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Edito
Zelfcoaching! Een hot item
dat alsmaar meer aandacht
krijgt in tijdschriften, kranten
en boeken. Als RA-patiënt
kan je er ook niet om heen,
het wordt als een deel van
de therapie gepromoot in
verschillende wetenschappelijke werken.
Als RA-patiënt kom je, nog
meer dan andere mensen,
in situaties terecht die zeer
moeilijk zijn waardoor je jezelf
vragen gaat stellen zoals wat
kan ik hier aan veranderen
en wat niet, waar plaats ik
deze in mijn leven. Zelfcoa-

ching leert je die kracht in
je leven te ontdekken die je
helpt op zoek te gaan naar
antwoorden, doelen te stellen die voor jou haalbaar zijn
en voldoening geven.
Zelfcoaching is ook steeds
weer je grenzen verleggen,
nieuwe uitdagingen aangaan, rustpauzes inlassen en
aan ontspanning denken. Ik
geef toe dat ik op dit laatste item niet zo goed scoor,
maar ik werk er aan! Ik heb
voor mezelf uitgemaakt dat
zelfcoaching heel belangrijk
is in mijn leven. Het houdt mij

jong van geest en ik geniet
meer.
Zo ben ik er van overtuigd
dat elke RA-patiënt, die de
kracht gevonden heeft zijn
eigen leven in handen te nemen, best gelukkig kan zijn.

Jeannine
voorzitster
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Medische RubRiek

OpEN RAAM

JE LEVEN IN BALANS, OOK ALS CHRONISCH ZIEKE.
Op 27 en 28 mei 2010 had te Brussel het Europees congres IMID
plaats met als onderwerp: When
Your Body Becomes Your Enemy.
Patiëntenverenigingen van achttien landen wisselden hun ervaringen en ideeën uit. IMID staat voor
Immune Mediated Inflammatory
Diseases.(Immuun –gemediëerde
inflammatoire
aandoeningen)
Niet alleen een aantal reumatische aandoeningen maar ook de
ziekte van Crohn en psoriasis vallen hieronder. Managing your life
with chronic illness of balans zoeken in je leven als chronisch zieke
was één van de sessies tijdens
deze tweedaagse.
Je voelt je goed en je bent gelukkig. Alles loopt op rolletjes, perfect
in evenwicht. Een utopie voor
mensen met een chronische ziekte? Misschien, maar wanneer je je
eigen leven en denken in handen
kan nemen moet het mogelijk zijn
om die balans ook in jouw leven
in evenwicht te brengen.
Om dit evenwicht te bereiken
moet je, als chronisch zieke, rekening houden met een complex
van factoren in je leven zowel
positieve als negatieve. Hét voorbeeld van een negatieve factor
is stress. Stress is een gevoel, een
manier van denken en ontstaat
bij iedere verandering waarbij je
je moet aanpassen. Om te begrijpen wat stress met je lichaam
en geest doet stel je de mens
best voor als een weegschaal.
Aan de ene kant alle biologische,
psychische en sociale invloeden.
Aan de andere kant de mens in
zijn totaliteit. Wanneer de twee
kanten perfect in evenwicht zijn,
geeft dit een goedgevoelen. Als
stress de bovenhand neemt en je
dagelijks handelen beheerst, zal
de balans overhellen naar één
kant en het evenwicht verstoren.
Het goedvoelen verdwijnt en al-

www.mindfullgroeien.be
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lerhande problemen en klachten
duiken op, zoals een veeleisende
maatschappij (sociale stress), een
chronische ziekte (biologische
stress ), een depressie (psychologische stress ).
Hoe kan je nu het best met stress
omgaan? Hoe kan je jou leven
weer ‘leefbaar‘ maken?
Het is van belang om na de
‘spanning‘ een ‘ontspanning‘ te
zoeken.
Biologische stressfactoren kan je
opvangen door het zoeken naar
een goede medische begeleiding. De juiste medicatie en de
hulpverlener op het juiste moment kunnen al heel wat problemen oplossen. Weten en inzien
wat je beperkingen zijn en er mee
rekening houden kan helpen.
Psychologische stress vraagt als
tegenhanger een gezonde geest
en een positieve ingesteldheid.
Optimisten komen verder, bereiken meer terwijl pessimisten een
grotere kans hebben op angst en
depressie en daardoor meer pijn.

