemburg werken we er hard 
aan om de wereld gezond te houden. Hoe? Door 
mensen te voorzien van innovatieve geneesmiddelen 
op voorschrift. We zorgen ook voor vooruitstrevende 
oplossingen voor de gezondheidszorg waarmee we echt 
het verschil maken. En dat doen we door te luisteren 
naar patiënten, artsen en onze andere partners — en 
door te anticiperen op wat zij nodig hebben. 

U vindt meer informatie over onze geneesmiddelen en 
diensten op www.msd-belgium.be.

Wij zijn van mening dat het tot onze verantwoordelijkheid 
behoort om er zeker van te zijn dat onze producten bij 
die mensen komen die ze nodig hebben. Daarom hebben 
we vele verstrekkende programma’s en partnerschappen 
opgesteld om dat te kunnen bereiken.  
Wij blijven voortdurend innoveren om meer mensen 
overal ter wereld meer hoop te brengen. Onze 
doelstellingen zijn duidelijk en onze vastberadenheid 
is groot. Wij doen er alles aan om problemen op te 
lossen en naar nieuwe antwoorden te zoeken.

Niet alleen  
gezondheidszorg.
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In 2017 bestaan we 10 jaar. Hoog tijd om ons even te bezinnen 
en samen onze visie voor de toekomst duidelijk te maken. 
Negen jaar geleden wilden we vooral informeren en lotge-
notencontact organiseren. Lotgenoten bij elkaar brengen 
en werken rond verschillende thema’s zoals bewegen, com-
municatie, hoe leven met… we inspireerden en motiveerden 
elkaar. Soms werden we meegenomen door een explosieve 
stroming van positieve activiteiten. De meeste RA-patiënten, 
die onze weg kruisten, gingen mee in deze stroming gewoon 
omdat het leuk was en we elkaar versterkten. Maar ook leuke 
dingen moeten op de juiste manier gevoed worden. De we-
reld om ons heen is zo in verandering waardoor we onze veer-
kracht wat verliezen.
Als bestuur was het nodig om even te herbronnen. 
Wat willen wij? Waar willen wij naar toe? Wat geeft ons veer-
kracht? 

Zeer eensgezind staat op nummer één onze eigenheid be-
houden. 

Onze communicatiekanalen zo goed mogelijk gebruiken en 
uitbreiden waar mogelijk. 

Enkele waardevolle goede informatieve sessies organiseren 
specifiek voor onze mensen. 

De overkoepelende onderwerpen behandelen in samenwer-
king met andere verenigingen. 

Workshops organiseren die de veerkracht van mensen onder-
steunen. 

Regionaal lotgenotencontact organiseren. 

Met de nodige veerkracht de samenwerking tussen de ver-
schillende provincies stimuleren. 

Ik ben zeer fier en blij dat ik deel kan uitmaken van dit bestuur. 

Samenwerken op deze manier is plezant. Wil jij je hierbij aan-
sluiten? Stuur een mail naar info@raliga.be 

Go with the flow maar met 
behoud van je eigenheid! 

                                Jeannine
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Leven & Werken met Reuma

In het 4e en laatste deel van 

de reeks ‘Terugkeer naar werk 

voor mensen met een reuma-

tische aandoening’ wordt een 

overzicht gegeven van de per-

sonen/instellingen die kunnen 

betrokken zijn in het proces van 

re-integratie. Dit overzicht zal ze-

ker niet volledig zijn. Afhankelijk 

van de individuele situatie van 

een patiënt zullen nog andere 

actoren betrokken zijn. Boven-

dien kan de invulling van deze 

rol er anders uitzien dan hieron-

der geschetst, afhankelijk van 

de specifieke situatie. Per actor 

worden enkele van de belang-

rijkste taken, verantwoordelijk-

heden of aandachtspunten ge-

geven. 

De patiënt 
• De patiënt is de centrale fi-

guur. 

• In functie van re-integratie is 

het belangrijk dat de patiënt 

open communiceert. Het is 

belangrijk dat diegenen die 

het proces van re-integratie 

begeleiden een idee heb-

ben van o.a. de loopbaan. 

Hoelang en waar reeds ge-

werkt? Hoelang op arbeids-

ongeschiktheid? Hoe men de 

eigen kansen op re-integratie 

inschat, welke voor u de rede-

nen waren voor uitval,.. 

• Het is belangrijk dat de pati-

ent zoveel mogelijk informatie 

durft te geven. Op die manier 

kan men het meest correct 

geïnformeerd worden. 

• Soms is er een zekere terug-

houdendheid om informatie 

te delen. Het is toch goed 

steeds de minimale informatie 

te geven die de andere moet 

hebben om u te kunnen be-

geleiden in functie van re-inte-

gratie m.a.w. misschien moet 

de werkgever niet zozeer de 

diagnose kennen maar hij zou 

een idee moeten hebben van 

de aanpassingen die men zou 

willen. 

• Het is ook belangrijk om, in-

dien mogelijk, contact te 

houden met de werkplaats 

(collega’s, directe chef, …). 

Dit zorgt ervoor dat men de 

verbondenheid met het werk 

behoudt omdat men bijvoor-

beeld beter op de hoogte is 

van wat zich afspeelt tijdens 

de afwezigheid. 

De directe omgeving van de 
patiënt 
• De partner, de eventuele kin-

deren, en bij uitbreiding an-

deren uit de directe omge-

ving van de patiënt, hebben 

een belangrijke invloed op 

het proces van re-integratie 

die dikwijls door de andere 

actoren onderschat wordt. 

Bijvoorbeeld de attitude die 

een partner heeft ten aanzien 

van de werkhervatting, de on-

dersteuning die men bijvoor-

beeld al dan niet krijgt met 

betrekking tot de bijhorende 

administratie, … zijn allemaal 

elementen die van invloed 

zijn op het traject naar werk. 

Het is dan ook belangrijk dit 

bespreekbaar te maken. De 

huisarts kan hier als de vertrou-

wenspersoon van het gezin 

een rol in spelen. 

De huisarts 
• De huisarts is een zeer belang-

rijke actor gezien hij de patiënt 

en zijn/haar directe omgeving 

Terugkeer naar werk voor mensen met een reumatische aandoening
DEEL IV: Arbeidsongeschiktheid en re-integratie: wie is betrokken? 

Decuman Saskia, dienst voor uitkeringen, RIZIV 
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meestal zeer goed kent. 

• Meestal is de huisarts ook be-

trokken bij het voorschrijven 

van de arbeidsongeschikt-

heid. 

• Uiteraard is het niet eenvou-

dig voor de huisarts om op de 

hoogte te zijn van de com-

plexe wetgeving en de moge-

lijkheden met betrekking tot 

re-integratie. 

• Via het RIZIV worden diverse 

initiatieven ondernomen om 

de huisarts te ondersteunen. 

Uiteraard kan de patiënt de 

andere betrokken actoren 

aanmoedigen om zijn of haar 

huisarts op de hoogte te bren-

gen van de belangrijkste infor-

matie en te communiceren bij 

problemen. 

De specialist – en zijn/haar team 
• De specialist is de arts die de 

patiënt opvolgt binnen het 

ziekenhuis, revalidatiecen-

trum, privésetting… al dan niet 

ambulant of in het kader van 

een opname. 

• Meestal heeft hij/zij minder 

frequente contacten met de 

patiënt. 

• Bovendien kunnen er meerde-

re specialist-artsen betrokken 

zijn, wat uiteraard een bijko-

mende uitdaging is met be-

trekking tot de communicatie 

in het licht van re-integratie. 

• Afhankelijk van de setting zal 

de specialist meer of minder 

betrokken zijn bij de effectie-

ve re-integratie. Wanneer een 

patiënt gevolgd wordt op een 

afdeling waar een reumaver-

pleegkundige is en waar in-

dien nodig kan doorverwezen 

worden naar een ergothera-

peut, sociaal werker,... zullen 

er uiteraard meer mogelijkhe-

den zijn tot opvolging van de 

werkhervatting dan wanneer 

de arts een solopraktijk heeft. 

Wanneer de patiënt gevolgd 

wordt in een revalidatiecen-

trum zal de mogelijkheid tot 

onderzoeken van de arbeids-

mogelijkheden normaal veel 

uitgebreider zijn. In een am-

bulante setting (de doorsnee 

afdeling reumatologie) zijn de 

mogelijkheden daartoe zeer 

beperkt. Indien nodig moet 

een andere actor via doorver-

wijzing ingeschakeld worden. 

Het bedrijf met de werkgever, 
directe chef, collega’s, … 
• Er is een belangrijke taak weg-

gelegd voor de ‘Human re-

source manager’ en de direct 

leidinggevende binnen het 

bedrijf om er voor te zorgen 

dat er een contact blijft be-

staan tussen het bedrijf en de 

arbeidsongeschikte werkne-

mer. Op die manier kan men 

vermijden dat de werknemer 

de indruk krijgt dat de werkge-

ver niet naar hem omkijkt. Het 

is belangrijk dat bij indiensttre-

ding wordt meegedeeld hoe 

dit gebeurt zodat de patiënt 

de procedure kent. 

