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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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Edito
Jaargang  8 – 2/2016

Deze enkele letters en cijfers staan linksboven op het eerste 

blad van onze RAAM. Niet eens een volledige zin. Enkel een 

code.

Jaargang 8: we bestaan acht jaar.

RAAM: ooit een prachtig idee in het achterhoofd van onze 

bezige Jeannine. Geboren op een snikhete, klamme zomer-

avond in Tessenderlo. Op zoek naar verfrissing en een vol-

waardig ledenblad. 

Een groep enthousiastelingen met veel ideeën en nog meer 

goede bedoelingen maar… o, zo weinig ervaring. Het doel 

was duidelijk, de weg ernaartoe hobbelig en zonder route-

planner of gps.

Anno 2016 hebben we een volwaardig ledenblad van de RA-

Liga. 

Niet alle nummers zijn even hoogstaand, zeker niet in het be-

gin. 

De kwaliteit die we nu aan onze lezers voorschotelen mag ge-

zien en gelezen worden. Een kwaliteit die we moeten koeste-

ren en bewaken als ons eigen kind. 

Ik denk daarom dat het nu een geschikt moment is om IE-

DEREEN te bedanken voor zijn/haar bijdrage, groot of klein, 

regelmatig of éénmalig, technisch of ontspannend. Sponsors 

bedankt voor jullie financiële ondersteuning, blijf aan boord.

Zonder de inbreng van onze schrijvers, samenstellers, kritische 

denkers en bestuursleden van de RA-Liga en aanverwante 

verenigingen was en is het niet mogelijk om telkens weer een 

kwaliteitsvol blad te brengen.  

Waarom nu? Zomaar ergens op de tijdslijn van het leven? 

Er is geen lustrum of jubileum te vieren. 

Ik denk dat meer dan ooit de RA-Liga op een kruispunt staat. 

Daarom deze terugblik die tegelijkertijd ook een blik vooruit 

wil zijn. 

De RA-Liga heeft nood aan nieuw bloed. Donoren sta op!

Rudi

hoofdredacteur
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Op reis gaan met reuma, daar komt toch wel steeds iets bij kijken… of iemand. Als je op reis gaat met reuma 

reis je nooit alleen. Je moet rekening houden met een tweede persoon. Eentje die je helaas niet ergens in een 

strandstoel kan dumpen om er zelf alleen op uit te trekken. 

Als ik douanes moet passeren vraag ik bij de reumatoloog steevast om een attest te schrijven. Een bewijs dat ik 

al deze medicatie bij me moet dragen en dat ik deze ook nodig heb. Ik neem zelf ledertrexate en foliumzuur. 

Heel af en toe, wanneer het echt (lees: écht) moet, zal ik plooien om een ontstekingsremmer te nemen.  Het 

klinkt belachelijk, dat bewijs, maar probeer maar eens aan de douane uit te leggen waarom je al die pillen met 

je meesleurt. Dus ik neem altijd het zekere voor het onzekere. Je zou tenslotte als een pillenhandelaar kunnen 

overkomen…  Ik neem ook altijd maar het exacte aantal mee (behalve van de pijnstillers). Waarom?  Eens mijn 

vaste pildagen voorbij zijn en de pillen zijn op moet ik er niet meer aan denken. Tot maandag. Want maandag-

dinsdag-woensdag zijn mijn vaste pildagen. Daarna is het feest en moet ik er heel eventjes niet meer aan den-

ken. 

Dan is het ook even vakantie in mijn hoofd. 

Reuma is al een derde van mijn leven een deel van me. Ook na die diagnose ga ik op reis. Telkens met personen 

die ik goed ken en die rekening houden met mijn alter ego Reuma. Zo trachten we na een actieve dag altijd 

een iets rustigere dag in te plannen. Veel wandelingen op het programma? We lassen geregeld een zitpauze in.

Voel ik ‘s avonds aan mijn klein teentje dat ik over mijn limieten ben gegaan dan zal ik preventief iets nemen om 

de dag nadien toch nog te kunnen genieten van mijn vakantie.  Je ziet, er is er toch altijd een checklist en een 

soort van planning om op reis te gaan, maar met een marge. 

We  bezichtigen en doen zo op het ritme van mijn reuma toch de dingen die op het lijstje stonden. 

Ik had het meeste schrik voor mijn allereerste skireis. Mijn vriend is enorm verzot op skiën en sneeuw en alles wat 

daar nog bij komt kijken. Ik geef toe dat ik erg sceptisch tegenover een skireis stond. Skiën, dat is toch mega-

vermoeiend?  Dat is het ook en daarom haal ik ook geen zotte toeren uit. Groene en blauwe pistes zijn perfect 

haalbaar. Om dan af en toe op een bankje net naast de piste gezellig tegen elkaar te kruipen in de koude om 

te kijken naar alle anderen die naar beneden komen glijden. Ik wil hiermee aantonen dat dit zeker mogelijk is. 

Doe spierverstevigende oefeningen en start op tijd met zwemmen. Ze verstevigen de spieren rondom je ge-

wrichten en dan ga je ze niet overbelasten.  

De koude! Dat is en zal mijn vijand blijven. De koude zorgt bij mezelf 

voor een verkrampte houding.  Laat het niet  zo’n irritante koude zijn 

die tot in je beenderen kruipt en je jezelf niet kan verwarmen. Daarom 

ga ik graag op reis naar de iets warmere landen en dan liefst waar de 

vochtigheid quasi onbestaande is. Wij, ikzelf en mijn alter ego Reuma, 

verkiezen droge warmte. Liefst ook niet snikheet, daarvoor ga ik wel 

naar de sauna.  

Gelukkig hoef ik nooit een extra koffer mee te nemen en heb ik voldoende plaats voor wat souvenirs. Reuma 

neemt wel een bepaalde plaats in en ieder voor zich (want reuma is bij iedereen verschillend) dient er goed 

rekening mee te houden. Maar het is goed doenbaar om een actieve vakantie te plannen. Doseren, maar ook 

blijven bewegen, blijft de boodschap. 

Voor mij is dit de belangrijkste les die ik intussen op reis geleerd heb. Maar het blijft een uitdaging. 

Bron: https://levenmetreuma.wordpress.com/

Reizen met reuma
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Tegenwoordig is er geen twijfel meer over het belang van vroeg behandelen bij Reumatoïde Artritis (RA).