stressfactoren grenzen stelt, zowel
voor jezelf als voor je omgeving,
de kunst van relativeren.
‘The mind is the key To well-being‘
Er bestaat geen pasklare oplossing waar je gebruik van kan maken wanneer je voelt dat het niet
meer gaat zoals je zou willen of
wanneer je overweldigd wordt
door stress. De oplossing ligt verrassend genoeg heel dichtbij. ‘The
mind is the key to well-being’. De
geest is de sleutel tot het welgevoelen. Jij alleen hebt de sleutel in
handen. Maar daaraan zelfstandig werken vergt veel aandacht
en oefening en soms heb je er als
chronisch zieke de moed en de
energie niet voor. Mindfulness of
aandachtstraining kan voor jou
misschien de deur openen en je
mogelijke oplossingen aanreiken.
Historiek van Mindfulness.
Mindfulness vindt zijn oorsprong in
India ongeveer 2500 jaar geleden
en veroverde de vorige eeuw

Belangrijk: Mindfulness mag zeker geen
vervanging zijn van medische of psychiatrische behandeling maar kan wel ter ondersteuning! Voor training is het belangrijk
een goede begeleiding te kiezen.
Er is een duidelijke aanwijzing dat
er een verhoging is van psychologische stress bij chronisch zieken.
Patiënten klagen vaker over lusteloosheid en depressie en er is een
opmerkelijke stijging van consultaties bij psychotherapeuten en
psychiaters. Wanneer je positief
met je ziekte omgaat, ziet je leven
er beter uit, voel je je beter in je
vel.
Belangrijk is dat je bij sociale

de hele wereld onder de naam
‘vipassana’. Vipassana betekent
‘helder zien’. In 1979 introduceert
de Amerikaan Jon Kabat-Zinn
Mindfulness bij de westerse mens.
Zijn programma (cursus van 8 weken ) ‘Stressreductie door Mindfulness’ was aanvankelijk bedoeld
voor mensen met onbehandelbare lichamelijke pijn. Al snel kwamen er andere toepassingen zoals stresshantering, opvangen van
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psychische klachten (angst en lichamelijke klachten) en psoriasis.
MBCT of ‘op Mindfulness gebaseerde cognitieve therapie’ werd
in Vlaanderen geïntroduceerd in
2002 door dokter David Dewulf in
het UZ Gent, dienst psychiatrie.
Wat wil mindfulness bereiken?
Onze westerse maatschappij is er
één van snelheid, succes, deadlines, uitdagingen. Je leeft op
‘automatische piloot’, zonder dat
je echt bewust bent van wat je
doet. Mindfulness leert je alles in
het juiste perspectief te plaatsen.
Gedachten en oordelen niet als
waarheden te ervaren of te interpreteren. Bewust te worden van je
gedachten en gewaarwordingen
van moment tot moment ook al
zijn die moeilijk en/of pijnlijk.
Mindfulness leert je op een andere manier met deze ongewenste
gevoelens en emoties om te
gaan en ze op te vangen.
Mindful leven houdt in open te
staan voor de realiteit van het
moment, want elk moment is anders en de moeite om geleefd
te worden. Het is een levenslang
engagement te zijn wie je bent,
zoals je bent met dit lichaam. Of
dat nu prettig is of niet.
Mindfulness leert je de hoogtes en
laagtes van het dagelijks leven
zoals bv. pijn, verdriet, boosheid
te relativeren.

5
Op een andere manier met problemen omgaan en ze creatief
benaderen laat je toe deze in
hun totaliteit te zien en niet vanuit
jouw persoonlijke interpretaties.
Pijn hoort tot het leven.
Als je pijn ervaart, reageer je er
meestal op door dit gevoel weg
te duwen, er weerstand tegen
op te bouwen. Je wilt dit gevoel
blokkeren. Mindfulness leert juist je
aandacht te richten op pijn maar
dan op een positieve manier.
Mindfulness laat zien dat reactieve gedachten en gevoelens geassocieerd worden met ongemak
en pijn en dat die reacties de pijn
onbewust versterken. Wanneer je
jezelf openstelt voor pijn en deze
situatie onder ogen durft zien, zal
alle weerstand er rond verdwijnen. Dan pas zal je je beter en
rustiger gaan voelen.
Hoe werkt een Mindfulnesstraining?
Gedurende acht weken komen
de deelnemers aan de training
samen, telkens 2,5 uur per week.
Er worden verschillende vaardigheden aangeleerd, zoals
ademfocus, bodyscan, lichaamsgewaarzijn, cognitieve en oplossingsgerichte technieken, biofeedback, communicatie en op
het einde van de cursus wordt
een gezondheidsplan opgemaakt. Dit alles in combinatie met
twee Oosterse meditatievormen:

‘Jaag niet achter het verleden aan. Verlang
niet naar de toekomst. Het verleden is niet
meer. De toekomst is nog niet begonnen.’
Boeddha
Wat kan Mindfulness betekenen voor mensen met een chronische ziekte?
3 Het beter hanteren van stress, angst, verdriet en woede als gevolg van je
ziekte.
3 Je niet laten overweldigen door gevoelens.
3 Opbouwend te werken aan de kwaliteit van je leven.
3 Het overwinnen van depressieve gevoelens.
3 De draad weer oppakken en dingen doen die je vroeger graag deed.
3 Angst te zien als waarschuwing.
3 Om te gaan met de beperkingen die je ziekte met zich meebrengt.
3 Een nieuwe toekomst te zien.
3 De kans om aan zelfontplooiing en heling te beginnen.
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Enkele nuttige adressen:
Instituut voor Mindfulness
Secretariaat: Myriam Degraeve, Anniek Janssens
GSM: 0494 94 60 60
Tel + Fax: 09 328 60 90
E-mail: a@aandacht.be
Adres: Steenstraat 25, 9070
Heusden
Mindfulness Based Cognitive
Therapy
Dr. De Wulf UZ Gent, Secretariaat voor Mindfulness opleidingen en therapie
Tel. 0494 94 60 60
www.aandacht.be
Enkele interessante boeken:
• Mindfulness, in de maalstroom
van je leven. Edel Maex
• Mindfulness, een pad van vrijheid. David Dewulf
• Honderd lessen in Mindfulness. Jon Kabat – Zinn
Vipassana-meditatie en Hathayoga.
VIPASSANA meditatie of INZICHT
meditatie is afkomstig uit de oudste vorm van het Boeddhisme.
Vipassana meditatie leidt tot inzicht. Tijdens het beoefenen van
vipassana meditatie oefen je
het ‘aandachtig zijn’, ‘het voortdurend bewust zijn van wat er
hier en nu aanwezig is’. Je kan
je bewust zijn van je lichaam, de
manier waarop je ademhaalt, je
gedachten, je gevoelens of emoties maar ook je zintuigen: wat je
hoort, wat je ziet, wat je voelt, wat
je ruikt en wat je proeft.
In de HATHA-YOGA worden aandacht en concentratie ontwikkeld door het aannemen van
asana’s
(lichaamshoudingen).
Deze houdingen verhogen de lichamelijke en geestelijke vitaliteit.
Hatha-yoga oefeningen werken
in op je lichaam: de spieren, de
inwendige organen, de ademhaling en de bloedsomloop. Door
het beoefenen van deze asana’s
wordt de energiestroom in je lichaam hersteld en de mentale
en fysieke blokkades en spanningen lossen zich op.
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Eind april een telefoontje van Jeannine Engelen. Of ik niet geïnteresseerd ben om nog een bijkomende
opleiding in Brussel te volgen?
Natuurlijk wil de RA-Liga jullie niets onthouden, vandaar eens een verslagje van wat er tijdens zo’n opleiding allemaal gebeurt, en nee, er wordt niets verzwegen. Ik zou natuurlijk ook niet durven want Jeannine
had het weer zo geregeld dat zij ook van de partij zou zijn. Controle van de voorzitster in persoon dus …
Maandag, 5 juli 2010
09.30 u.

Tijd om te vertrekken maar dat doe ik natuurlijk niet. Nog zoveel andere dingen te doen …

09.45 u.

Eindelijk vertrokken!

10.15 u.

Telefoon van Jeannine … Nee hoor, ik ben nog niet op de carpoolparking in Lummen.
Ik ben‘onderweg‘. Vanzelfsprekend verzwijg ik wijselijk dat ik te laat vertrokken ben en zelfs nog niet de oprit
van de autostrade in Genk opgereden ben.

10.30 u.

Aangekomen in Lummen. Mijn koffer in Jeannine haar auto en (eindelijk) op weg naar Brussel.

12.00 u.

De start van de Tour de France 2010 te Brussel veroorzaakt geen grote problemen zodat we op tijd zijn voor
de lunch.

13.10 u.

Na een kort welkomstwoord door Mary Baker starten we eindelijk met de eerste module van dit seminarie
onder de naam van ‘moving forward in RA: skaring skills and expertise‘ en hebben we het gedurende drie
uren en dertig minuten over het opbouwen van een stevig raamwerk voor een vereniging door het opstellen
van een business plan en vanzelfsprekend het aanwerven, vormen en houden van vrijwilligers.
Laten we eerlijk zijn: geweldig interessant want zonder vrijwilligers en leden kan de RA-Liga natuurlijk niet
(voort)bestaan.