• Afhankelijk van bedrijf tot be-

drijf zal er in meer of minder 

mate reeds ‘een klimaat’ zijn 

van ‘terug aan het werk’. Het 

is belangrijk dat de andere 

betrokken actoren weten 

welke de mogelijkheden zijn 

in het bedrijf. De patiënt kan 

deze zaken bespreken met 

de arbeidsgeneesheer en van 

daaruit wordt deze informatie 

verder doorgegeven aan de 

adviserend geneesheer, de 

behandelende arts, …. 

• De mate waarin andere ac-

toren moeten ingeschakeld 

worden, hangt in sterke mate 

af van wat al dan niet reeds 

via de werkplaats kan opge-

vangen worden. 

• De mogelijkheden, die een 

bedrijf te bieden heeft, zijn 

uiteraard afhankelijk van ver-

schillende factoren o.a. de 

bedrijfsgrootte, de opdrach-

ten van het bedrijf, hoe flexi-

bel een werkproces al dan 

niet kan aangepast worden … 

uiteraard ook steeds rekening 

houdend met het functione-

ren van collega’s. 

• Het bedrijf moet hierin ook on-

dersteund worden door o.a. 

de arbeidsgeneesheer. De 

werkgever moet op een voor 

hem efficiënte manier op de 

hoogte gebracht worden van 

de maatregelen die er zijn. 

• Het belang van een vroegtijdi-

ge aanpak van het probleem 

van arbeidsongeschiktheid is 

gekend. Men mag echter niet 

vergeten dat een werkgever 

niet altijd op de hoogte is van 

de reden van afwezigheid. Hij/

zij weet meestal wel dat een 

werknemer omwille van ziekte 

afwezig is, maar weet bijvoor-

beeld niet altijd hoe ernstig 

het is, welke prognose er kan 

gesteld worden met betrek-

king tot re-integratie, wat hij/

zij reeds kan ondernemen, … 

• Het is uiteraard aan de patiënt 

te beslissen welke informatie 

over zijn reden van afwezig-

heid wordt doorgegeven. 

Uiteraard speelt ook de ar-
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beidsgeneesheer hierin een 

belangrijke rol. Hij/zij zal in het 

kader van zijn/ haar werk, via 

de wettelijk vastgelegde pro-

cedures, informatie doorge-

ven aan de werkgever maar 

dan in termen van het al dan 

niet nog de job kunnen uit-

voeren, al dan niet met aan-

passingen. 

• Het is belangrijk dat, als men 

terugkeert naar het werk en er 

bepaalde aanpassingen no-

dig zijn, er bekeken wordt of 

en hoe dit naar de collega’s 

moet gecommuniceerd wor-

den. Indien de aanpassingen 

ook op hun functioneren een 

invloed hebben is het belang-

rijk hier voor de hervatting dui-

delijk over te communiceren. 

De arbeidsgeneesheer 
• De arbeidsgeneesheer heeft 

een cruciale rol in het bepa-

len of de vereisten van de job 

overeenkomen met de moge-

lijkheden van de patiënt. 

• Tot voor kort was de taak van 

de arbeidsgeneesheer inzake 

werkhervatting via het werk-

hervattingonderzoek beperkt. 

Het sinds 2008 ingevoerd ‘be-

zoek van een werknemer aan 

de arbeidsgeneesheer voor-

afgaand aan de werkhervat-

ting’ geeft de arbeidsgenees-

heer wel mogelijkheden om 

actief te participeren in het 

werkhervattingproces. Con-

tact tussen de arbeidsgenees-

heer en de arbeidsongeschik-

te werknemer wordt daarmee 

mogelijk vooraleer de werkne-

mer het werk hervat. 

• Mede op basis van dit bezoek 

voorafgaand aan de werk-

hervatting kan de arbeids-

geneesheer tijdig eventuele 

maatregelen inzake werkpost 

of arbeidsomstandigheden 

formuleren. Hij doet even-

wel geen uitspraak over de 

arbeids(on)geschiktheid. 

• Het is van groot belang dat de 

arbeidsgeneesheer over vol-

doende informatie beschikt 

en communiceert met de ad-

viserend geneesheer van het 

ziekenfonds en de behande-

lende arts omtrent de moge-

lijkheid van re-integratie, bij-

voorbeeld via de toegelaten 

arbeid of beroepsherscholing. 

Zo kunnen arbeidsgeneeshe-

ren samen met alle andere 

stakeholders in disability ma-

nagement een proactieve rol 

opnemen in de re-integratie 

van arbeidsongeschikte werk-

nemers. 

• Alle werknemers kunnen daar-

naast ten allen tijde beroep 

doen op de arbeidsgenees-

heer wanneer ze gezond-

heidsklachten hebben die ze 

toeschrijven aan hun arbeids-

omstandigheden. Dit is het 

‘spontane consult’. 

• Als de werknemer definitief en 

volledig ongeschikt verklaard 

wordt voor zijn huidige job 

door de behandelende ge-

neesheer kan hij per aange-

tekend schrijven een re-inte-

gratie aanvraag richten aan 

zijn werkgever. De arbeidsge-

neesheer adviseert in dit geval 

de werkgever met betrekking 

tot de mogelijkheden tot het 

verschaffen van aangepast 

werk. Voor de werkgever is dit 

een vrijwillige aanpassing en 

de onmogelijkheid om deze 

aanpassing door te voeren 

kan leiden tot ontslag omwille 

van medische overmacht. 

De adviserend geneesheer 
• De adviserend geneesheer is 

de geneesheer van het zie-

kenfonds die verantwoordelijk 

is voor de erkenning arbeids-

ongeschiktheid en de contro-

le daarop. Na 1 jaar arbeids-

ongeschiktheid heeft ook het 

RIZIV een beslissende rol in de 

erkenning van de arbeidson-

geschiktheid. 

• De adviserend geneesheer 

heeft sinds geruime tijd ook 

een coördinerende opdracht 

naar re-integratie (begelei-

ding naar werk). Het is belang-

rijk daar als patiënt weet van 

te hebben. 

• Het is steeds zinvol om het 

gesprek met een adviserend 

geneesheer goed voor te be-

reiden (dit is uiteraard relevant 

bij elk doktersbezoek). Wat 

zijn uw verwachtingen met 

betrekking tot een terugkeer 

naar de werkvloer? Waar ziet 

u belemmeringen? Aarzel niet 

bijvoorbeeld uw behande-

lende arts, kinesitherapeut, er-

gotherapeut, … bij deze voor-

bereiding te betrekken en ook 

hun input te vragen voor het 

gesprek met de adviserend 

geneesheer. 

• Het is ook mogelijk dat de 

adviserend geneesheer zich 

laat bij staan door een (soci-

aal) verpleegkundige of pa-

ramedicus/paramedici. Op 

die manier kan een eventuele 

arbeidsongeschiktheid en het 

proces van re-integratie van-

uit een multidisciplinair oog-
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punt bekeken worden. 

De VDAB 
• Zoals elke andere werkzoe-

kende heeft ook de werkzoe-

kende met een arbeidsbeper-

king recht om in te stappen in 

een traject naar werk. 

• Als eerste stap kan een werk-

zoekende bij een vermoeden 

van een arbeidsbeperking 

door middel van een eenvou-

dige vraag bij zijn inschrijving 

als werkzoekende aangeven 

dat hij speciale hulp of maat-

regelen nodig heeft. Ook kan 

een behoefte tot trajectbe-

geleiding vermoed worden 

bij een screening door een 

VDAB-consulent. Werknemers 

en zelfstandigen die een er-

kenning als persoon met ar-

beidsbeperking wensen te 

krijgen, kunnen ook recht-

streeks contact opnemen met 

de dienst arbeidsbeperking 

van de provincie waar men 

woont. Via attesten, versla-

gen, bijkomend gesprek of 

onderzoek moet nagekeken 

worden of dat al dan niet 

resulteert in één van de 7 in-

dicaties voor een arbeidsbe-

perking (zie website VDAB).  

In een tweede stap kunnen 

werkzoekenden met een in-

dicatie van een arbeidsbe-

perking een beroep doen op 

een waaier aan diensten die 

nauw samenwerken met en 

gesuperviseerd worden door 

de VDAB bijvoorbeeld Gespe-

cialiseerde Trajectbepaling 

en -Begeleidingsdienst (GTB) 

en Gespecialiseerde Oplei-

ding, Begeleiding,- en Bemid-

delingsdiensten (GOB’s). Voor 

werknemers is er ook de mo-

gelijkheid tot loopbaanbege-

leiding door een erkend loop-

baanbegeleidingcentrum. 

• Eenmaal er een indicatie be-

staat, opent dit de weg naar 

de derde stap: de toekenning 

van rechten tot Bijzondere 

Tewerkstellingsondersteunen-

de Maatregelen (BTOM). De 

rechten worden toegekend 

door de provinciaal georgani-

seerde VDAB-dienst, Dienst Ar-

beidsbeperking (DABP). Deze 

BTOM betreffen ondermeer 

een tegemoetkoming in de 

aanpassing van de arbeids-

post of aanpassing van het 

arbeidsgereedschap, waarbij 

enkel tussengekomen wordt 

in de meerkost (zie website 

VDAB voor meer informatie). 

