Hoe kan je lid worden ?

IN

LL

P
IM
ALS EEN S

EL

GW
O R DT

Via onze website: www.raliga.be
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Alles over de oRAnje knoop
vind je hier

Exclusief voor onze leden:

Als een simpele knoop
een kwelling
wordt

* Ons ledenportaal LidWeb
met thema’s uitsluitend voor leden.
* Onze e- nieuwsbrief.
Als lid wordt jouw e-mailadres toegevoegd
aan onze verzendlijst en
ontvang je automatisch een exemplaar.
* Ons ledenblad RAAM elk trimester per post.
* Onze website (leden onbeperkt toegang).
* Online leden registratie
(nieuwe lidmaatschap of hernieuwing).
* Online agenda.
* Sociale media: Facebook, Instagram.
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Wordt vrijwilliger
Heb je interesse, laat dan zeker van je horen!
info@raliga.be

Een simpele knoop vastmaken:
Voor mensen met reumatoïde artritis (RA)
kan dit een hele opgave zijn…
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Wat is reuma?

Wie zijn wij? Wat doen wij?

Reuma is de verzamelnaam van meer dan honderd verschillende aandoeningen van het bewegingsapparaat (ontsteking van de gewrichten). De aandoening reumatoïde artritis wordt
dikwijls afgekort als “reuma”, maar dit is dus
niet helemaal correct. Er bestaan een hele
reeks reumatische ziektebeelden.

De RA Liga vzw is een patiëntenvereniging . Wij
willen reumatoïde artritis bespreekbaar maken
en de belangen van RA patiënten verdedigen.
Samen met zorgverleners en academici delen
wij informatie, kennis en ervaring over zowel
het medische aspect rond reumatoïde artritis
(RA), als de sociale impact voor de patiënt en
zijn omgeving.
Onze vereniging organiseert regelmatig activiteiten zoals infomomenten, Webinars, lotgenotencontacten in onze regionale afdelingen
maar ook over de provinciegrenzen heen.

Wat is reumatoïde artritis?
Reumatoïde Artritis is een auto – immuunziekte, het afweersysteem dat normaal gezien infecties bestrijdt valt daarbij het eigen lichaam
aan, in dit geval bepaalde delen van de gewrichten.

Een correcte en specifieke diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal van de patiënt en
de klachten. Naast uitgebreid lichamelijk onderzoek kunnen verschillende soorten bloedtests, röntgenfoto’s en andere onderzoeken
nodig zijn om te bepalen om welk type reumatische aandoening het gaat en welke behandeling daarvoor het meest geschikt is. Een vroege
herkenning en een passende behandeling kan
de ziekte afremmen en zo onherstelbare schade voorkomen.

Lotgenoten contact.
Wij brengen lotgenoten met elkaar in contact
waardoor er ervaring en informatie kan uitgewisseld worden.
Deze gebeurde in corona tijden online.
Dit alles en veel meer kan je terug vinden op
onze website: www.raliga.be

Een oranje knoop
als teken van betrokkenheid.
Met de oRAnje knoop brengen we RA onder de
aandacht omdat
Een simpele knoop vastmaken kan voor mensen met RA een hele opgave zijn.

In 2022-2023 maken we van
de oranje knoop een begrip.
Via kunst
brengen we RA
			 samen
			
onder de aandacht.
Elly Bosmans

Geroepen om mee te werken aan onze
Call to Art?
We schrijven een opdracht uit met de focus
op het RA verhaal. Ieder kunst- of creatief
werk vertelt het achterliggend verhaal van
ons symbool de oranje knoop.
Meer info op www.raliga.be.

Bouw mee aan de toekomst voor
RA liga vzw a Doe een gift.
Giften aan Reumatoïde Artritis Liga vzw zijn
fiscaal aftrekbaar vanaf 40€.
IBAN: BE98 7340 2251 2493
BIC: KREDBEBB
met vermelding ‘gift’
Het fiscaal attest geeft jou recht op een
belastingvermindering van 45% op het
geschonken bedrag.
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