19.00 u.

Na een pauze van een uurtje, waarin Jeannine en ik het gehoorde even overdenken voor de RA-Liga en al
een aantal to do’s op onze takenlijst zetten, gaan we naar een networking dinner, alwaar we de gelegenheid hebben om informatie uit te wisselen met onze Spaanse collega’s en tot onze grote opluchting kunnen
vaststellen dat we er nog niet zo slecht aan toe zijn. Zij werken immers voor heel Madrid met drie vrijwilligers
en bovendien is één van hen ook nog op twee andere locaties werkzaam bij gebrek aan bereidwillige helpers.

23.00 u.

Slapen? Jeannine blijkbaar wel, zo verneem ik dinsdagochtend. Ik daarentegen niet … Ik herwerk nog even
onze nieuwe presentatie.

Dinsdag, 6 juli 2010
01.30 u.

Snaveltjes toe en slapen maar …

07.45 u.

Nu al opstaan? IK WIL NOG SLAPEN! Toch maar opstaan want om 8.15 uur zal Jeannine hier staan om te
gaan ontbijten.

08.10 u.

Joehoe! Ik klop bij Jeannine aan de deur wat natuurlijk betekent dat ik toch nog het eerste klaar ben. Op
weg naar het gelijkvloers voor het ontbijt.

09.00 u.

Module 2 van het seminarie ‘Economics and RA health care’ … Sorry hoor, dit is het echt niet. Van mij zul
je hier niets over vernemen. Na een half uur heb ik nog steeds niet begrepen wat de bedoeling is en heb ik
alleen nog maar zin om het lokaal te verlaten. Of ik het gedaan heb? Nee, maar een andere oplossing was
desondanks snel gevonden: Jeannine mocht opletten en ik las gewoon in een boek.

12.00 u.

Eindelijk! Module 3 met als thema ‘developing and communicating messages – world arthritis day‘ gaat van
start en alle deelnemers wisselen ideeën uit om een aandachtsthema te vinden voor de wereld-artritisdag.
Wat dat bij ons is, ervaren jullie later nog.

13.30 u.

Na een snelle buffet lunch gaan we verder met module 3 en hebben we het over het bekomen van mediaaandacht en het creëren van een goed verhaal.

15.15 u. De aandachtspunten van de voorbije sessies zijn kort samengevat, de dankwoorden uitgesproken en het
- 15.30 u. afscheid nemen zit er op. Nu kunnen we naar huis en ons bezinnen over hetgeen we allemaal gehoord
hebben. Eén ding weten we echter nu al: we zijn heel goed bezig, maar er is ook nog heel wat werk voor
de boeg: enerzijds moeten we natuurlijk verder met onze geplande communicatiedag in 2011 en de steeds
dichterbij komende wereld-artritisdag in oktober dit jaar, anderzijds willen we ons persoonlijk business plan
(dat al jaren in ons hoofd zit) eens op papier zetten om zeker onze doelstellingen in het oog te houden en
natuurlijk willen we ook ons uiterste best doen om ‘RA’ bij iedereen (via de media en andere kanalen) in de
schijnwerpers te plaatsen.
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Mochten jullie ook zin hebben gekregen om onze projecten mee uit te werken, aarzel niet en laat het ons weten!
Wij proberen in afwachting van jullie hulp in ieder geval al iets van onze plannen in de praktijk om te zetten.

Een congresganger vertelt …
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Dagboek van een Ra-patiënt