Om de kansen op tewerkstel-

ling of jobbehoud te verho-

gen kan ook het recht op de 

Vlaamse ondersteuningspre-

mie worden toegekend ter 

compensatie van de loonkost 

(zie laatste paragraaf van dit 

onderdeel). Het toekennen 

van rechten op BTOM gebeurt 

op basis van de eerder via tra-

jectbegeleiding verzamelde 

gegevens. Een aantal situaties 

genereren een automatisch 

recht (zie website VDAB voor 

meer informatie). 

• Als laatste en vierde stap kan 

de persoon met een arbeids-

beperking vragen om de toe-

gekende rechten ook effec-

tief te gaan gebruiken. Voor 

iemand aan wie rechten toe-

gekend werden kan de werk-

gever een aanvraag tot het 

ontvangen van de Vlaamse 

Ondersteuningspremie (VOP) 

indienen. 

• De VOP is een tussenkomst 

in het loon om de kansen op 

tewerkstelling voor personen 

met arbeidshandicap te ver-

hogen en om het eventuele 

rendementsverlies van perso-

nen met een arbeidshandi-

cap te compenseren. Deze 

tegemoetkoming is degressief 

in de tijd. Elke standaardbe-

slissing die opgemaakt wordt, 

geeft aan dat er de eerstvol-

gende 5 jaar van de tewerk-

stelling een tussenkomst zal 

zijn. Deze tussenkomst kan – in-

dien noodzakelijk – verhoogd 

en/of in tijd verlengd worden. 

Als werkgever komen de pri-

vate sector, onderwijs, lokale 

besturen en interim-kantoren 

in aanmerking. Ook voor zelf-

standigen kan onderzocht 

worden of er volgens de vige-

rende modaliteiten een BTOM 

kan worden uitgekeerd. 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie-
ning 
• De Rijksdienst voor Arbeids-

voorziening (RVA) past het 

stelsel van de werkloosheids-

verzekering en een aantal te-

werkstellingsmaatregelen toe. 

• De RVA kan een werknemer 

die volgens de ziekteverzeke-

ring arbeidsgeschikt is, doch 

die tijdelijk niet geschikt is om 

het overeengekomen werk uit 

te voeren, tijdelijk een werk-

loosheidsuitkering toeken-

nen ingevolge overmacht 

om medische redenen. De 

arbeidsongeschiktheid moet 

vastgesteld zijn door de ar-

beidsgeneesheer of door de 

RVA-geneesheer en er mag 
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Decuman Saskia1, De Keyser Filip2,3, Janssens Xavier2,4, Claeskens Sofie1, Van Damme Wouter1, en Perl 
François1. 
1Dienst uitkeringen, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. 2Vakgroep Inwendige Ziekten, 
Universiteit Gent. 3Dienst Reumatologie, Universitair Ziekenhuis Gent. 4Dienst Reumatologie, Algemeen 
Ziekenhuis Sint-Lucas Gent. 

geen passend vervangings-

werk beschikbaar zijn. Der-

gelijke aanvraag situeert zich 

niet in de eerste 6 maanden 

van de arbeidsongeschiktheid 

(in deze periode kan de werk-

nemer ten laste genomen 

worden door de ziekteverze-

kering). De arbeidsongeschikt-

heid moet ook een tijdelijk ka-

rakter hebben. 

• Indien blijkt dat de werknemer 

definitief ongeschikt is voor de 

uitoefening van zijn werk kan 

de arbeidsovereenkomst in 

principe beëindigd worden 

op grond van overmacht. De 

werknemer dient een aan-

vraag in als volledig werkzoe-

kende. 

• Indien de behandelend ge-

neesheer van mening is dat 

de werkzoekende persoon 

blijvend minstens voor 33 % 

arbeidsongeschikt is, kan een 

aanvraag worden ingediend 

voor specifieke maatrege-

len verbonden aan deze ar-

beidsongeschiktheid. Als on-

derdeel van deze procedure 

zal betrokkene opgeroepen 

worden door een erkende 

geneesheer van de RVA. De 

RVA richt daarbij een brief tot 

de dienst arbeidsbemiddeling 

waarin aangedrongen wordt 

op de noodzaak om een be-

geleiding te verzekeren die 

aangepast is aan de gezond-

heidstoestand en om een pas-

sende dienstbetrekking aan te 

bieden. Verder wordt de werk-

loosheidsuitkering gefixeerd 

en is er geen sprake van de-

gressiviteit. De periodes van 

volledige werkloosheid met 

een tijdelijke arbeidsonge-

schiktheid van minstens 33 % 

worden niet meegeteld voor 

de berekening van de werk-

loosheidsduur. 

• Wanneer een werknemer ge-

durende 6 maanden onon-

derbroken arbeidsongeschikt 

is, kan de werkgever de pro-

cedure met betrekking tot het 

ontslag van een zieke werk-

nemer inzetten. Mits betaling 

van een opzegvergoeding 

kan de arbeidsovereenkomst 

dan beëindigd worden. Ont-

slag omwille van medische 

overmacht is mogelijk als de 

werknemer definitief onge-

schikt blijkt voor zijn werk en er 

na een re-integratieaanvraag 

bij de werkgever geen aan-

gepast werk kan geboden 

worden. Hierbij is een belang-

rijke rol weggelegd voor de 

arbeidsgeneesheer die kan 

nagaan of er alternatieve te-

werkstellingsmogelijkheden 

zijn bij de werkgever. 

BESLUIT 

Heel wat verschillende actoren 

en partijen zijn betrokken bij de 

problematiek van arbeidson-

geschiktheid en het re-integra-

tieproces. Vaak komt het erop 

aan dat de betrokken partijen 

met elkaar communiceren. Op 

die manier kan de ondersteu-

ning van de patiënt zo gecoör-

dineerd mogelijk verlopen.

Voor meer informatie mag u 

steeds mailen naar 

saskia.decuman@riziv.fgov.be
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10 Regionale weRking

RA-Antwerpen
Vrijdag 5 augustus 2016 vanaf 16.00 u.: gezellig 
samenzijn voor iedereen.
Ieder betaalt zijn eigen verbruik.

Inschrijven via bernadette@raliga.be voor 

29 juli 2016.

Locatie: Taverne Wolfstee, Wolfstee 5 te Heren-

tals.

RA-Liga West-Vl.
regio Kortrijk

Zaterdag 1 oktober 2016 van 13.15 u. tot 17.30 u:
Actief leven met reuma.
Programma: zie pagina 24 - Locatie: Aalbeke-

plaats te Aalbeke.

Inschrijven via reumadag@reumanet.be.

RA-Limburg
Midweekvakantie voor hulpbehoevende RA-
patiënten te Oostende van maandag 26 tot 
vrijdag 30 september 2016.

Wereldreumadag12 oktober 2016: infostanden 
ziekenhuizen.
Hasselt – Sint-Truiden – Heusden-Zolder – Genk.

 

Zaterdag 22 oktober 2016 van 10.00 tot 13.00 u.: 
mini symposium n.a.v. 10-jarig bestaan.
Inkom: 25 € (broodjeslunch). Inschrijven ver-

plicht via zelfhulpgroepreuma@hotmail.com.

Locatie: Universiteit Hasselt, Agoralaan, buil-

ding D te Diepenbeek.

RA-Liga Vlaams-
Brabant
Vrijdag 26 augustus – 30 september – 28 okto-
ber 2016 vanaf 19.30 u.: praatavonden.
Locatie: Beerselsestraat 18 te Buizingen.

Regionale werking - agenda

Ziek zijn raakt je in het diepste van je zijn. Het confronteert je met 

je eigen kwetsbaarheid. Maar juist in deze kwetsbaarheid schuilt 

je eigen kracht. Het Forum van de patiënt en de mantelzorger zet 

in op deze kracht. Er is ruimte voor gesprek, debat en ontmoeting 

tussen lotgenoten.

Deze editie nodigen we ook expliciet de mantelzorger uit. Het is 

belangrijk om mantelzorg bespreekbaar en zichtbaar te maken, 

zodat mantelzorgers ervaren dat zij niet de enige zijn en zich niet 

bezwaard voelen om hun vragen of verhalen te delen. Inschrijven 

via www.forum van de patiënt.be

Kom om 11.00 u. naar de workshop van de RA-Liga: Actief leven met Reuma
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Dagboek 11

Toen ik een meisje van negen 

was, hielp ik onze oudere buur-

vrouw, mevrouw Peelmans, tij-

dens de vakantie regelmatig 

met kleine boodschappen of 

onkruid wieden in haar minus-

cule tuintje. Ze gaf mij telkens 

enkele centen, niet veel, maar 

dat was geen wonder want veel 

geld had ze niet. Ze beloofde 

me wel: ‘Met Kerstmis heb ik een 

cadeautje voor je’. Ze zei dat 

met zoveel enthousiasme dat ik 

er niet aan twijfelde dat het ca-

deau wel heel bijzonder zou zijn.

Vaak vroeg ik mij af wat het 

zou kunnen zijn. Een pop of mis-

schien wel rolschaatsen? De 

meisjes met wie ik in onze 

straat speelde, hadden 

prachtige poppen met 

goudblond haar en sommi-

gen, waar ik eigenlijk een 

beetje jaloers op was, had-

den rolschaatsen waar-

mee ze sierlijk onze straat 

op en neer rolden. 