De nieuwe generatie RA-patiënten zijn, dankzij een tijdige diagnose, adequate behandeling en opvolging 

van hun aandoening, gevrijwaard gebleven van schade aan de gewrichten en pezen met de onherroe-

pelijke misvormingen die er mee gepaard gaan. De diagnose RA is erg ingrijpend, ook voor de nieuwe 

generatie RA-patiënten. Iedereen levert in! 

De impact van RA op de nieuwe generatie RA-patiënten kan op het eerste gezicht beperkter lijken maar 

De RA-patiënt en zijn omgeving:
psycho-socale aspecten bij RA
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RA patiënt en zijn OMGEVINGS VELD 
 

Rode draad onbegrip 
 

Dr. Google 

Dit document is eigendom van PPP vzw 

(*) New generation = beter gecontroleerd en schade aan 
gewrichten en pezen is beperkt. 
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RA is en blijft een chronische ziekte met heel wat impact. Het gaat niet over een griepje of zo. Het is be-

langrijk dat de huisarts zich dat goed realiseert. 

Elke RA-patiënt kan bij het overlopen van het schema persoonlijke voorbeelden geven. 

De impact speelt zich af: 

1. Psycho-emotioneel: rouwen om het verlies van gezondheid, besef van levenslang medicatie nemen

2. Relationeel: partner, seksualiteit, kinderwens, kinderen, familie, vriendenkring…

3. Maatschappelijk-economisch: werkverlet, werkomstandigheden, werkgever versus werknemer…  

Op macroniveau: ziekenfondsen, verzekeringen, RIZIV…

4. Fysieke toestand: fysieke beperkingen – beperkingen zijn er ook bij inflammatie 

5. Fitheidsgraad: vermoeidheid en de gevolgen hiervan – ontstekingen geven cardiovasculaire risico’s. 

Artsen zijn zich best bewust van de problemen die zich kunnen voordoen op vlak van het  impact van 

RA op de omgeving van de patiënt. 

Het is belangrijk dat de arts ondersteuning geeft en de patiënt weerbaar maakt door:  

1. De patiënt voldoende correcte informatie mee te geven – UITLEGGEN + COACHEN.
Dit voorkomt dat de patiënt foutieve denkpistes gaat bewandelen. De wijze waarop de arts iets mee-

deelt aan zijn patiënt is van cruciaal belang om een zo gunstig mogelijk resultaat van de behandeling 

te bekomen en fatalisme te vermijden. Boodschappen van onvermijdelijke onomkeerbare achteruit-

gang zijn niet meer aan de orde. Het is belangrijk de patiënt bewust te maken dat een normaal leven  

mogelijk is en men best geen overhaaste beslissingen neemt, op vlak van werk, hobby’s… 

2. De problemen bespreekbaar te maken. 
• De patiënt begint er zelf over, openheid van de arts is hiervoor vereist. 

• Zo niet gerichte vraagstelling aan de patiënt. Bijv.: begrijpt je partner dat dagdagelijkse bezighe-

den niet meer lukken zoals voordien.

3. De patiënt door te verwijzen naar andere professionele hulpverleners. 

Naast de reumatoloog, de reumaverpleegkundige en de huisarts worden ook anderen betrokken bij 

de behandeling van RA, met name de apotheker, de kinesitherapeut, de podoloog, de psycholoog, 

de ergotherapeut, de mensen van de sociale dienst van het ziekenhuis of het ziekenfonds. 

De aanpak van RA is multidisciplinair, de arts heeft hierin een coördinerende rol. Sociale voorzienin-

gen: als arts kan je niet alle voorzieningen, alle wetgeving op dit vlak kennen, het is wel belangrijk de 

patiënten tijdig door te verwijzen. 

4. De patiënt te wijzen op het belang van juiste informatiebronnen op het internet.  
Kijk uit met Dr. Google, raadpleeg een betrouwbare bron: * www.gezondheidenwetenschap.be  * 

www.reumanet.be   * www.raliga.be  * www.patient-partners.be  

Die weerbaarheid is nodig omdat er overal nog veel onbegrip is over RA. 

Bron: deze tekst met bijbehorend schema ‘De RA-patiënt en zijn omgeving’ werd gecreëerd door de werk-

groep ‘Update lesinhoud Patient Partners Program Reumatoïde Artritis’.

®
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‘As long as my RA is properly managed, I feel great!’ 

Dit citaat vond Jef Van Rompay, Patient Partner Reumatoïde Artritis  op de website Novo Nordisk.  

Eigenlijk stond er ‘diabetes’ in plaats van reumatoïde artritis (RA). Je kan ‘RA’ ook vervangen door gelijk 

welke reumatische aandoening.

ACTIEVE PARTICIPATIE, WAAROM? 
Als patiënt kan je een positief effect hebben van zelf iets te doen aan je ziekte, dat geeft je het gevoel 

mee de controle over je ziekte te hebben. Er is dus een groot psychologisch voordeel bij zelfmanagement. 

Een belangrijk begrip hierbij is ‘Shared decision making’!  Dit wil zeggen: 

* gedeelde besluitvorming door de hulpverlener en de patiënt

* je gaat de genomen beslissing ook makkelijker uitvoeren als patiënt

* het maakt dat je je gehoord voelt als patiënt!  

ACTIEVE PARTICIPATIE, HOE DOE JE DAT? 
Er zijn 4 domeinen:

* medicatietrouw  

* gestructureerd leven 

* beweging 

* voeding 

MEDICATIETROUW  
De medicamenteuze therapie vraagt van de patiënt discipline en therapietrouw, in het begin van de 

diagnose en zeker ook later. De diagnose van een reumatische aandoening betekent in de meeste ge-

vallen levenslang geneesmiddelen nemen. Als patiënt moeten we dit beseffen en weten dat medicatie 

nemen zinvol blijft.  Chronisch medicatiegebruik heeft invloed op het maag-darmstelsel, de nieren…  Ook 

dit zullen we als patiënt moeten coachen. 