‘fietsen tegen reuma in Europa’ Brussel – Rome
De doelstelling van deze organisatie was om ontstekingsziekten en reuma bekender te maken.
Dag 1. 10/06/2010 – 8.30 u.
Samenkomst op de binnenplaats
van het Europees Parlement. Na
enkele toespraken krijgen we het
startschot van Vital Borkelmans
(ex-brommertje van Club Brugge
en RA-patiënt). De pers, VTM en
een aantal sympathisanten wuiven ons uit en onze fietstocht kan
beginnen onder politiebegeleiding. Toch wel indrukwekkend
door de drukke straten van het
centrum van Brussel met 85 fietsers. In La Hulpe is onze eerste
stop. Het begint te regenen en
gezien we reeds vertraging hebben op het schema wordt de rit
ingekort. Dus allen de bus in tot
Namen. Boven op de citadel
zetten we onze fietstocht verder
tot Mont Godinne. In het ziekenhuis van Mont Godinne worden
we hartelijk ontvangen door Dr.
Boutsen. Na lekkere taart en frisse
drankjes terug de bus in richting
Luxemburg.
Dag 2. 11/06/2010 – 6.45 u.
Wekdienst, stipt om 8.15u vertrekken we naar het stadhuis van
Luxemburg. Weer veel lof voor
onze fietstocht en ons doel om
reuma meer bekendheid te geven. Nadien stappen we de bus
op tot Saverne (192 km). Daar
aangekomen tijd voor het middagmaal. Nu zijn we klaar voor
een fietstocht van 45 km. langs
het kanaal tot in Strassbourg. Zalig weer … zon en een fris windje
… mooie landschappen … een
heerlijke rit. Om 18u komen we
aan in het Europees Parlement
waar we een kijkje mogen nemen. Enorm groot! Dan naar

het administratief centrum. Daar
kunnen we genieten van de specialiteiten van de Elzas, warme
worstjes met broodjes, cake en
wijn. Terug de bus op richting hotel.
Dag 3. 12/06/2010.
Beetje pechdag voor mij, een
gezwollen en verstuikte enkel
dwingt mij tot een rustdag. Voor
de fietsers begint de tocht in Lucelle en eindigt in Ursanne. Het
was een zeer vermoeiende rit
met zware hellingen (Col de la
Croix – bergrit voor beroepwielrenners in de Ronde van Zwitserland) en dus ook steile afdalingen. Een beetje te veel van het
goede.
Dag 4. 13/06/2010.
Iedereen is nog moe van de zware tocht van gisteren en er wordt
besloten om het vandaag wat
rustiger aan te doen en dus rijdt
iedereen met de bus tot in Aigle
(Zwitserland). Daar krijgen we
een rondleiding in het opleidingscentrum van het UCI. Na het
middagmaal is het weer tijd voor
wat beweging. Een mooie rustige fietstocht langs het water. Na
de tocht van gisteren is iedereen
in vorm en het ritme gaat reeds
sneller! 16.30u einde fietstocht en
de reis gaat verder richting Italië. Na een lekker avondmaal en
een rustige babbel (we leren elkaar beter kennen) genieten we
van een zalige nachtrust.
Dag 5. 14/06/2010 – 9.30 u.
Vertrek met de bus tot Camaiore

(360km); 14.30u start fietstocht.
Het wordt een mooie tocht met
toscaanse landschappen en
heerlijk geurende bloemen. We
fietsen onder politiebegeleiding
de grote plaats op waar de toren van Pisa, de kathedraal en
de doopkapel staan. We fietsen
naar ons hotel langs de gezellige
straten van Pisa met volle terrasjes waar we verschillende keren
een luid applaus krijgen.
Dag 6. 15/06/2010 - 9 u.
Vertrek, we rijden langs prachtige toscaanse dorpen met af en
toe stevige hellingen en zalige
afdalingen en deze keer raken
we tot boven! Na weer een heerlijke picknick gaat de reis verder
per bus (ongeveer 5 uur rijden)
naar ons volgende hotel. Ondertussen zijn we één grote familie
geworden. Iedereen spreekt met
iedereen. Morgen nog een 20-tal
km rijden en dan komen we aan
in Rome!
Dag 7. 16/06/2010.
Er werd afgesproken om er een
laatste rustige voormiddag van
te maken. Daarna rijden we per
bus naar een parking waar we
per fiets vertrekken naar het Eulargebouw. Twee aan twee rijden
we de verschillende congreshallen voorbij tot we op een plaats
komen waar we ontvangen
worden door Prof. Dr. Declerck,
enkele reumatologen, sympathisanten en de pers. Iedereen
feliciteert iedereen: we hebben
Rome – ons doel – bereikt en we
genieten van de frisse receptie
die ons aangeboden wordt.

Het was een vermoeiende maar zeer geslaagde fietsreis van Brussel naar Rome om nog lang van
na te genieten en ik raad iedereen aan om dit ook mee te beleven.

RAAM 2010-4 8.indd 8
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V.U.: Dr Chr. Lenaerts - Br 9187 - 6/2010

Onze research ten voordele van uw
gezondheid

Onze innovaties helpen
miljoenen mensen door
hun pijn te verlichten en
hun levenskwaliteit te
Galenusprijs 2009*

verbeteren.

toegekend aan Roche
in reumatologie

Wij geven hen hoop.