‘Het kunnen haast geen rol-

schaatsen zijn’ redeneerde 

ik tegen mezelf. ‘Een oud 

vrouwtje zoals mevrouw 

Peelmans weet toch niets 

af van rolschaatsen’. Maar 

diep vanbinnen zag ik me-

zelf al tussen mijn vriendjes 

met mijn van haar gekre-

gen schaatsen. 

Op de laatste vakantiedag 

dat ik voor haar werkte zei 

mevrouw Peelmans: ‘Ver-

geet nu niet dat ik met kerst 

een cadeautje voor jou 

heb, omdat je heel de va-

kantie zo goed je best hebt 

gedaan. Kom het maar 

eens halen.’ 

Toen Kerstmis naderde, kon 

ik mezelf met moeite be-

dwingen haar niet op te 

zoeken om mijn cadeau 

te halen. Thuis waren ze het er-

over eens dat één december 

te vroeg was om dat te doen. 

‘Ze heeft het misschien nog niet 

ingepakt’ zei iemand en daar 

zat wat in. Op de twintigste strib-

belde ik tegen met het argu-

ment dat ik het, als ik toch een 

cadeau kreeg, net zo goed nu 

kon halen. Maar moeder wees 

erop dat bij ons de cadeaus ook 

niet voor vijfentwintig december 

opengedaan werden. Op een-

entwintig december vroor het 

dat het kraakte maar de straat 

liep vol met rolschaatsende 

kinderen. Mijn hevig verlangen 

naar die prachtige schaatsen 

zette mij op weg naar het huis 

waar ik heel de zomer karweitjes 

opgeknapt had.

Dagboek van Greet
Reumatoïde artritis kan je leven helemaal veranderen. Niets is nog vanzelfsprekend. De kleinste 
dingen geven soms onoverbrugbare problemen. 
RA heeft mijn leven veranderd. Als moeder, maar nu ook als grootmoeder. Hierover wil ik graag 
schrijven. Een dagboek van kleine dingen in het alledaagse leven die mij moed geven om door te 
gaan, te vechten tegen deze ziekte. Met vallen en opstaan.

Het magische cadeau 
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12 Dagboek

‘Ik kom mijn cadeautje halen, 

mevrouw Peelmans!’ Ze had 

mij al verwacht en nam mij 

mee naar de salon, verdween 

en kwam even later voor mij 

staan met een pakje met een 

grote strik waar onmogelijk rol-

schaatsen in konden zitten. Ik 

was pijnlijk teleurgesteld, maar 

zover ik mij kan herinneren liet 

ik dat niet merken. Mijn ouders 

hadden mij vooraf goed inge-

peperd dat ik tevreden moest 

zijn met alles wat ik zou krijgen. 

Wat ze vasthield was gewoon 

een pakje van 20 centimeter 

breed en 30 centimeter lang en 

niet meer dan één centimeter 

dik. Het woog ook bijna niets. 

Mijn teleurstelling verdween stil-

aan in nieuwsgierigheid. ‘Wat zit 

er in?’ vroeg ik. ‘Dat zal je met 

Kerstmis wel zien.’ Ik schudde en 

rammelde er mee maar hoorde 

niets. ‘Wat is het?’ vroeg ik nog-

maals. ‘Je kan er mee toveren’ 

was alles wat mevrouw Peel-

mans zei. ‘Ze heeft mij een goo-

cheldoos gegeven.’ Ik droomde 

al van tientallen konijnen die ik 

uit een hoed zou toveren.

Op kerstmorgen, nog voor het 

helemaal licht was, zette ik de 

doos op mijn knie en rukte aan 

het lint. Al gauw was het papier 

eraf en op mijn schoot lag een 

platte doos. In grote opwinding 

opende ik het deksel en vond 

een glimmende stapel van tien 

vellen zwart papier. Hoe kon die 

doos iets te maken hebben met 

toveren? Met deze vraag op 

mijn lippen draaide ik mij naar 

mijn ouders die toekeken toen ik 

het pakje openmaakte.

‘Is het iets om te goochelen?’. 

Mijn vader, die op een kantoor 

werkte, had de tegenwoordig-

heid van geest om te zeggen: 

‘Ja echt waar!’. Hij nam twee 

vellen wit papier, legde er één 

van die zwarte vellen tussen en 

schreef met een hard potlood 

mijn naam op het bovenste vel. 

Toen nam hij dat vel en het car-

bonpapier weg en gaf mij het 

tweede vel, dat hij beslist niet 

had aangeraakt met het pot-

lood. En daar stond mijn naam!!

Duidelijk en erg donker, goed 

gevormd en net zo mooi als hij 

op het bovenste vel geschreven 

had. Ik was in de wolken! Dit was 

echt goochelen … van de bo-

venste plank! Dat een potlood 

iets op het ene vel papier kon 

schrijven en op een raadselach-

tige manier kon overbrengen op 

het andere vel, was een wonder 

dat diepe indruk maakte op mijn 

kindergedachten. Ik schreef en 

ik schreef, hele schriften vol, tot 

ik het laatste snippertje zwart 

van tien vellen carbonpapier 

had afgesleten. 

Het was pas jaren later dat ik 

mij realiseerde dat die tien vel-

len carbonpapier mevrouw 

Peelmans niets hadden gekost. 

Maar het was het meest beto-

verende kerstcadeau dat een 

kind als ik had kunnen krijgen, 

oneindig veel belangrijker dan 

die felbegeerde rolschaatsen. 

Het gaf mij mijn grote liefde voor 

woorden en het schrij-

ven mee. 

Het zijn zulke ge-

schenken en ervarin-

gen – meestal kosten 

ze weinig of niets – die 

een leven volledig 

veranderen en een 

stoot in de goede 

richting geven die 

tientallen jaren kan 

doorwerken. Zo is het 

schrijven over alledaagse din-

gen een uitlaatklep geworden 

voor mijn leven met RA.

COLOFON
RedactieadRes

KleinveldstRaat 12
3800 sint-tRuiden

Redactie@Raliga.be

HoofdRedacteuR

Rudi fRancis 
RedactiemedeweRKeRs

Jeannine engelen

mia van deR scHueRen

beRnadette veRmeiRen

gReet gilis 
Jo vRomant 
miet eggeRs

De namen van De auteurs 
zijn bekenD bij De reDactie

lay out - ontweRp

sonJa engelen

lay out

Jo vRomant
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open Raam 13

De vierde editie van het RA-weekend is gestart. We begeven ons zonder al te veel problemen op vrijdag 

22 april naar Arcen in de Nederlandse provincie Limburg. In de omgeving van Eindhoven verliest ons GPS 

systeem even het noorden zodat we een half uur verliezen om terug op het juiste pad te geraken. Het 

komt allemaal wel goed. Bij onze aankomst blijkt dat we rond Eindhoven reeds werden gespot door en-

thousiaste RA-deelnemers die de juiste weg wel meteen volgden en ons zo de loef afstaken.

De weerberichten voorspellen niet veel goeds. We zijn niettemin vast besloten om er het beste van te ma-

ken en tot nu ziet het er tamelijk uit: frisjes, droog, beetje bewolkt, af en toe een zonnetje.

Wanneer we het domein oprijden herkennen we reeds de geparkeerde wagens van deelnemers aan de 

vorige edities. Dat belooft, we zitten aan het juiste adres.

De ‘entree’ is hartelijk. We groeten de reeds aanwezige deelnemers en genieten van een geurige koffie. 

Een voor een worden de kamers verdeeld en kunnen we onze bagage uitpakken. De kamers zijn voortref-

felijk ondergebracht in een recent gedeelte van het hotel. Ze zijn uitermate ruim, voorzien van een nette 

badkamer met douche en apart toilet, tv en radio zijn eveneens aanwezig.

Op deze vrije namiddag besluiten we het domein te verkennen. We maken een aangename wandeling in 

het groen, langs rustige paadjes , vakantieverblijfjes, zwem- en visvijver, speeltuintjes voor de kleinsten, enz. 

We nemen de gelegenheid te baat om een bezoekje te brengen aan het infokantoor en verdiepen ons in 

de beschikbare wandel- en fietsroutes. Om 18.00 u. begeven we ons naar het restaurant. Het buffet is om 

de vingers af te likken: er is keuze uit een apéritiefje, soepjes, een koud voorgerecht en een vijftal vlees- en 

visbereidingen met een bijpassend groente- en aardappelgerecht, afgerond met een dessertbuffet. Wat 

wil je nog meer? De avond eindigt in de bar van het hotel. Een gezelschapsspelletje zorgt voor de juiste 

sfeer.

De attractie van het hotel is voor veel deelnemers de thermale baden: een natuurlijke warmwaterbron 

van ca. 36° voedt een binnen- en buitenzwembad, bubbelbaden, douches, wisselbaden, sauna’s, infra-

rood cabines, enz. Veel deelnemers maken dan ook intens gebruik van deze voorziening die een pijnver-

zachtende invloed uitoefent op reumapatiënten.

Zaterdagmorgen start met een ontbijtbuffet… aan de ‘files’ te zien valt alles in de smaak.