GESTRUCTUREERD LEVEN 
Streven naar een zo gestructureerd mogelijk leven kan een antwoord zijn voor de vermoeidheidsklachten 

die vaak voorkomen bij patiënten met een reumatische aandoening. Gestructureerd leven staat ook voor 

het blijven kiezen als patiënt voor leuke activiteiten, voor quality time. Een inzicht gevende quote van Anja 

Marchal, medewerker ReumaNet, in deze context is de volgende: ‘Het is belangrijk dat je voldoening hebt 

van je werk/bezigheden, het managen van je beperkingen ten gevolge van je reumatische aandoening 

kost al energie genoeg!’  

BEWEGING 
Een actieve levensstijl waarin bewegen een belangrijke plaats inneemt heeft een gunstig effect op de 

lichamelijke en mentale gezondheid. Regelmatig bewegen is ook voor patiënten met een reumatische 

aandoening noodzakelijk. 

Algemene inzichten in verband met
actieve participatie
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Regelmatig bewegen:
* verbetert de fysieke fitheid, de kracht in de ledematen en de beweeglijkheid van de gewrichten en 

het dagdagelijks functioneren 

* heeft een positief effect op het botweefsel (preventie osteoporose), het gewicht, de cholesterol, de 

stofwisseling (diabetes), de nachtrust, de spijsvertering… 

* werkt preventief voor hart- en vaatziekten 

* doet de vermoeidheid dalen 

* verhoogt de levenskwaliteit, de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen 

Belangrijke inzichten bij bewegen en ontstekingsreuma 
* aangepast bewegen veroorzaakt niet méér ontsteking of opstoten 

* sommige reumatische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld reumatoïde artritis, geven snel atrofie van 

de spieren  

* sport mag, bewegen moet – dit is voor alle reumatische aandoeningen belangrijk. Bij ankylosing spon-

dylitis (ziekte van Bechterew) is bewegen als onderdeel van de behandeling minstens zo belangrijk als 

het nemen van medicatie

* er kunnen trainingsaspecten worden ingelast in de sport- en bewegingsactiviteiten, uitgeoefend door 

patiënten met een reumatische aandoening 

Praktische tips:
* ‘sport- en bewegingsaanpassing’ is nodig bij pijn en/of hoge inflammatie en reeds opgelopen ge-

wricht- en peesschade 

* je kunt als patiënt vragen aan de arts om kine voor te schrijven 

* je overlegt met je arts en/of kinesitherapeut welke fysieke activiteiten nog haalbaar zijn 

* net zoals voor iedereen is het voor de patiënt met een reumatische aandoening zéér belangrijk alert 

te blijven om voldoende te bewegen in het dagdagelijks leven (in dit digitale tijdperk): dagelijks een 

half uur matig intensieve inspanning doet wonderen. Dit kan door te sporten (fietsen, wandelen, 

zwemmen…) maar ook door dagdagelijkse activiteiten te doen: auto zelf wassen, bladeren vegen, 

de trap nemen in plaats van de lift, boodschappen met de fiets… als het maar leuk en haalbaar is. 

VOEDING  
Voeding: gezond, evenwichtig en gevarieerd. 

Overgewicht en roken beïnvloeden het cardiovasculaire risico negatief. 

Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat Anti-TNF minder werkt bij rokers. 

Samenvatting
ACTIEVE PARTICIPATIE DOOR PATIËNTEN MET EEN REUMATISCHE AANDOENING  

Waarom? * Groot psychologisch voordeel van zelfmanagement * Shared decision making  

Hoe? * Medicatietrouw  * Gestructureerd leven * Beweging 

Bron 
Tekst ‘Actieve participatie’ gecreëerd door de werkgroep ‘Update lesinhoud Patient Partners Program 

Reumatoïde Artritis’ en aangepast in functie van alle reumatische aandoeningen 

INSCHRIJVEN: reumadag@reumanet.be
Je kan vooraf je vragen formuleren en doorsturen naar: contact@reumanet.be
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De nacht van zondag op maan-

dag drong het tot me door… 

Nog maar één week en de kind-

jes zijn thuis van school; een hele 

zomervakantie lang! 

Het is iets om naar uit te kijken, 

maar ook iets waartegen ik wat 

op zie. Kindjes thuis betekent le-

ven in de brouwerij. Samen leuke 

dingen doen, op stap gaan, ge-

nieten van onze tuin maar … ook 

niet meer rusten wanneer dit no-

dig is omdat het nu eenmaal niet 

altijd meer uitkomt. Ik vind het niet 

leuk om me even terug te trekken 

wanneer ze thuis zijn. Niet dat ik 

dagen in mijn bed of zetel lig, 

maar ik heb letterlijk de stilte en 

een rustig huis nodig om wat bij te 

komen. 

Wat ik al gaandeweg geleerd 

heb, is de vakantie heel goed te 

plannen. Niet alleen op gebied 

van opvang bij de grootouders 

of kampen en activiteiten, maar 

ook onze gezinsvakantie. Dit laat-

ste is nu waar het schoentje wat 

wringt…  Geen paniek! De gezins-

vakantie is tijdig vastgelegd, voor-

al ook om een vierpersoonskamer 

vast te krijgen en te kunnen ge-

nieten van vroegboekkortingen. 

Het blijft op vakantie gaan in het 

hoogseizoen. 

Om het wat betaalbaar te hou-

den gaan we met de auto. We 

gaan niet té ver weg, maar wel 

ver genoeg om de zomerse tem-

peraturen niet te mislopen. 

Onderweg wordt het wel een 

paar keer stoppen. Gelukkig is dit 

niet enkel voor mezelf, maar ook 

voor de kinderen. Vorig jaar heb-

ben we zelfs een tussenstop van 

een aantal dagen ingepland om 

de rit van Italië naar huis te kun-

nen overbruggen. Dit jaar blijven 

we wat dichter in de buurt en 

gaan we naar Frankrijk. De autorit 

wordt weer moeilijk, maar een-

maal ter plekke is het de moeite 

(hoop ik)!

We hebben gekozen voor een 

hotel met een vierpersoonskamer 

en een hele grote tuin met zwem-

bad, zodat de kindjes (én ik) kun-

nen bewegen. Deze keer hebben 

we het verblijf geboekt met half-

pension. Vorig jaar hadden we 

enkel kamer met ontbijt maar de 

extra kost van twee maal per dag 

uit eten weegt wel zwaar door. 

Geen tenten of caravans voor 

ons. Ik krijg mijn man er met geen 

stokken in, zeker niet voor een 

langere periode. Geen vakantie-

huisje meer, wat duur én je staat 

zelf in voor je inkopen en eten 

klaarmaken. 

