
Hoe kan je lid worden ?

Via onze website: www.raliga.be 

Exclusief voor onze leden:

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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Als een simpele knoop
een kwelling 
wordt

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

Alles over de oRAnje knoop 
vind je hier
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Wie zijn wij? Wat doen wij?
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 activi-
teiten door regionale afdelingen maar ook over 
de provinciegrenzen heen organiseren we le-
zingen, Webinars, familiedagen enz. 

Lotgenoten contact.

Wij brengen lotgenoten met elkaar in contact 
waardoor er ervaring en informatie kan uitge-
wisseld 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 men-
sen met RA een hele opgave zijn.

Wat is reuma?
Reuma is de verzamelnaam van meer dan hon-
derd verschillende aandoeningen van het be-
wegingsapparaat (ontsteking van de gewrich- 
ten). De aandoening reumatoïde artritis wordt 
dikwijls afgekort als “reuma”, maar dit is dus 
niet helemaal correct. Er bestaan een hele 
reeks reumatische ziektebeelden.

Wat is reumatoïde artritis?
Reumatoïde Artritis is een auto – immuunziek-
te, het afweersysteem dat normaal gezien in-
fecties bestrijdt valt daarbij het eigen lichaam 
aan, in dit geval bepaalde delen van de ge-
wrichten.

 Een correcte en specifieke diagnose wordt ge-
steld op basis van het verhaal van de patiënt en 
de klachten. Naast uitgebreid lichamelijk on-
derzoek kunnen verschillende soorten bloed-
tests, röntgenfoto’s en andere onderzoeken 
nodig zijn om te bepalen om welk type reuma-
tische aandoening het gaat en welke behande-
ling daarvoor het meest geschikt is. Een vroege 
herkenning en een passende behandeling kan 
de ziekte afremmen en zo onherstelbare scha-
de voorkomen.

Onze tasjes kan je bekomen door een gift te 
doen van 5€. U stort het bedrag op rekening 
BE98-7340-2251-2493 van de RA liga vzw en 
vermeldt GIFT KNOOP. 

Vergeet  uw naam en adres niet zodat we je 
tasje kunnen opsturen.  
 
U kan uiteraard zoveel tasjes bestellen als 
je zelf graag wil (vanaf 40 € ontvangt u een 
fiscaal attest).
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