Even later is het de beurt aan Greet en Leen Willems om ons wegwijs te maken in de wereld van de gluten-, 

lactose- en suikerarme voeding. In een workshop brengen zij ons hun verhaal over de manier waarop zij 

hun weg vonden om zich als RA-patiënten in een leven met beperkingen, gezonder en actiever te bewe-

gen. Heel boeiend en bijdetijds vertelt Greet over haar eigen ervaringen. Zus Leen activeert aan de kook-

RA-Liga weekend 22 - 24 april 2016
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14 open Raam

potten de smaakpupillen met haar kookkunst. We proeven een soepje, een kippenstukje in een lekkere 

saus en een gebakje: allemaal gluten- , lactose- en suikerarm. Niet te vergeten: de assistentie van Marc, 

die niet alleen de logistieke bijstand verzorgt, maar door zijn gezellige opmerkingen af en toe een lach op 

onze mond tovert.

In de namiddag zijn we vrij. Het is bewolkt maar droog, winderig maar niet onheilspellend. We kiezen ervoor 

om een fietstochtje te maken. Fietsen huren aan de balie van het hotel is geen enkel probleem (hebben 

de minder goede weersvoorspellingen daar iets mee te maken?). We starten vol goede moed en genie-

ten van een zalige tocht. Via het veer naar de overkant van de Maas om enkele uren en 33 kilometer later 

terug de oversteek te wagen. Tevreden met een koffie en een pannenkoek in het centrum van Arcen.

’s Avonds is er een gezellig samenzijn voorzien: karaoke ‘The Voice of Arcen’. Zij die zich geroepen voelen 

kunnen hun stembanden smeren en hun hartje ophalen met diverse bekende en minder bekende schla-

gers en meezingers. Proficiat aan de muzikale talenten. De minder enthousiaste aanwezigen trekken zich 

terug in de bar van het hotel. Het blijft voor beide partijen een zeer aangename belevenis, waarbij ieder 

zijn eigen weg zoekt en er zeer duidelijk ten volle van geniet.

De slotdag start als een andere dag in ons verblijf: we kunnen nog een en ander beleven. Veel RA-patiën-

ten willen in de voormiddag nog eens genieten van de thermale baden en krijgen daartoe nog ruim de 

kans.

Uitchecken gebeurt om 11.00 u., we verlaten het hotel en spreken af op de parking van het kasteelpark 

Arcen, enkele kilometers verderop. Het is wat fris maar we kunnen toch voor enkele uren genieten van de 
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open Raam 15

voorjaarspracht in de kasteeltuinen Arcen. 

Niet alles staat in bloei maar we ontdekken 

toch tulpen, narcissen, en andere voor-

jaarsbloeiers. We wandelen langs schilder-

achtige paadjes in een water- en beelden-

tuin, een bergtuin, een bamboebos, een 

bordertuin, een Italiaanse tuin, een Japan-

se tuin, een kruidentuin en zoveel meer. In 

de serre helemaal achterin het park genieten we van een koi vijver en een blaasorkest dat ons met gezel-

lige deuntjes terug in een zomerse sfeer brengt. 

Omstreeks 15.00 u. nemen we afscheid bij een drankje. We zijn heel erg tevreden over de voorbije dagen. 

We zagen heel veel bekenden terug en legden nieuwe contacten. We luisterden naar elkaars verzuchtin-

gen en we konden misschien een beetje moed geven en steunen. We leerden de inzet van de organisa-

toren voor de vierde keer op rij nog maar eens waarderen. Het is niet eenvoudig om dit alles in elkaar te 

boksen en om de bijeenkomsten boeiend 

te houden. Aan allen een warme, hartelijke 

dank, en we hopen tot op de volgende bij-

eenkomst.

Philippe en Hilde

Zaterdag 1 oktober 2016 van 13.15 u. tot 17.30 u.:

Actief leven met reuma

Programma: zie pagina 24

Locatie: Aalbekeplaats te Aalbeke

Inschrijven via reumadag@reumanet.be
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16 Sociale RubRiek

Mensen met RA die meer bewegen, zijn minder moe
Zo’n 180 mensen met RA deden mee aan het onderzoek. ‘Zij vulden vragenlijsten in over hun vermoeid-
heid’, legt Sanne Rongen uit. ‘We vroegen de deelnemers om een actometer om de enkel te dragen. Dat 
is een apparaatje waarmee we kunnen meten hoe actief mensen zijn. De actometer meet alle beweging, 
dus niet alleen tijdens het sporten maar ook tijdens het werk of huishoudelijke klusjes. Wat bleek: mensen 
met RA die lichamelijk actiever zijn, zijn minder vermoeid.’
Gevoel dat je de moeheid aankan, helpt om minder moe te zijn
Meer bewegen hangt dus samen met minder vermoeidheid bij reumatoïde artritis. Uit onderzoek van dr. 
Rongen bleek ook dat er verschillen zijn in vermoeidheid en activiteit tussen mensen met RA. Waar komen 
die vandaan? ‘We zijn erachter gekomen dat meerdere dingen van invloed zijn op vermoeidheid’, vertelt 
Sanne Rongen. ‘Factoren zijn bijvoorbeeld slecht slapen, pijn of beperkingen in het lichamelijk functione-
ren, maar ook stemmingswisselingen.’Sommige beïnvloeden direct je vermoeidheid, andere indirect. Als 
je slecht slaapt, zorgt dat direct voor meer vermoeidheid. Wisselingen in je stemming kunnen weer invloed 
hebben op je slapen. En pijn beïnvloedt weer je fysiek functioneren. Uit ons onderzoek blijkt dat het gevoel 
dat je de moeheid aankan – we noemen dat zelfovertuiging - helpt om je minder moe te voelen.’

Bewegen kan op allerlei manieren helpen bij vermoeidheid
Patiënten met RA kunnen in een vicieuze cirkel terechtkomen door alle invloeden op vermoeidheid. Be-
wegen kan juist een manier zijn om dit te doorbreken. ‘Als je door bewegen een betere conditie krijgt en 
meer spierkracht, dan heeft dat een positieve invloed op je lichamelijke functioneren. Bewegen kan ook 
helpen om beter te slapen. Maar het kan vooral helpen om meer grip op je situatie krijgen. ‘Bewegen kan 
helpen om het gevoel dat je de vermoeidheid aankan sterker te maken’, legt dr. Rongen uit.
Vermoeidheid vaak minder door een beweegprogramma
Dat bewegen effect heeft, toont Sanne Rongen-van Dartel aan in een analyse van 5 bestaande weten-
schappelijke onderzoeken. ‘We hebben de resultaten bekeken van beweegprogramma’s onder bege-
leiding van een therapeut die 8 tot 12 weken duurden. Daaruit werd duidelijk dat bewegen een positief 
effect heeft op vermoeidheid, vooral in het begin van het programma. Het waren beweegprogramma’s 
waarin mensen onder begeleiding matig intensief hebben bewogen. Matig intensief houdt in dat je hart-
slag omhoog gaat maar je niet buiten adem raakt.’

Beweeg in een groep of met een trainingsmaatje
Bewegen en beweegprogramma’s kunnen dus positief uitpakken voor de vermoeidheid van mensen met 
RA. Dr. Rongen-van Dartel merkt wel dat in de praktijk patiënten vaak niet weten wat ze moeten doen 
om meer te bewegen. ‘Zorgverleners hebben ook niet altijd genoeg kennis in huis om mensen te helpen 
om meer te samen te bewegen met een trainingsmaatje. Dan lukt het beter. Mensen met reuma raad ik 
vooral aan te blijven bewegen.’

Bron: http://actueel.reumafonds.nl – Amsterdam 205_10_27

Bewegen helpt om minder vermoeid te zijn
‘Bewegen kan helpen om het gevoel dat je de vermoeidheid aankan, sterker te maken.’

Dr. Sanne Rongen-van Dartel, Radboudumc Nijmegen

Vermoeidheid bij mensen met reuma is een klacht waar nog geen duidelijke behandeling voor bestaat. 

Maar wat blijkt uit onderzoek van dr. Sanne Rongen-van Dartel? Mensen met reumatoïde artritis (RA) die 
meer bewegen, zijn minder moe. Begeleiding en samen bewegen in een groep of met een trainings-
maatje kunnen helpen om te blijven bewegen.
Dr. Sanne Rongen-van Dartel deed uitgebreid promotieonderzoek aan het Radboudumc in Nijmegen 

naar bewegen en vermoeidheid bij RA. Ze vergeleek allereerst de vermoeidheid van mensen met RA die 

veel bewegen met de vermoeidheid bij mensen met RA die minder bewegen.
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Innovatie ten dienste van de 
patiënt
Roche zet wereldwijd een groot aantal toegewijde mensen in om te kunnen beantwoorden aan de 
onbevredigde noden van patiënten met reumatoïde artritis.

•	 Onze	missie: toegevoegde waarde creëren in de gezondheidszorg

•	 Onze	taak:	innoveren om de wetenschappelijke perfectie te bereiken

•	 Onze	drijfveer:	de levenskwaliteit van onze patiënten dagelijks verbeteren

Naast zijn therapeutisch aanbod, begeleidt Roche de professionele zorgverstrekker en de patiënt 
gedurende het ganse zorgtraject dankzij diensten die specifiek aan hun noden voldoen.