Wanneer je aan de kinderen 

vraagt wat ze het liefste willen 

doen in Frankrijk, dan is hun ant-

woord in koor: 

in het zwembad spelen en ploete-

ren. Maar ik ben ook van mening 

dat, als je je zo ver verplaatst, je 

ook wat moet opsnuiven van de 

cultuur, de sfeer, de gastronomie, 

la dolce vita… 

Daar knijpt mijn buikje nu even 

van samen… 

Vorig jaar had ik namelijk al een 

heel programma uitgetekend – 

letterlijk uitgeknipt en in elkaar 

geplakt. Per dag een uitstap of 

activiteit in een bepaalde regio; 

iets leuks voor mijn man, de kinde-

ren, mezelf. Heerlijk was dat. Ge-

woon opstaan, kijken welk weer 

het buiten is, overleggen hoe ver 

we zouden rijden, luisteren naar 

mijn lichaam (kan ik die dag wat 

meer aan of niet), goede afwisse-

ling tussen actie en rust,… 

Ik was er ruim op voorhand mee 

bezig; zalig vond ik dat! 

Dit jaar… ben ik het gewoon uit 

het oog verloren. Ja, ondanks het 

feit dat ik thuis ben. Ik ben dan 

ook met zoveel andere dingen 

bezig geweest (loopbaanbege-

leiding plannen, opleiding in orde 

brengen, naar kiné, steunzolen 

tot drie keer toe aanpassen,…) 

dat het me helemaal ontgaan is. 

Schandalig, ik weet het! 

Ik ben dan ook deze ochtend 

onmiddellijk de nodige reisboe-

ken gaan inslaan zodat ik de ko-

mende dagen onze vakantie kan 

beginnen plannen. Het zal niet zo 

uitgewerkt zijn als vorig jaar, maar 

ik wil er echt wat van maken! Uit-

eindelijk is het altijd leuk wanneer 

je een alternatief programma kan 

aanbieden als het even wat min-

der gaat. Liggen aan het zwem-

bad is altijd een optie… maar ik 

ga natuurlijk op zoek naar die 

extra’s die een vakantie onverge-

telijk maken. Gewoon omdat ik ik 

ben. 

Bron: reumainmij.be/

Zomervakantie in zicht
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RA-Antwerpen
Woensdag 13 april - 11 mei - 15 juni 2016 van 
16 tot 18 uur: fitness   
Locatie: Ten Kerselaere, Boonmarkt 17 te Hal-

laar

Zaterdag 4 juni 2016:  daguitstap met autobus 
voor leden, partners, familie en vrienden
Info via vercammen.gilis@skynet.be

RA-Limburg
Woensdag 13 april 2016 – 19.30 u.: RA & nieuwe 
behandelingen
Spreker: Dr. Reumatoloog Isabelle de Wergifosse

Locatie: Taverne Konak, Tongersesteenweg 11 

te Borgloon

Zondag 29 mei 2016 van 7 tot 11 u.: streekont-
bijt met bubbels
Locatie: Zaal Herkvallei, Sint-Truidersteenweg 

317 te Hoepertingen (Borgloon)

Info en inschrijvingen via bestuursleden. 

RA-Liga Vlaams-
Brabant
Vrijdag 15 april – 27 mei – 24 juni 2016 – 19.30 u.: 
praatavonden
Locatie: Beerselsestraat 18 te Buizingen

RA-Liga West-Vl.
regio Kortrijk
Zaterdag 16 april 2016 – 09.30 u.: uitstap voor 
onze leden     

Startplaats: Lagaeplein te Kortrijk om 9;30 u.

Programma: bezoek tabaksmuseum & kaas-

proeverij.

Middagmaal voorzien.

Donderdag 16 juni 2016 – 19.30 u.: zitdansen
in samenwerking met VVB Kortrijk

Locatie: OC De Vonke, Lagaeplein 24 te Heule.

Regionale werking - agenda

RA-Liga weekend: 
22 – 23 – 24 april 2016

Actief leven met RA
 

Parkhotel, Arcen (NL)



Regionale weRking 11

14.25 u.: genieten op het terras van Texture van een zalig lentezonnetje en een frisse lentewind!  

We moeten je verlaten voor een boeiend ‘praatcafé’ met thema ‘pijn’.

14.30 u.: Stefanie Decock, verpleegkundig pijnspecialist (1) leidde het gesprek in met enkele essentiële 

basisgegevens omtrent pijn. Een nieuwe kijk voor ons. Er werd ook een niet te onderschatten aandacht 

gegeven aan de pijnbeleving bij de patiënt. 

Pijnbeleving die ruim gesteld is en besproken werd naar bio-psycho-sociaal model. Hierbij werd vermeld 
dat het emotionele aspect bij pijn een belangrijk element is, als het gaat om hoe wij die pijn ervaren en ons 
gedrag bepalen. Het maakt de beleving en het gedrag bij ieder zo verschillend dat objectief beoordelen 
van pijn niet mogelijk is. Zie handleiding ‘Omgaan met pijn’ 12 maart Reumatoïde Artritis Liga (2)

De aanwezigen werden uitgenodigd om aan de hand van een tekst uit de handleiding na te denken 

en weer te geven hoe het onder andere  voor zichzelf is pijn hebben. Na wat reflectie kwam het ge-

sprek goed op gang. Iedereen kon zijn woordje plaatsen. De ervaringen van partners van RA-patiënten 

werd ook gehoord en gedeeld. Stefanie pikte heel gepast in en zo was er erkenning, niet onbelangrijk.  

Naast pijn zijn er in ons leven levenswaarden die ons motiveren om zo de worsteling met pijn te kun-

nen overstijgen. Het was aan ons om die levenswaarden op verschillende levensgebieden even 

op een rijtje te zetten. Van daaruit konden we verder met ons gesprek. Héél zinvol en sereen. 

 

16.30 u.: even napraten… en de zon was nog steeds van de partij. Fijn!

