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Op 12 oktober 2012 wordt internationaal de jaarlijkse Wereld Reuma Dag gehouden 
onder het motto “MOVE TO IMPROVE”. 
 

 
 
 
Meer dan 100 000 Belgen hebben chronische reumatische problemen. De dagelijkse 
kostprijs in lichamelijk leed, maatschappelijke uitsluiting, arbeidsongeschiktheid, doktersbe-
zoek, geneesmiddelenverbruik, … is zeer hoog.  
 

Nog te weinig patiënten én zorgverleners beseffen dat BEWEGING een essentieel on-
derdeel is van een doeltreffende behandeling. 
 
Dus roepen de initiatiefnemers iedereen op, ook jeugdbewegingen, sportclubs, fitnesscentra:  
 

Haal de reumapatiënt, jong en oud, uit de stoel en doe hem/haar letter-
lijk BEWEGEN. 10 minuten per dag stappen, al dan niet ondersteund, is 
al een wereld van verschil!       DOEN! 
 
 
Ook figuurlijk beweegt er heel wat in de 'reuma-wereld': 
 

• Het belang van een snelle diagnose en goede behandelingsmogelijkheden wordt 
steeds meer onderstreept.  
 

• Innovatieve geneesmiddelen verbeteren de levenskwaliteit van patiënten funda-
menteel. 
 

• Patiëntenorganisaties, zorgverleners en farmaceutische firma's werken steeds meer 
samen om aandacht te vragen voor de impact van reumatische aandoeningen.

 
 
Maar ook hier geldt: alles kan beter! Move to improve!     
Laten we deze samenwerking uitbreiden ten voordele van de reumapatiënt. 
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Dus roepen de initiatiefnemers alle zorgverleners op:  

 
Verwijs dagelijks minstens één reumapatiënt door naar ReumaNet.  
Wij verzekeren opvolging.     DOEN! 
 
 
Hiervoor zullen kaartjes verdeeld worden bij alle 
zorgverleners met volgende tekst: 
 
U kan de kaartjes ook zelf aanvragen via 
info@reumanet.be 
 
 
 
 
Ter gelegenheid van Wereld Reuma Dag organiseert ReumaNet op 12 oktober, in een 
uniek samenwerkingsverband met alle actoren uit de reumawereld, een SEMINARIE 
over de huidige (r)evoluties op reumagebied. Verschillende vooraanstaande sprekers geven 
hun visie op de huidige stand van zaken in hun werkdomein. Meer informatie vindt u in ons 
persdossier (op te vragen via info@reumanet.be) en op onze website.  
 
Op dezelfde dag staan in het hele land REUMA-INFOSTANDS in de ziekenhuizen. De 
lijst van de deelnemende ziekenhuizen vindt u op onze website: www.reumanet.be 
 
En verder? Laat van u horen! Hoe wil/kan u steunen? Wat vindt u van ons initiatief? Wat 
kunnen wij voor u doen? Neem contact op met ons via info@reumanet.be 
 
 
De initiatiefnemers:  
 
ReumaNet vzw en CLAIR vzw (overlegplatformen voor reumapatiëntenorganisaties), 
namens 

• Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten Liga vzw(CIB-liga)  �   l’Association Lupus asbl 

• Patient Partners Program vzw (PPP)     �   l’Association Polyarthrite asbl  

• Reumatoïde Artritis Liga vzw (RA Liga)     �   l'Association des Patients Sclérodermiques asbl  

• Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patiënten vzw (VLFP) 

• Vlaamse Vereniging voor Bechterew patiënten vzw (VVB)   

• Werkgroep Ouders van ReumaKinderen en Adolescenten (ORKA)  

• Werkgroep Jong en Reuma      

�      Werkgroep Bewegen met Reuma  

• Osteoporose Liga – Ligue d’ Ostéoporose vzw (OLLO) 

 
De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie vzw (KBVR) en 
Het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek vzw (FWRO) 
 
De werkgroep Reumaverpleegkundigen NVKVV 
De vereniging van kinesitherapeuten Axxon vzw 
 
De farmaceutische bedrijven Abbott, MSD en Pfizer 

 


