Reumatoïde Artritis Patiëntenvereniging

RA Liga & DC Den Heuvel nodigen uit op een

Creatief & Informatief event

Leven met RA is een kunst
7, 8 en 9 oktober 2022 in DC Den Heuvel, Solveld 32, Tessenderlo
(Parkeergelegenheid: Gerhagenstraat 39)
Planning vrijdag
19.00 uur De behandeling van reumatoïde artritis met aandacht voor zelfmanagement
Reumatoloog Dr. Langenaken is verbonden aan het medisch centrum
Tessenderlo en aan het Reuma Instituut Hasselt
Thanny Bries is reumaverpleegkundige aan het Reuma Instituut Hasselt.
19.50 uur Wat na de diagnose?
Nelly Creten is RA patiënt, bestuurslid RA Liga en patiëntexpert
20.30uur Opening tentoonstelling door Burgemeester Karolien Eens
met aansluitende receptie
Kunstenaars en onze creatieve leden slaan de handen in elkaar voor
deze unieke tentoonstelling.
22.00 uur Einde
Inschrijven voor 4 oktober: info@raliga.be
TENTOONSTELLING: zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur

Verantwoordelijke uitgever: Vermeiren Bernadette, Krombaak 10 2200 Herentals

Als een simpele knoop een kwelling wordt. Een simpele knoop vastmaken kan voor
mensen met RA een echte opgave zijn.
Ieder kunst- of creatief werk vertelt het achterliggend verhaal van de oRAnje knoop.
Samen maken ze RA bespreekbaar via kunst!
Er zijn mogelijkheden voor lotgenotencontact en ontmoeting met een kunstenaar.
Vrije toegang.

www.raliga.be - info@raliga.be

Wie zijn wij?
Wat doen wij?
RA Liga vzw is een patiëntenvereniging.

Samen met zorgverleners en academici delen we informatie, kennis en
ervaring waardoor patiënten makkelijker hun eigen zorgproces en leven in
handen nemen.
Een simpele knoop vastmaken; voor mensen met reumatoïde artritis (RA) kan
dit een hele opgave zijn.
Meer dan 100.000 Belgen lijden aan deze onderbelichte ziekte met meestal
onzichtbare maar ingrijpende symptomen. Vaak leven ze moeizaam met hun
klachten en wordt hun diagnose pas laattijdig gesteld. Nochtans kunnen een
vroege herkenning en een passende behandeling hun ziekte afremmen en onherstelbare schade voorkomen.
Samen maken we reumatoïde artritis bespreekbaar.

De oranje knoop als teken van betrokkenheid.
In 2022, 2023 en 2024 maken we van de
oranje knoop een begrip.
Via kunst brengen we RA onder de aandacht.

Ken jij of ben jij een kunstenaar?
Wil jij een verhaal vertellen via jouw werk, doe dan
mee met dit initiatief.
Hou er wel rekening mee dat je werk best verplaatsbaar en hanteerbaar is.
Het kunstwerk mag uit meerdere onderdelen bestaan en zal op een afgesproken plaats ter beschikking gesteld worden.

Reumatoïde Artritis Patiëntenvereniging

Meer info: www.raliga.be - info@raliga.be