(1) Stefanie Decock werkzaam in AZ Groerninge Kortrijk

(2) Omgaan met Pijn, 12 maart RA-Liga vzw opgesteld door Stefanie Decock en pijnpsychologe Liselot  Devaere

Ter afsluiting: uit de hand-outs van Omgaan met pijn 12 maart RA-Liga

Huiswerk…om over na te denken…

* Vechten tegen pijn is als drijfzand

* Besef dat juist door je bereidheid de ongenode gast in je huis te accepteren,  je een leven kan 

leiden volgens je eigen waarden

* Realiseer je dat dit leven met pijn misschien niet perfect is maar het kan heel bevredigend zijn als 

je leeft naar je eigen waarden. 

Feedback…

Het was een  fijne namiddag vol informatie en begripvol luisteren naar elkaar.
Je kan nog verder werken met de ontvangen vragenbundel.
Stefanie heeft er echt goed werk van gemaakt.

Zaterdag 12 maart 2016, Kortrijk
Praatgroep ‘pijn’ - een verslag
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The Pfizer themeline

The Pfizer themeline is a concise statement of our company’s purpose.  
When it is locked up with the Pfizer logo it communicates our key reason 
for being in a clear, direct, and engaging manner.

Pfizer Branding Guidelines / Visual Identity / Section 1: The masterbrand / The Pfizer logo-themeline

General Users   Communications Professionals   Design Agencies
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RA onder de loep

Hoe kunnen we een BIOLOGICAL best omschrijven? 
Een biological is een medicijn, waarvan het effect  vergelijkbaar is met dat van de klassieke basisgenees-

middelen maar met een meer specifieke werkzaamheid op bepaalde boodschapperstoffen van ons af-

weersysteem (cytokines) of op bepaalde ontstekingscelpopulaties die een rol spelen bij het ziekteproces. 

Zij hebben eveneens tot doel de pijn en de zwelling van de gewrichten te verminderen, het ontstekings-

proces te stoppen en de schade te beperken. Zij worden ingeschakeld wanneer klassieke basismedicijnen 

onvoldoende werkzaam zijn en/of slecht verdragen worden.  

Welke biologische middelen bestaan er tot op heden?
De biologische middelen omvatten de TNF-remmers: adalimumab (Humira®), certolizumab (Cimzia®), 

etanercept (Enbrel®), golimumab (Simponi®), infliximab (Remicade®). Abatacept (Orencia®) verhindert 

de activering van T-cel of T-lymfocyten en vermindert zo de productie van o.a. bepaalde cytokines. Toci-

luzimab (RoActemra®) is gericht tegen het cytokine Il-6; rituximab tegen B-cel of B- lymfocyten. 

Gezien de ruimere ervaring met de TNF-remmers zijn deze middelen op dit ogenblik de eerste keuze wan-

neer een biologisch middel nodig is, bv. bij onvoldoende doeltreffendheid van een associatie van klas-

sieke DMARD’s. Bij gebrek aan direct vergelijkende studies tussen de TNF-remmers onderling is het niet 

mogelijk een voorkeur uit te spreken voor een van deze middelen. De TNF-remmers worden in principe 

toegediend samen met methotrexaat gezien de grotere doeltreffendheid  ten opzichte van elk afzonder-

lijk gebruikt geneesmiddel. 

Men dient rekening te houden met de hoge kostprijs en de terugbetalingsvoorwaarden van het RIZIV. 

De voornaamste ongewenste effecten van de TNF-remmers zijn allergische (lokale of algemene) reacties 

en een verhoogde gevoeligheid voor bacteriële of virale infecties, met mogelijke heropflakkering van 

tuberculose. Gebruik tijdens de zwangerschap wordt ontraden gezien het gebrek aan gegevens. Met 

sommige TNF-remmers lijkt de ervaring, hoewel beperkt, echter geruststellend en er wordt daarom gesug-

gereerd dat de TNF-remmers een alternatief kunnen zijn wanneer tot misvorming verwekkende DMARD’s 

zoals methotrexaat en leflunomide gestopt moeten worden vóór een zwangerschap. 

Wanneer de TNF-remmers niet doeltreffend zijn of niet verdragen worden, kunnen andere biologische 

middelen overwogen worden zoals abatacept, rituximab of tocilizumab, eveneens bij voorkeur samen 

met methotrexaat. De beschikbare gegevens laten niet toe een van deze geneesmiddelen te verkiezen 

boven de andere.

In België worden abatacept en tocilizumab terugbetaald door het RIZIV onder dezelfde voorwaarden als 

de TNF-remmers; rituximab wordt slechts terugbetaald bij falen van een basisbehandeling met minstens 

In dit nummer besteden we aandacht aan de ‘BIOLOGICALS’.   

Een aantal stoffen (eiwitten) bevorderen of zetten de ontsteking in gang 

zetten.

De nieuwe generatie anti-reumageneesmiddelen, de zogenaamde ‘bio-

logicals’, probeert deze eiwitten te onderscheppen en te blokkeren, zoda-

nig dat ze geen ontsteking meer kunnen veroorzaken. 
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één TNF-remmer. Zoals alle immunomodulatoren kunnen deze middelen het optreden van infecties bevor-

deren.  

Tegenindicaties voor het gebruik van een biological  
• overgevoeligheid, allergie 

• ernstige infecties  

• tuberculose (tenzij na voorafgaande behandeling)  

• opletten met koorts, onbehaaglijk gevoel, wonden en tandproblemen  

• ernstig hartfalen 

Stoppen van de behandeling 
Bij patiënten met aanhoudende klinische remissie vraagt men zich dikwijls af of de basisbehandeling mag 

verminderd of gestopt worden. Het stoppen van de basisbehandeling kan een inflammatoire opstoot 

uitlokken en een progressieve en trage vermindering van de basisbehandeling is dan ook slechts te over-

wegen bij langdurige remissie (meer dan 6 maanden) en in overleg met de reumatoloog en de patiënt. 

Conclusie 
De aanpak van reumatoïde artritis is de laatste jaren sterk gewijzigd en de impact van geneesmiddelen op 

het verloop ervan is duidelijk toegenomen. Het zijn vooral patiënten met de ernstigste vormen bij wie, op 

voorwaarde dat de juiste behandeling in een vroeg stadium van de ziekte gestart wordt, het voordeel het 

grootst is, met een belangrijke verbetering van de levenskwaliteit. Indien er voldoende argumenten zijn om 

te overwegen dat een patiënt lijdt aan reumatoïde artritis kan men dan ook niet meer volstaan met een 

afwachtende houding en symptomatische behandeling maar moet zo snel mogelijk de meest adequate 

aanpak gestart worden.  

