
JOYMORA
The joy to move 

with RA

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent om deel te 
nemen aan dit project, aarzel dan niet 
om ons te contacteren! Gelieve hierbij 
uw behandelende reumatoloog te ver-
melden.

Nele Vervloesem
nele.vervloesem@student.kuleuven.be
0498 39 65 20

Nele Van Gils
nele.vangils@student.kuleuven.be
0472 61 41 90

Dieter Van Assche
016 34 05 72
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Adres
Universitair Sportcentrum, Gymnasium 
Tervuursevest 101
3001 Heverlee
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BEWEGEN MET REUMATOÏDE ARTRITIS

Bewegen is - net als eten - een basis-
behoefte van ons lichaam en dus ook 
noodzakelijk om gezond te blijven. Ze-
ker voor mensen met reumatoïde artri-
tis (RA) is dit eens zo belangrijk. 

Bewegen kent vele voordelen. Afhan-
kelijk van wat je kan doen, verbetert je 
uithoudingsvermogen, je spierkracht, je 
beweeglijkheid. Daarenboven vermin-
dert bewegen het risico op hart -en 
vaatziekten. Algemeen voelen we ons, 
door regelmatig te bewegen, beter ‘in 
ons vel’. En toch lijkt bewegen voor 
mensen met RA niet zo vanzelfspre-
kend. Zo bestaat er in België geen 
specifiek bewegingsprogramma waar 
RA patiënten op een veilige en aange-
paste manier aan sport kunnen doen. 
Daarom willen we de haalbaarheid van 
zo een bewegingsprogramma nagaan, 
waardoor we meer inzicht verwerven 
over de nood aan en de mogelijkheden 
van een bewegingsprogramma. Dit kan 
dan weer een leidraad vormen voor de 
toekomst.

Wie kan deelnemen?

Dit bewegingsprogramma richt zich tot 
patiënten met reumatoïde artritis tussen 
de 18 en 75 jaar die in een straal van 20 
km van Leuven wonen. Zowel mannen 
als vrouwen zijn van harte welkom. Er 
mag echter geen chirurgie gepland zijn 
in de loop van het bewegingsprogram-
ma. We vragen even langs te gaan bij je 
huisarts of je reumatoloog voor een me-
disch attest om eventuele contra-indica-
ties uit te sluiten.

Voor de aanvang van het programma 
verkrijg je meer informatie en kan je vra-
gen stellen. Aansluitend word je ge-
vraagd je deelname schriftelijk te beves-
tigen (informed consent).
Tijdens het programma wordt er aan de 
deelnemers gevraagd enkele vragenlijs-
ten in te vullen over de haalbaarheid van 
‘bewegen met RA’.

Praktische informatie

Dag Uur

maandag 17-18u

vrijdag 19-20u

Wat kan u verwachten?

Eén maal per week zullen we op maan-
dag of vrijdag een bewegingssessie 
aanbieden en dit gedurende 1 uur.

Allerlei bewegingsactiviteiten en aange-
paste sportspelen zullen aan bod ko-
men. Zo bieden we voldoende variatie 
waardoor iedereen zich er in kan terug 
vinden.

Het programma gaat door in het gymna-
sium (grote zaal) en gaat van start op 
maandag 30 November 2009. 

Er is mogelijkheid tot parkeren aan het 
gymnasium. Voor meer informatie over 
de ligging en de parkeermogelijkheden, 
kan u steeds het plannetje op de keerzij-
de raadplegen.