Roche engageert zich al meerdere jaren sterk voor patiëntenverenigingen. De realiteit van de ziekte 
begrijpen alsook hoe de behandeling ervaren wordt is enkel mogelijk via de patiënten.

Met al deze acties, bevestigt Roche dagelijks zijn steun aan patiënten.
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18 Sociale RubRiek

Talentmanagement ondersteunt zelfmanagement bij chronisch zieken. 
Reumatoïde artritis is een chronische ziekte die een enorme inpakt heeft op de patiënt en zijn/haar omge-

ving. Een nieuw evenwicht vinden is een hele uitdaging. Naast een goede medische begeleiding moet je 

ook opnieuw op zoek gaan naar jouw mogelijkheden. Wat kan je nog? Wat vraagt veel energie en wat 

geeft je energie? Hoe realiseer je dat nieuwe evenwicht? ‘Op zoek gaan naar je talenten’ of je talenten 

herontdekken helpt je om terug vat op je leven te krijgen. Helpt je om de manager te zijn van jouw leven 

met RA. 

Wat is individueel talentmanagement? 
Ons welzijn en gedrag, zowel in het dagelijkse leven als op de werkvloer, wordt sterk bepaald door onze 

betrokkenheid, motivatie, gevoelens en zelfmanagement. Het inzetten van eigen talenten vergroot niet 

alleen onze drive en betrokkenheid, het versterkt ook onze draag- en veerkracht en maakt ons gelukkiger. 

Door individueel talentmanagement kan iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen. 

Doelbewust terug aan de slag gaan, meer vat krijgen op het leven met RA, op de toekomst en indien van 

toepassing op de werksituatie. 

Talenten Ontdekken & Doelbewust Ontwikkelen
Dit is een interactieve en informatieve workshop rond individueel talentmanagement waarbij deelnemers 

bewuster hun talenten leren inzetten in hun dagdagelijkse activiteiten of op de werkvloer. 

De RA-Liga vzw biedt ondersteuning aan alle RA-patiënten. Tegenwoordig wordt er verwacht dat een 

RA-patiënt zo snel mogelijk opnieuw actief zijn leven in handen neemt. Daarom willen wij in het voorjaar 

van 2017 een informatieve en interactieve workshop aanbieden ten voordele van de patiënt, zijn/haar 

omgeving en de hele maatschappij. 

De workshop ‘Op zoek naar je talenten’ helpt jou je talenten te herontdekken om terug vat op je leven te 

krijgen en terug de regisseur van jouw leven met RA te zijn. Wij doen aan iedereen een warme oproep om 

samen met ons deze opleiding te realiseren en vele RA-patiënten in Vlaanderen te helpen! 

Indien je deze mededeling gebruikt, komt je steun ten goede van de Reumatoïde Artritis 
Liga VZW. Voor giften vanaf 40 € ontvang je een fiscaal attest. Je kan dit attest inbrengen 
bij jouw belastingsaangifte. 

Talentmanagement ondersteunt 
zelfmanagement bij chronisch zieken

Steun ons project ‘Op zoek naar je talenten
Giften kunnen aan het Fonds ‘Vrienden van ReumaNet’ van de Koning Boudewijnstichting
(KBS) worden overgemaakt op rekening BE10 0000 0000 0404 op naam van de Koning Boudewijn-
stichting met gestructureerde mededeling ***014/0530/00288***

0 raam 2016 07 3.indd   18 24/06/16   15:31



Sociale RubRiek 19

Onthaal: tevreden tot zeer tevreden. 

Accommodatie: het mooie LITC sprak de mensen 

duidelijk aan en scoorde zeer hoog.

Locatie: iets moeilijker, wellicht door de bereik-

baarheid. 

Paneldebat met reumaverpleegkundige, reuma-

toloog en Adecco medewerker onder leiding van 

Saskia Decuman werd als helder en duidelijk er-

varen voor de meeste en scoorde zeer goed tot 

goed.

Opmerking; actief leven met een reumatische 

aandoening houdt voor sommige mensen in dat 

men tevreden is als men al actief in huishouden en 

familieverband kan functioneren. 

Workshop over ‘actief leven met reuma’ onder lei-

ding van Nelly Creten. De deelnemers waren zeer 

tevreden tot tevreden over de uitleg en presenta-

tie. 

Een paar opmerkingen: 

 $ Perfect! 

 $ Te weinig tijd om echt te concretiseren en vra-

gen te stellen. 

Workshop ‘Op zoek naar je talenten’ door Ilse De-

maret. Het mocht voor sommigen misschien iets 

langer en interactiever, maar iedereen was zeer 

tevreden tot tevreden. 

Extra feedback kwam er in de vorm van: 

 $ Stof tot nadenken 

Workshop in verband met Chi Neng Qigong onder 

leiding van Tilla van Opstal bracht tevredenheid 

en rust alom. Alle deelnemers waren zeer tevreden 

tot tevreden over de hele presentatie. 

De afsluiter met de algemene workshop commUNI-
catie ofwel: ‘Waarom we twee oren hebben en 

maar één mond’ werd blijkbaar ook fel gesmaakt. 

Iedereen was zéér tevreden. Marianne Cap deed 

dit goed en de commentaren waren wat de orga-

nisatie er van mocht hopen. 

Nog enkele quotes: 

 $ Zeer goed gebracht 

 $ Dank u om mij de spiegel voor te houden 

Samenvatting van de evaluatieformulieren van 
‘Actief leven met reuma’ op 28-05-2016 in Laakdal
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Wat hebben we nodig?

 H een springvorm van ongeveer 20 centimeter

 H 200 g. malse boter - 100 g. bruine suiker - 4 eieren: – dooiers + stijf-

geklopt eiwit

 H 200 g. speltbloem en 1 volledig zakje bakpoeder 

 H 100 g. gedroogde vruchten bv. abrikozen, papaja... - 50 g. gema-

len kokos - 2 eetlepels melk

 H  Voor de kruimeltjes: 75 g. zelfrijzende bloem - 75 g. bruine suiker - 2 eetlepels koude boter in blokjes

Hoe maken we het?

 H Springvorm invetten met gesmolten boter en dan bestuiven met bloem 

of paneermeel.

 H Boter en suiker kloppen tot je een luchtig, romig mengsel hebt.

 H De losgeklopte eidooiers toevoegen, beetje bij beetje.

 H Het speltmeel met de bakpoeder onder het deeg spatelen met de 2 

eetlepels melk, de gemalen kokos en de fijne stukjes papaja.

 H Laatst het stijfgeklopt eiwit er onder heffen en het beslag in de bakvorm 

doen, de bovenkant strijken we gelijk.

 H We maken de kruimeltjes: bloem, suiker en boter met de vingers of keukenrobot of mixer kneden tot 

je precies broodkruim hebt. Deze kruimeltjes strooien we gelijkmatig over het beslag.

 H Bakken in de oven: ongeveer 45 minuten op 180° zetten.

20 miet’S keukenRaam

Miet’s keukenraam

Lastige handen of stijve vingers? Grove kruimeltjes zijn ook lekker.

Stukjes gedroogd fruit snijden? Neem een groot scherp mes, laat de 

punt staan op de snijplank en hak met het lemmet.

TIP

Zelfgebakken taart, altijd lekker. De meesten onder ons hebben wel een keukenrobot of een degelijke 

handmixer die het ons wat gemakkelijker maakt.

Met een bolletje ijsroom en wat slagroom als extraatje doet het af en toe onze RA even vergeten. Altijd 

positief zijn, ook al zijn er minder goede dagen! 

Kom we gaan aan de slag!
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Een patiëntenorganisatie zoals de RA-Liga vzw laten draaien in het Belgische reumalandschap en in Eu-

ropa kan enkel door een goede samenwerking van bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers.

Reeds geruime tijd doen wij een oproep naar medewerkers/vrijwilligers. We krijgen dan zo af en toe het 

volgende antwoord/vraag: ik wil wel eens helpen met... maar waarmee?

Wat doen wij als bestuur?
Er komen nog steeds heel wat vragen toe van leden, patiënten (en hun partners), van vrienden van 

patiënten via e-mail, telefoon of de website. Deze vragen worden beantwoord vanuit ervaringsdeskun-

digheid. Indien nodig worden de vragen doorgezonden naar een deskundige, bijvoorbeeld een arts of 

maatschappelijk werker.

Informatie verstrekken aan en contacten leggen en onderhouden met lotgenoten is en blijft onze hoofd-
doelstelling. 

Dit gebeurt via verschillende kanalen:

 » Ons paradepaardje is de website www.raliga.be die een bron aan informatie bevat over de ziekte RA, 

medicatie, verhalen geschreven door lotgenoten, sociale en maatschappelijke info. De website werd 

tot vorig jaar met het deskundig en kritisch oog van Mia in goede banen geleid. Een evenwaardige 

opvolger hebben we gevonden in Christel. Zij stuurt via de elektronische nieuwsbrief de laatste RA-

nieuwtjes en activiteiten rond en houdt ook een oogje in het zeil op de facebookpagina.