Bronnen: www.raliga.be - www.BCFI.be – www.uzleuven.be 

Over biosimilaire geneesmiddelen in België 
Een biosimilar is een lookalike van een biologisch geneesmiddel, dat echter wel 20 tot 34 % goedkoper is 

dan het originele product. Vrij recent, in de zomer van 2012, nam de Minister van Volksgezondheid maat-

regelen om het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen aan te moedigen, zonder aanwijsbaar succes 

tot nu toe.

Op vraag van de minister ging het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na waarom 

biosimilairen in ons land alsnog niet doorbreken. De kortingen (tot 75% voor sommige producten) en an-

dere voordelen van de fabrikanten van de originelen aan de ziekenhuizen maken dat de biosimilairen 

uiteindelijk voor hen niet concurrentieel zijn. Tegelijkertijd betaalt het RIZIV de ziekenhuizen immers nog 

steeds terug op basis van de officiële prijs van het origineel. Daarnaast twijfelen veel artsen aan de doel-

treffendheid en veiligheid van biosimilairen en dit is zeker mee te wijten aan het gebrek aan informatie en 

klinische gegevens.  

De 37 pagina’s tellende synthese (KCE_199As_Biosimilaire_synthese NL.pdf) is te vinden op deze bron: 
https://kce.fgov.be/nl/publication/report/barri%C3%A8res-en-drijfveren-voor-de-opname-van-biosimi-
laire-g
In ons vorig nummer van RAAM, jaargang 8 – nr. 3 – 2016 (januari, februari, maart) staat uitgebreide infor-
matie over biosimilars, met als titel BIOSIMILAR MEDICIJNEN IN EUROPA EN BENELUX. 
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Goedkoop voorschrijven’: nieuwe definitie vanaf 1 januari 2015  
Op 1 januari 2015 is de definitie van ‘goedkoop voorschrijven’ gewijzigd. De bedoeling is voorschrijvers aan 

te moedigen de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven aan hun patiënten, zodat de overheid 

meer middelen overhoudt om te investeren in onder andere vernieuwing. 

Welke geneesmiddelen vallen onder de nieuwe definitie? 

Biosimilaire geneesmiddelen (‘biosimilars’) en in prijs gedaalde (originele) biologische geneesmiddelen. 

Bron: 
http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/goed-

koop-voorschrijven-20150101.aspx#.VsCdovLhD4Y  
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‘k zou zo graag eens …

‘k zou zo graag eens effe terug mezelf willen zijn
misschien wel tot rust komen
maar voorts leven zoals in mijn dromen

Tennissen, zwemmen, fietsen
er echt tegen aan kunnen gaan
maar zo … kan ik het nu niet aan

‘k wil het wel rustiger doen
ik wil alles wel een beetje doseren
maar me toch geweldig amuseren

Maar zelfs zo … 
komt er steeds iets bij 
en hierdoor voel ik me niet zo vrij 

Ik kon zo genieten toen ik terug mocht zwemmen 
maar toen veranderden de plannen
en zwom ik om mijn spieren te ontspannen

Ik was zo blij toen de pillen aansloegen
en mijn knieën en hamstrings voelden als herboren
maar toen kwam de vermoeidheid alles verstoren

’t werd pillen en nog eens pillen pakken
en geregeld tussenin ‘echt’ slapen gaan
wilden we ’s avonds nog een balletje slaan

Los fietsen werd me aangeraden
dat is voor alles goed (zei de bedrijfsarts)
maar men beseft niet dat je al van alles doet

En dat je dan weer moet plannen en alles herbekijken
maar ik wil vooruit en zeker niet wanhopen
en besloot toen een e-bike te kopen

Want fietsen doe ik ook wel graag
maar bergop lukt me niet zo, zeker niet op de morgen
maar met een e-bike kan ik de berg op zonder zorgen

Dus deze knoop werd weer doorgehakt
ik keek er echt naar uit
dat we konden fietsen voluit

Terwijl anderen gingen tennissen
maakte ik een fietstocht heel alleen
en kwam langs mooie wegen heen

’t gaf me een zalig en fijn gevoel
alleen als ik nadien weer niet kon slapen van pijn
gingen de fijne gedachten over in chagrijn.

Bron: ‘bundel grijs en bleuw’ Lieve Vanderlinden 2012



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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Onze vijfjarige kleinzoon Guus 

is extreem  allergisch voor al-

les wat noten, maar vooral wat 

pindanoten bevat. Als voorzorg 

heeft hij altijd een klein rugzakje 

bij met speciale pennen die zijn 

leven kunnen redden. Dat zakje 

gaat overal mee, naar school, 

naar moeke en vake, naar oma 

en opa en zelfs naar de kapper. 

Gelukkig heeft  hij de pennen  

nog nooit nodig gehad. Zijn 

mama en papa, die na-

tuurlijk wel erg bezorgd zijn, 

proberen hem al een hele 

tijd in te prenten dat hij  

voortdurend moet oplet-

ten. Voor hij iets eet moet 

hij zeker weten dat er geen 

noten in zitten. Dat lukt al 

behoorlijk. Guus weet on-

dertussen al goed waar hij 

moet op letten. 

Op een woensdagnamid-

dag speelt hij samen met 

zijn broertjes met auto-

tjes in onze living. Een heel 

parcours met straten en 

oversteekplaatsen vult ons 

tapijt. Misschien is dit het 

moment om Guus ook wat over 

veiligheid op straat te leren. Dat 

je niet zomaar met iedereen 

mag meegaan vind ik toch een 

tussendoorlesje waard.  

Ik kom nog uit het Dutrouxtijd-

perk en ben misschien wat te 

overbezorgd als het over dit on-

derwerp gaat..

Voor mijn generatie behoren 

beelden van kinderen die door 

minibusjes opgepikt worden tot 

het collectieve geheugen.   

Ik ga gezellig naast hem zitten 

en neem een autootje en een 

poppetje in mijn hand. ‘Dit pop-

petje ben jij, Guus. Je loopt van 

school naar huis en naast jou  

stopt een auto. Een vreemde 

meneer heeft een reep choco-

lade in zijn hand en zegt: jon-

getje, als je instapt krijg je deze 

reep. Wat zeg je dan?’

Guus kijkt me bedenkelijk aan. 