* bekroning voor het meest innoverende geneesmiddel
geregistreerd in België in 2009

RAAM 2010-4 8.indd 9
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RA-Antwerpen - regio Mol

RA-Limburg

Dinsdag 12 oktober 2010
van 13.15 u. tot 16.00 u.:
Kleurenconsult

Woensdag 10 november
2010 – 20.00u:
Reumatoïde Artritis of artrose, wat is het verschil?
door Dr. Verbrugghe, reumatoloog.

Als RA-patiënt voelen we ons dikwijls niet goed in ons vel wat een
weerslag heeft op ons uiterlijk en
de manier waarop we ons kleden (denk maar aan de gemakkelijke trainingsbroek). Een kleurenconsulente geeft uitleg hoe
we hier iets aan kunnen doen
en waar we moeten op letten.
locatie: Cultureel Centrum ‘t Getouw, Molenhoekstraat 2 te Mol

Maandag 15 november 2010
van 13.15 u. tot 16.00 u.:
Orthopedische schoenen
Veel RA-patiënten hebben te
kampen met misvormingen aan

hun voeten; denk maar aan
hamertenen enz….
locatie: Cultureel Centrum ‘t Getouw, Molenhoekstraat 2 te Mol

Zaterdag 4 december 2010
Kerstfeest
Maandag 18 januari 2011
van 13.15 u. tot 16 u.:
Mondhygiëne
Iedereen weet dat het belangrijk is om onze tanden goed te
verzorgen. Bij RA-patiënten kan
die extra verzorging heel wat
leed voorkomen. Een tandarts
komt dit in detail uitleggen.
locatie: Cultureel Centrum ‘t Getouw, Molenhoekstraat 2 te Mol

Locatie: Dienstencentrum De
Kouter, Papenakkerstraat 5 te
Alken.

Woensdag 17 november
2010 – 20.00u:
Thema: gewrichten en
kunstgewrichten door Dr.
Tubbax en Dr. Renson (orthopedisten).
Locatie: Cultuurcentrum ‘de Bogaard’, Capucienessenstraat 8
te Sint-Truiden.

RA-West-Vlaanderen regio Kortrijk

RA-OostVlaanderen

Woensdag 20 oktober 2010 om 19.30 u.:
onze jaarlijkse info-avond in de grote aula van de KULAK.

Dinsdag 12 oktober 2010
om 14.00u:
Sociale en financiële wetgeving ivm RA

Dr. Jan Van Der Bauwhede en Dr. Frederick Michels, beide orthopedische chirurgen verbonden aan het AZ Groeninge
campus Vercruysselaan, zullen ons een uiteenzetting geven
rond het thema knie- en voetproblemen: ‘wanneer moet
ik de stap zetten naar de orthopedische chirurg bij R.A.?’
Na de pauze kunnen vragen gesteld worden.

Woensdag 2 maart 2011 om 19.30 u.:
ledenvergadering in muziekcentrum ‘Track’.

Parochiaal Centrum Zaal Topecom, Zele. Spreker: mevr.
Bogaert (mutualiteit); vooraf inschrijven op nr. 052/445838 (M.L.
Stouten).

Mia Van der Schueren stelt haar boek ‘Muiterij in mijn lijf’ voor. Zij geeft hierbij
een relaas over 40 jaar leven met reumatoïde artritis. Afspraak in ‘Track’, het
vroegere conservatorium aan het station in Kortrijk. Dit wordt voortaan onze
nieuwe stek.

Nu reeds noteren:

gROTE COMMUNICATIEDAg op zaterdag 26 maart 2011
een organisatie van de Ra-Liga

RAAM 2010-4 8.indd 10
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Nicky is met haar man in Los Angeles gaan wonen. Ze stuurt ons regelmatig
een cursiefje door over het dagelijkse leven in Amerika.
Nicky is RA-patiënte, maar dat laat ze niet aan het hart komen.
We laten je graag meegenieten.