 » Het ledenblad ‘Raam’ geeft een klare kijk op de bezigheden van onze vereniging. Viermaal per jaar 

zit de redactieraad samen rond de tafel om nieuwe informatie en items te verzamelen, de ingezonden 

teksten na te kijken en te bundelen tot een mooi tijdschrift. Dit alles onder het toeziend oog van hoofd-

redacteur Rudi en ontwerper Jo. Na levering van de vele dozen gedrukte tijdschriften kunnen Miet en 

Louis van de dienst verzending van start gaan. Zij kleven adresetiketten op elk tijdschrift en brengen de 

dozen uiteindelijk naar het postpunt zodat alles in de juiste brievenbus belandt.

 » Op regelmatige basis brengen we lotgenoten samen bij informatieve symposia, vormingsweekends en 

ontspanningsmomenten. Het uitwisselen van ervaringen, zoals hoe ’omgaan met reuma’, is zeer be-

langrijk. Om deze activiteiten te organiseren dienen de juiste contacten gelegd te worden met de 

daarbij horende administratieve taken.

 » Om onze eigen kennis op punt te houden en nieuwe contacten te leggen nemen we deel aan sympo-

sia, beurzen, congressen, workshops en sinds kort zijn wij ook aangesloten bij VOKA Health Community 

(Vlaams netwerk van ondernemingen). Contacten onderhouden met allerlei organisaties is een zeer 

tijdrovende aangelegenheid. Momenteel is Jef zich op dit terrein volop aan het inwerken als PR-mede-

werker.

 » Aangezien de werking van RA-Liga zich uitstrekt over heel Vlaanderen is er elke drie maanden met de 

afgevaardigden van de provinciale werkingen platformoverleg. Ideeën worden uitgewisseld, projecten 

en werking worden toegelicht.

 » Jeannine en Nelly verdedigen de belangen van RA-Liga bij de overkoepelende vereniging ReumaNet 

vzw. Via ReumaNet vzw blijven wij op de hoogte van de Europese organisaties EULAR en kregen enkele 

leden reeds de kans om België mee te vertegenwoordigen tijdens de congressen van de Europese pa-

tiëntenvereniging PARE.

 » Soms krijgen wij vanuit de bedrijfswereld vragen om mee te werken aan bepaalde projecten en in-

Het draaiboek van de RA-Liga in een notedop
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dien deze projecten een meerwaarde betekenen voor onze vereniging gaan wij graag in op hun 

aanbod. Via deze werkwijze is trouwens de prachtige internettool abcSUCCES tot stand gekomen. 

Aan al de RA leden en deskundigen die hieraan hebben meegewerkt, nogmaals een hartelijke dank je 

wel.

De RA-Liga is een vzw en omdat we in België leven hangt hier namelijk een enorme administratieve last 

aan vast.

Elke drie jaar is er een verkiezing van het bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Hiervoor dienen de nodige documenten ingevuld te worden, gepubliceerd in het staatsblad en neerge-

legd bij de rechtbank van koophandel.

We zijn houder van een BTW nummer en daardoor moeten we ons houden aan een aantal wettelijk gere-

gelde vereisten: dubbele boekhouding, btw aangiften, belastingaangifte,….

De ledenadministratie en boekhouding wordt verzorgd door de penningmeester. Zij kan steeds advies en 

bijstand vragen aan VSDC vzw waarbij we zijn aangesloten.

Wat kan jij doen om te helpen?

Jij, patiënt, jouw lidmaatschap betekent veel voor onze vereniging. Naargelang het aantal leden hebben 
we meer kracht en worden we meer gehoord bij overheden.

Jij, vrijwilliger, kan een schakel zijn in één van deze stappen in de werking van een patiëntenvereniging.

Jij, vrijwilliger, voelt je verbonden met je ziekte en lotgenoten.

Jij, vrijwilliger, bent het cement van onze vereniging.

Vrijwilliger zijn...

Is vrijwillig maar niet vrijblijvend

Is verbonden maar niet gebonden

Is onbetaalbaar maar niet te koop

Is positief denken is positief doen

Met als enige doel voor jezelf en de ander

een goed gevoel

Bron: www.duizendeneen gedichten.nl
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In een wereld vol veranderingen wil de Reumatoïde Artritis Liga vzw het evenwicht bewaren tussen de ver-

schillende vormen en mogelijkheden om aan de RA-patiënt correcte informatie en ondersteuning aan te 

bieden. Onze gepersonaliseerde uitnodigingen en ons ledenblad RAAM blijven onze troeven. Daarnaast 

verloopt de informatiestroom quasi dagelijks via onze website www.raliga.be met parallelle berichtge-

vingen op onze twee Facebook-pagina’s en een maandelijkse elektronische nieuwsbrief met nieuws en 

weetjes. 

De online mogelijkheden zijn overweldigend maar wij doen er wel ons voordeel mee! Waarom geen mo-

derne, levendige tool op maat die met onze noden meegroeit? 

Leven Met Reuma is een praktische en verrassende online tool, onderverdeeld in vier nuttige thema’s. 

Ga naar onderstaande linken en laat jou verrassen en inspireren door de filmpjes met getuigenissen en tips 

van andere patiënten! 

◊ Actief Leven Met Reuma: werkgerelateerde vragen en tips 

◊ Bewegen: fysieke inspanningen, activiteiten, ontspanning 

◊ Zelfhulp: antwoorden op jouw vragen over je ziekte en hoe omgaan met de problemen 

◊ Uitdagingen en oplossingen: inspiratie om zelf een oplossing te vinden. 

Bovendien heb je de mogelijkheid om jouw eigen suggesties met ons te delen. Heb jij een idee of een op-

lossing voor een probleem? Laat het ons weten, misschien kan jij anderen hiermee helpen! 

Hoe kwam deze tool tot stand? Door een gelukkig toeval kwam de RA-Liga vzw in contact met Curling en 

Cadwels die op zoek waren naar een patiëntenvereniging om samen met hen een tool te ontwikkelen ten 

behoeve van RA-patiënten. Daar onze doelstellingen gelijklopend zijn en MSD bereid was om ons finan-

cieel te ondersteunen, heeft de RA-Liga vzw de kans gekregen om op de website van www.abcsucces.

be twee thema’s voor reumatoïde artritispatiënten te realiseren. Zo kwamen twee specifieke platformen 

tot stand, mede dankzij de hulp van velen onder jullie: Reumatoïde Artritis Coaching (getuigenissen van 

lotgenoten en tips in de omgang met RA) en Actief Leven Met Reumatoïde Artritis (op het werk, vrije tijd). 

Ondertussen is het werkterrein van de vrijwilligers zich aan het herpositioneren. Verschillende verenigin-

gen kiezen voor samenwerking om zo betere ondersteuning te kunnen aanbieden. Denk maar aan ons 

symposium Actief Leven Met Reuma 

Vlaanderen (Sint-Niklaas, Laakdal, 

Aalbeke, Zaventem). Leden willen 

meer inspraak en van elkaar leren. 

Een brainstorm drong zich op, waar-

uit nieuwe ideeën zijn ontstaan. Met 

z’n allen SAMEN TEGEN REUMA op 

www.abcreuma.com. 

Voor vragen over dit artikel kan je 
mailen naar info@raliga.be 

Jouw tools online op www.abcreuma.com
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05-03-2016
Graanmaat

Grote Markt 24
St. Niklaas 28-05-2016

LITC - Nike
Nikelaan 1

Laakdal

01-10-2016
OC

Aalbekeplaats
Aalbeke

19-11-2016
Reuma Expertise Huis
Imperiastraat 16

Zaventem

foto: ReumaNet
wereldreumadag 2014 
flashmob Antwerpen

Actief leven met Reuma

Met dank aan onze sponsors

Partners van ReumaNet

Telkens om 13.30 u.
Paneldebat met deskundigen

uit de sociale, medische en 
werkgerelateerde sector

Keuze uit 3 initiatie workshops
Actief leven met Reuma
Op zoek naar je talenten
Qi Gong - een zachte vorm van bewegen

Communicatie
met Frederik Imbo

Inkom: 8 €

VU: Bernadette Vermeiren, Krombaak 10, 2200 Herentals

2 open Raam
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26 open Raam

Makkie

anders

moet je eens geregeld

uw bekken kantelen, zei de kinesist

ooh, dat is een makkie, dacht ze

tot ze het wou proberen

en voelde dat ze dat ook terug moest leren

’t was eerder een slag in haar gezicht

want ze ontdekte weer een stijf gewricht

’t was een makkie, ja, vroeger

… … … … …

   

Maar oef, nu is ’t terug
   

Een minder stijve rug

En nu probeer ik dit te onderhouden 

en ’s morgens is dit één van de eerste dingen die ik doe,

mijn bekken kantelen, en terwijl mijn rug masseren (vanuit tai-chi)

Bron: ‘bundel grijs en bleuw’ Lieve Vanderlinden 2012
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Nieuwe bloedtest voorspelt RA soms 
wel 16 jaar vooruit

Onderzoekers uit Oxford in Engeland 
hebben een signaalstof gevonden 
die kan voorspellen of iemand risico 
loopt om reumatoïde artritis (RA) te 
krijgen. De signaalstof of ‘marker’ is 
tot 16 jaar vóór dat iemand daadwer-
kelijk RA kreeg, te vinden geweest in 
het bloed. Een bloedtest op deze stof 
kan helpen om RA veel sneller op te 
sporen en te behandelen.