Ik zie in zijn hoofdje de radertjes 

werken. Plots zie ik  trots in zijn 

ogen. Voor zijn andere broertjes 

iets kunnen zeggen antwoordt 

hij kordaat:  Dan zeg ik: ‘meneer, 

wat zit er allemaal in die reep?’ 

Guus heeft duidelijk zijn les over 

zijn notenallergie geleerd. De 

andere les over veiligheid vergt 

nog wat meer oefening, denk ik!   

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.

Veilig op straat

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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‘Wanderlust’ is de Engelse term 

voor graag reizen en de wereld 

willen zien, voor het gevoel niet 

stil te kunnen zitten. Er zijn zo-

veel plekken op deze aarde die 

de moeite van het verkennen 

waard zijn, die je blik wat wijder 

maken, culturen om te ontdek-

ken. Ik ben er eerlijk gezegd dol 

op. Hoe meer je reist, hoe meer 

de reismicrobe zich nestelt.  

Reuma sluit reizen gelukkig niet 

uit. Het wordt wel ‘anders’ rei-

zen. Zoals bij alle activiteiten: 

zoeken naar de manier van rei-

zen die bij je past.  

Toen ik een jonge twintiger was 

wilde ik zo graag met een reis-

organisatie weg. Naar landen 

en werelddelen waarvan de 

namen alleen al me deden dro-

men. Liefst lekker avontuurlijk. 

Een georganiseerde reis bete-

kent echter dat je je aanpast 

aan het ritme van de groep. Uit 

ervaring heb ik geleerd dat op 

stap gaan met een reisgroep 

van fysiek gezonde mensen snel 

uitloopt op frustratie. Dat vrese-

lijke gevoel niet genoeg te kun-

nen en in het verlengde soms 

niet ‘goed genoeg zijn’ en dus 

het overschrijden van je eigen 

grenzen. Met een groot risico 

op een opstoot en dus niet mijn 

weg. 

Nu reis ik vaak samen met een 

goede vriendin. Zij heeft een ta-

lent voor het ineensteken van 

interessante reizen. We hebben 

samen al wat continenten afge-

reden. We hebben een beetje 

hetzelfde ritme, willen veel zien 

maar vinden het niets-moet-

alles-mag principe toch wel be-

langrijk. Als ik niet naar mijn bud-

get zou moeten kijken, dan hoe 

verder hoe liever. Daar komt 

echter ook het reumakaartje 

even kijken. 

Voor sommige landen zijn vac-

cinaties nodig. De meeste kan 

ik, ook met Humira, wel hebben. 

Maar ‘levende’ vaccins zijn uit-

gesloten, tenzij ik gedurende 

maanden stop met mijn medi-

catie. Een risico dat ik voorlopig 

niet wil nemen. Dat sluit landen 

in Afrika en Zuid-Amerika uit als 

reisbestemmingen. Ik vind dat 

soms wel spijtig. Voorlopig denk 

ik dat wanneer ik om één of an-

dere reden voor langere tijd met 

Humira zou moeten stoppen ik 

misschien wel een moment vind 

om dat vaccin te gaan halen. 

En dan … ligt de andere helft 

van de wereld ook open. 

Marthe

Wanderlust

Zoek niet. 

Deel IV van onze reeks over ‘terugkeer naar werk voor mensen met een reumatische aandoe-

ning’ zal door omstandigheden pas in een volgend nummer van RAAM opgenomen worden. 



Wat hebben we nodig? 
 H150 gr. spirelli 

 H klein doosje fijne diepvrieserwtjes

 H 200 gr. grijze garnalen

 H 4 scampi’s en 4 kerstomaatjes

 H zakje kleine mozzarellakaasjes

 H mayonaise of yoghurtdressing

 H 2 hard gekookte eitjes

 H verse bieslook 

Hoe maken we het? 
 H we koken de diepvrieserwtjes beetgaar en spoelen zeer goed met koud water zodat ze hun groene 

kleur behouden 

 H we koken de spirelli beetgaar en spoelen deze ook goed met koud water zodat ze niet kleeft 

 H we mengen de erwtjes met de spirelli en verdelen over de bordjes 

 H we leggen twee schijfjes ei, een half kerstomaatje en de scampi op  elk bordje 

 H we strooien de grijze garnalen over de spirelli

 H het bolletje mozzarella (in schijfjes of in zijn geheel) mag je ook nog op het bordje leggen

 H we werken af met yoghurtdressing of mayonaise. Een sprietje bieslook geeft het een speciaal ac-

centje. 

Facultatief 
 H met Pasen neem je een kwarteleitje...

 H met Kerstmis een rivierkreeftje... 

 H gekleurde spirelli vinden kinderen vaak fijn 

 H spirelli kan je natuurlijk vervangen door penne, farfalle... 

20 miet’S keukenRaam

Miet’s keukenraam

• zet alle ingrediënten  klaar zodat je de bordjes maar hoeft samen te stellen

• dit gerechtje kan je perfect op voorhand klaarmaken,  koel bewaren tot je het nodig hebtTIP

Een tijdje geleden naar een huiskamerconcert geweest bij Marijs. Carlo, kok van beroep, had voor de ge-

legenheid verschillende hapjes gemaakt en eentje daarvan was erg in trek.  Ik wil dit recept graag delen 

met jullie, lekker en ‘poepsimpel’. 
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Uw mening telt: meten van activiteit en uithouding 
De KU Leuven en EULAR, de Europese Liga tegen 
Reuma, vragen uw medewerking in een onderzoek 
naar fysieke activiteit. De mening van de patiënt 
telt, dus doe zeker mee! De vragenlijst neemt on-
geveer vijftien minuten in beslag en wordt anoniem 
verwerkt. Het ’Onderzoekscentrum voor Skeletale 
Biologie en Engineering’ (KU Leuven) en de ‘Euro-
pean League Against Rheumatism’ (EULAR) orga-
niseren dit onderzoek om de kwaliteit van zorg te 
verbeteren.  De link naar het onderzoek vindt u op 
www.reumanet.be/geef-uw-mening-meten-van-
activiteit-en-uithouding. 