Belevenissen in de USA
Naar Amerika verhuizen moet je
niet doen om daar op een bourgondische manier te tafelen.
Ik zet een paar grote verschillen op een rijtje; zo weet je
wat je te wachten staat als
je de grote plas oversteekt.
Het allergrootste verschil is het
doel zelf. Wij gaan hier ‘uit eten’
en dan weten we dat het heel de
avond in beslag neemt. Daar ga
je buitenshuis eten om je honger
te stillen en je staat binnen het uur
terug op straat. Ik mis ginder de
gezellige kleine zaakjes, ieder met
zijn eigenheid. De alom gekende
ketens met overal dezelfde inrichting en menu’s. Geen verrassingsmenukes daar ... maar wat je
wel op de kaart ziet staan is een
gepensioneerde menu: kleinere
porties en goedkoper.

het leeg bord weg als je tafelgenoot nog aan het eten is? Mijn
appetijt is op slag over hoor. We
hebben er wat op gevonden. De
eerste die zijn bord leeg heeft laat
nog net een restje over, ze komen
geregeld kijken maar blijven van
je bord. Heb je een voorgerecht
en hoofdschotel besteld, gega-

In de meeste kleine zaken ga
je binnen en kies je een tafeltje
uit ... daar niet dus. Netjes wachten tot er een vriendelijk iemand je
naar de plaats brengt, die je liefst
zo snel mogelijk weer verlaat ...
Waarom halen ze in godsnaam

randeerd dat de serveerster je
hoofdschotel brengt wanneer je
nog volop aan het eerste gedeelte bent ... wordt gewoon naast
het andere bord gezet. Ik heb nog
niemand horen klagen over koud
eten! Ook daar hebben we ons

Bij overkomst naar
België geniet ik met
volle teugen van
het degusteren ...

eigen middeltje op gevonden.
Gewoon vertellen dat we nog
niet weten wat we gaan nemen,
we kiezen na het voorgerecht
en zo hebben we even adempauze. Meestal nemen we geen
dessert; daar kennen ze toch niks
van (naar onze bescheiden mening). Als de serveerster vindt dat
het lang genoeg geduurd heeft,
brengt ze vanzelf wel de rekening.
Voordelen van de Amerikaanse
etensstijl; soft drinks zoveel je wilt,
1 of 5 glazen … dezelfde prijs.
Water is gratis en dan de meeneembox niet vergeten! Zonder schaamte de restjes meenemen, dat is zowat het enige
wat naar hier mag overwaaien.
Betaalde waren mogen meegenomen worden, mooi toch?
Geen verspilling meer of je moet
het in je eigen vuilbak gooien.
Bij overkomst naar België geniet ik
met volle teugen van het degusteren ... hapje bij het aperitief, koffieke met échte slagroom, lekkere
koekjes en snoepjes erbij. Kortom
genieten met grote G ... en dan
de rest in de meeneembox.

Vlaams patiëntenplatform
op werkbezoek bij RA-Limburg
Op 2 augustus 2010 bracht
mevrouw Ann Ceyssens, stafmedewerkster communicatie,
een werkbezoek aan onze
vereniging. Het was allereerst de
bedoeling elkaar te leren kennen. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst probeerde
mevrouw Ceyssens zich een
beeld te vormen van de noden
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en verzuchtingen van onze
patiënten. Het was zonder twijfel
een geanimeerd gesprek.
Wat gebeurt er met deze informatie? Op basis van de ingewonnen gegevens wordt een
actieplan gedistilleerd. De acties
richten zich vooral tot de beleidmakers. Het Vlaams patiëntenplatform wil voor haar leden

(ongeveer 90 verenigingen) een
verbetering bekomen inzake
patiëntenrechten, verzekering,
werkgelegenheid en voorlichting. Enkele voorbeelden van
lopende acties: pijnstillers opnemen in de maximum factuur
en de schuld/saldo verzekering
mogelijk maken voor chronisch
zieken aan gewone premies.
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dagboek