Reumatoïde artritis is een vorm van 
ontstekingsreuma. Bij RA worden 
de gewrichten aangetast door een 
verkeerde reactie van het afweer-
systeem. Die verkeerde reactie kan 
ontstaan doordat bepaalde eiwitten 
veranderen. Het lichaam kan tegen 
deze eiwitten een afweerreactie 
ontwikkelen die het eigen lichaam, 
in dit geval de gewrichten, aanvalt.

Nieuwe signaalstof voor veranderde 
eiwitten
Citrullinering is zo’n verandering in 
een eiwit die ervoor kan zorgen dat 
het lichaam een verkeerde afweer-
reactie ontwikkelt. Hierdoor kan op 
de langere termijn reumatoïde artritis 
ontstaan. De nieuwe signaalstof die 
de onderzoekers in Oxford hebben 
gevonden heet ‘citrullinated tenas-
cin-C’ (cTNC). Door in het bloed van 
2000 mensen met RA te kijken of er 
antilichamen tegen cTNC aanwezig 
waren, konden ze vaststellen of dit 
een goede test zou zijn op RA.

Voorspelling RA in 50% van de geval-
len
Wat bleek? De nieuwe test doet in 
50% van de gevallen een goede 
voorspelling op het ontwikkelen van 
RA. Belangrijk is ook dat de test be-
trouwbaar is: in 98% van de gevallen 
waarin de test RA uitsloot, was er in-
derdaad geen sprake van RA bij de 
patiënt. De nieuwe test kan boven-
dien het ontstaan van RA tot soms 

16 jaar van tevoren voorspellen. De 
onderzoekers kwamen hierachter, 
doordat ze ook bloed konden onder-
zoeken dat afgenomen was voordat 
de patiënten daadwerkelijk RA had-
den gekregen.

Belangrijk voor vroege opsporing en 
behandeling RA
De nieuwe bloedtest die in Engeland 
is ontwikkeld, kan helpen om de di-
agnose RA eerder te stellen. Vroege 
opsporing is heel belangrijk omdat bij 
een snelle behandeling gewrichts-
schade kan worden voorkomen. De 
test op de nieuw gevonden signaal-
stof kan ook nu al helpen om met 
zekerheid vast te stellen of iemand 
reumatoïde artritis heeft. Ook dat is 
belangrijk, omdat de behandeling 
dan sneller kan beginnen.
 

Bron:
http://www.ox.ac.uk/news/2015-12-
10-blood-test-could-predict-arthritis-risk
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RA onder de loep

Chirurgische ingrepen bij REUMATOÏDE ARTRITIS

Wat gebeurt er met een gewricht bij reumatoïde artritis?
Een beetje uitleg bij onderstaande figuur: RA tast in de eerste plaats het gewrichtsvlies (synovia) aan. Dit 

geeft kraakbeenschade, ligamenten kunnen scheuren en peesrupturen kunnen zich voordoen. Als dit 

gebeurt wordt het gewricht instabiel. Een instabiel gewricht leidt tot misvormingen, uiteindelijk kan er ge-

wrichtsdegeneratie (normale functie wordt aangetast) ontstaan.

Soorten ingrepen 
Dank zij de talrijke nieuwe medicijnen zien we veel minder misvormingen en bijgevolg eveneens minder 

chirurgische ingrepen zoals ‘vervanging van de gewrichten’. Naast het plaatsen van prothesen bestaan 

er ook een aantal corrigerende en verstevigende operaties. Het is toch goed om weten wat best tijdig 

chirurgisch behandeld wordt en waarom.

We hebben zowat alle klassieke behandelingsmethodes voor reumatoïde 

artritis beschreven. Maar een zeer belangrijke behandeling blijft ‘de chirur-

gie’. In dit artikel gaan we proberen de belangrijkste chirurgische ingrepen 

te bespreken.
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Voorbeelden van corrigerende en/of verstevigende operaties
• Irritatie van strek- en buigpezen

• Vervanging van vingergewrichten

• Fusie van een duimgewricht

• Verwijdering van een beentje in de pols

• Geklemde zenuwen

• Correcties aan handen en voeten

• Artrodese (vastzetten) van polsen, tenen, enkel

• Ingrepen ter hoogte van de halswervel

…

Urgenties voor operatie
• Neurologische problemen: de zenuwen worden gekneld of geïrriteerd (zenuwaandoeningen, zenuwont-

stekingen, nekwervelproblemen)

• Synovitis van buig- en strekpezen met als gevolg 

• Scheuren van pezen (peesruptuur) 

• Ulnaire drift = afwijkende stand van de ellepijp (mogelijke corrigerende hand/pols operaties)

Al deze voorkomende complicaties, en nog veel meer, werden opgelijst in een vorig nummer van RAAM 

en nadien elk afzonderlijk, uitgebreid besproken in latere nummers van RAAM. (zie ook www.raliga.be: 

http://www.raliga.be/node/661/#chirurgie + linken in deze tekst).

Ernstig functieverlies en invaliditeit
Bij ernstig functieverlies kan het plaatsen van prothesen de patiënt van volledige invaliditeit behoeden – 

mits er geen infectie ontstaat.

Welke gewrichten kunnen vervangen worden door een prothese?
In principe kan elk gewricht vervangen worden doch niet elke soort prothese of techniek staat op punt of 

is aan te bevelen bij reumatoïde artritis. Bij twijfel is een tweede opinie zeker aan te bevelen en men kiest 

best een chirurg die gespecialiseerd is in één bepaald gewricht zoals heupchirurg, kniechirurg, hand/pols 

chirurg, voetchirurg,…

Elleboogprothese Heupprothese en gereviseerde heupprothese (L)
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Links: door RA aangetaste voet Rechts: door RA aangetaste handen en polsenMidden: door RA aangetaste enkel

Schouderprothese Polsartrodese

Vingerprothese (MCP-gewricht)Enkelprothese

Klassieke knieprothese Scharnierknieprothese
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‘De toekomst ligt in jouw handen’

Met die slogan lanceert EULAR, de Europese Liga tegen reuma en PARE, People with Arthritis/Rheumatism 

in Europe, de campagne 2016 voor Wereld Reuma Dag op 12 oktober.
 

De verenigingen vragen aan iedereen om hun verhalen te delen over hoe zij actie ondernemen om een 

waardevol leven te leiden, ondanks de reuma. Een selectie van deze verhalen zal gemonteerd worden 

tot een video die openbaar gemaakt wordt op Wereld Reuma Dag.

Door het delen van deze verhalen willen EULAR en PARE mensen over de hele wereld informeren over reu-

matische aandoeningen en de impact ervan op het dagelijkse leven. Maar vooral wil het tonen dat het 

leven er ook nog mooi kan uitzien, zelfs met reuma.

 

Dieter Wiek, voorzitter van PARE, legt uit: “Naast de nodige educatie rond reumatische aandoeningen 

zal deze campagne ook de waarheid rond deze ziektes onthullen. Hoe pakken mensen met reuma hun 

dagelijkse obstakels weg? Hoe zorgen zorgverleners ervoor dat de kwaliteit van leven omhoog gaat? Hoe 

wordt actie ondernomen om volop in het leven te staan? We willen ook beleidsmensen wakker schudden: 

er moeten meer inspanningen komen om mensen met reuma te helpen.”

 

Wil jij jouw verhaal delen? Dat kan via www.worldarthritisday.org. Een ‘actiefoto’ kan ook geupload wor-

den. Wanneer je je filmpje en/of foto wil delen op sociale media, gebruik dan de #WADStory.

Wil je jouw verhaal ook op de ReumaNet website? Stuur dan een berichtje naar info@reumanet.be.
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Maatsch. zetel:
Krombaak 10

2200 Herentals

info@raliga.be      
www.raliga.be

Tijdschrift van de 
Reumatoïde Artritis Liga vzw

LID WORDEN: € 18
Verzending onder omslag: € 25

Lid beroepsmatig: € 25
Te storten op rek. 

iban: BE98 7340 2251 2493
bic: KREDBEBB 
met vermelding 

‘lidgeld RA-Liga’.

INLICHTINGEN

Regio Antwerpen
Bernadette - 014/21 33 91

Regio Limburg
Regina - 012/74 27 85

Regio Oost-Vlaanderen
Els - 0474/84 43 85 

Regio Kortrijk
Annemie - 0486/81 51 30

Regio Vlaams-Brabant
Linda - 0476/46 64 77 

Afgiftekantoor: 2250 Olen
Afzender: Geelseweg 15, 2250 Olen

Erkenningsnummer: P808125
BELGIË - BELGIQUE

P.B.

2250 OLEN

www.martens-orthopedie.be

orthopedist - schoentechnici

Luc Martens
gespecialiseerd in:

steunzolen
orthopedische schoenen

maatschoenen

onze adressen:

hoofdzetel NEERPELT Heerstraat 40, 3910 Neerpelt
 011 64 15 88 - zitdag woensdag
 
bijhuis MOL Postelarenweg 4b2, 2400 Mol
 014 31 38 98 - zitdag vrijdag
  
bijhuis TONGEREN De schiervelstraat 19, 3700 Tongeren
 012 23 34 87 - zitdag maandag

  
Wij werken overal op afspraak

N.V. ORTHOPEDIE MARTENS
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