Goed medicijngebruik bij behandeling met gluco-
corticoïden 
Reumatische aandoeningen worden nog vaak 
(deels) behandeld met glucocorticoïden (GC), 
in de volksmond cortisonen genoemd. Over deze 
medicijnen bestaan heel wat vooroordelen omwille 
van de nevenwerkingen die ze kunnen veroorza-
ken. Toch kunnen GC uitstekende resultaten boe-
ken. Een team van Europese specialisten en patiën-
ten ontwikkelden in 2013 richtlijnen voor een goed 
gebruik van GC. Deze richtlijnen zijn nu ook beschik-
baar in lekentaal, vertaald naar het Nederlands en 
te vinden op de website van ReumaNet onder de 
link ‘Wetenschappelijk onderzoek in begrijpbare 
taal’ (linkse kolom). 
We lezen onder meer dat patiënten bijwerkingen 
kunnen verminderen of zelfs voorkomen door een 
aangepaste levensstijl. GC moeten correct  ingeno-
men worden. Uw arts dient u hierover te informeren. 
Verder is het belangrijk dat de arts weet of u nog lijdt 
aan andere aandoeningen en wijzen de richtlijnen 
op het belang van regelmatige check-ups. 

Deze lekenversie is bedoeld om patiënten en hun 
omgeving correcte informatie te verstrekken. Goed 
geïnformeerde patiënten hebben een grotere the-
rapietrouw en hun ziekte geraakt sneller onder con-
trole. Het vervangt natuurlijk geen medische con-
sultatie! Ga dus altijd een gesprek aan met uw arts. 

Naast deze lekenversie over het gebruik van GC 
staan er nog heel wat andere boeiende artikels op 
deze webpagina, die continue wordt aangevuld. 
Breng zeker een bezoek. 

Minister De Block wil meer biosimilars op de markt 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wil 
het gebruik van biosimilars stimuleren. Ze kwam tot 
een convenant met de medische sector en de far-
maindustrie. In de reumatologie worden biologische 
medicijnen al een vijftiental jaren met succes ge-
bruikt. De biologicals zorgen ervoor dat patiënten 
die niet reageren op de traditionele behandelingen 
nu toch nog geholpen kunnen worden. Voor velen 
zijn het wondermiddelen. Sinds vorig jaar komen de 
eerste biosimilars op de markt, omdat de patenten 
van de originele biologicals vervallen. Maar, in te-
genstelling tot generische geneesmiddelen, zijn bio-
similars niet identiek aan biologicals. Het gaat om 
kopieën die therapeutisch evenwaardig zijn, maar, 
omdat het om een biologisch proces gaat, zijn ze 
niet hetzelfde. 

Biosimilars zijn wel een stuk goedkoper, wat meteen 
ook de reden is waarom De Block het gebruik ervan 
wil stimuleren. 

Deze evolutie maakt opnieuw duidelijk dat de com-
municatie tussen arts en patiënt belangrijk is. Wan-
neer er om een bepaalde reden een switch overwo-
gen wordt, moet de patiënt voldoende informatie 
ontvangen. De patiënt heeft het recht te weten 
wat hem wordt toegediend. Het convenant van De 
Block wordt op 1 juli 2016 geëvalueerd. Wanneer er 
geen duidelijke toename is van het gebruik van bio-
similars komen er alsnog wetgevende maatregelen. 
Bent u in behandeling met een biological? Spreek 
hier dan zeker over met uw arts. 

Meer info over biologicals en biosimilars vindt u op 
de website van ReumaNet.    www.reumanet.be  
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Biologics

It’s about confidence
info : http://hospirabiologics.eu 

questions : medinfo.benelux@hospira.comB
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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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De Reumatoïde Artritis Liga vzw informeert niet alleen haar leden en RA-patiënten in het algemeen maar 

maakt zich ook sterk om iedereen aan te zetten actief te zijn en te blijven. Actief wat de werkvloer be-

treft en actief in beweging. Zaterdag 5 maart vertrok ik met een gemengd gevoel naar Actief Leven Met 

Reuma in Sint-Niklaas omdat ik nood heb aan informatie die echter vaak heel confronterend voor me is.  

Toch is het mijn inziens  beter en verhelderend om zoveel mogelijk kennis te vergaren. Mijn nieuwsgierigheid 

werd op het symposium meer dan beloond!

Bij aankomst bleek de zaal een geschikte locatie voor het beoogde doel, ook al was het snel duidelijk dat 

de opkomst jammer genoeg niet geheel zoals verhoopt was. Niet echt een nadeel voor de aanwezigen, 

wij kregen des te meer aandacht.

De namiddag startte met een welkomstwoord van onze voorzitter Jeannine en vervolgde meteen met 

het debat, waarin de antwoorden op de ingestuurde vragen duidelijk door de verschillende panelleden 

-ieder volgens de eigen invalshoek- werden verwoord tot een vloeiend en coherent geheel. Ter afronding 

was er even tijd voor vragen, tips en advies. 

Moeiteloos sloten de andere deelnemers en ik aan bij een andere workshop naar keuze. ‘Op zoek naar je 

talenten’ bleek een frisse benadering om je ‘eigenheden’ te ontdekken en te ontwikkelen. Het geplande 

uurtje was vrij kort en dit was voor menigeen een algemene opmerking over het verloop van het volledige 

programma. Als afsluiter kwam Frederik Imbo en zijn interactieve presentatie aan bod. Met zijn humor en 

radde tong wist hij op aanstekelijke en enthousiaste wijze de zaal te begeesteren ‘Waarom we Twee Oren 

en slechts Eén Mond hebben’. 

Een dikke PROFICIAT aan iedereen die aan de organisatie heeft meegewerkt!  ‘Les absents ont toujours 

tort’, zeggen de Fransen en gelijk hebben ze. Wees er daarom op een volgende editie van Actief Leven 

Met Reuma bij en geniet, zoals ik en vele anderen, van een interessante namiddag. 

INSCHRIJVEN: reumadag@reumanet.be
Je kan vooraf je vragen formuleren en doorsturen naar: contact@reumanet.be

Actief leven met Reuma
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Zaterdag 28 mei 2016 
van 13.30 tot 17.00 u.

Actief leven met Reuma

Programma: zie pagina 24

Locatie: Laakdal LITC, 
Nikelaan 1 te Laakdal

INSCHRIJVEN: reumadag@reumanet.be
 

Je kan vooraf je vragen formuleren en doorsturen naar:
contact@reumanet.be
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P.B.

2250 OLEN

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

Emile - 03/230 17 02

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