Dagboek van greet
Reumatoïde artritis kan je leven helemaal veranderen. Niets is nog vanzelfsprekend. De kleinste
dingen geven soms onoverbrugbare problemen.
RA heeft mijn leven veranderd. Als moeder, maar nu ook als grootmoeder. Hierover wil ik graag
schrijven. Een dagboek van kleine dingen in het alledaagse leven die mij moed geven om door te
gaan, te vechten tegen deze ziekte. Met vallen en opstaan.
Relaxed in bad? Toch niet …
Toen onze kinderen tussen drie en
zeven oud waren, leek een weekje Ardennen de ideale vakantie.
Na lang zoeken hadden we een
vakantiepark ontdekt met overdekt zwembad en een grote
speeltuin. Ideaal voor kinderen
om naar hartelust te ravotten.
Voor mijn man en mij het moment
om eens lekker te ontspannen.
We waren allebei aan rust toe.
Het huisje waar we verbleven
had een woonkamer, drie slaapkamers en een badkamer met ligbad. Het bad had direct succes
bij de kinderen, thuis moesten ze
het stellen met een kleine douche.
Nu ben ik nooit een badmens geweest. Geef mij maar een snelle
douche. Maar ik moet wel zeggen dat een warm bad hét middel is tegen stress. Als je dat dan
nog kan combineren met een
lekker theetje, een goed boek en
wat luxe badolie wordt dit een ervaring op zich. Op een dag dat
de kinderen rond het huisje speelden en mijn man languit in de
tuinzetel lag te soezen, besloot ik
het toch maar eens te proberen.
Ik zocht een paar handdoeken bij
elkaar en begaf me naar de badkamer op zoek naar iets lekker
duurs om in het bad te gooien. Ik
had de keuze tussen samson-engert badschuim en de douchegel
van mijn man.
Intussen hadden ze buiten mijn
verdwijning opgemerkt. ‘Wat ben
je aan het doen, moeke?’ hoorde
ik vanachter de half open deur
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vragen. ‘Ik ga in bad.’ ‘Waarom?
Je hebt deze morgen toch al
gedoucht?’ was de verbaasde
vraag terug. ‘Omdat ik er zin in
heb.’ Ik zag het niet direct zitten
om aan een vierjarige uit te leggen wat stress betekent. ‘Waarom drink jij thee in bad? Mag ik
eens proeven?’ ‘ Ga spelen!’ probeerde ik op strenge toon.

‘Nee! Het is heel dringend!’
Ik trok het douchegordijn dicht
zodat ik toch wat privacy had en
hoorde de eerste van vier binnenkomen.
‘Ben je klaar met plassen? Mag ik
mij nu ontspannen?’ vroeg ik nogal bars. Even was het stil.

Domme vraag.

‘Moeke, wat is dat ontspannen?’ Zonder op een antwoord
te wachten liep ze de badkamer
uit en liet de deur wagenwijd
openstaan. Ik verwachtte de rest
van de bende maar het bleef stil.
Toen ik uit het bad kwam om de
deur te sluiten gleed mijn handdoek in het water. Gelukkig had ik
nog een reserve!
Vijf minuten later. ‘Moeke?’ Nummer drie stond nu voor de deur.
‘Jaaa..?’ ‘Ik wil komen kijken.’
Plots de stem van mijn man. ‘Laat
moeke met rust, ze ligt in bad!’
Resultaat: een huilconcert.
Ik zakte dieper tot het water mijn
oren bedekte, kneep mijn ogen
toe en probeerde zo de stress te
verjagen. Toen ik ze weer open
deed, stond de hele kroost naar
mij te kijken. Ik schrok zo dat ook
mijn tweede handdoek in het water belandde.
‘Waarom hebben wij thuis geen
bad, moeke? Wij willen ook in
bad,’ klonk het in koor.

Spijtig genoeg staat het toilet in
de badkamer (ik raad kandidaat
bouwers met kinderen aan er zeker voor te zorgen dat het toilet
een apart plaatsje krijgt).
‘Kunnen jullie niet even wachten?’ Domme vraag. Ik wist het
antwoord al op voorhand.

Ik gaf het op. Ooit zou ik het nog
wel eens proberen, relaxen in
bad. Als de kinderen het huis uit
zijn. Maar tot dan ben ik al heel
tevreden met een snelle douche
en lekker dicht bij mijn mannetje in de zetel kruipen. Relaxen in
bad met vier kinderen in huis …
vergeet het maar!

Ik deed, licht geïrriteerd, de deur
dicht en liet me met een zalige
zucht in het warme water glijden.
Alleen maar ontspannen en mediteren, dat was wat ik nu nodig
had. Op dat moment hoorde ik
mijn man. ‘Wat doe je daar?’ ‘Ik
lig in bad.’ ‘Voel je je niet goed
of zo?’ vroeg hij bezorgd. ‘Ik probeer me te ontspannen,’ klonk
het van mijn kant.
Na een minuut werd er opnieuw
op de deur geklopt. ‘Moeke, ben
je daar?’ Deze keer was het onze
oudste dochter. ‘Nee’.‘Maar
moeke, wij moeten allemaal plassen!’

‘Kunnen jullie niet
even wachten?’
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RA onder de loep
In dit nummer gaan we vooral aandacht besteden aan verschillende bloedanalyses en hun interpretatie. Bepaalde ziektekenmerken komen voor in het bloed van RA. Deze kunnen zijn:
* positieve reumafactor (RF)
* CCP-antistoffen
* verhoogde ontstekingsmetingen zoals
* verhoging van de sedimentatie
* verhoging van de CRP

HET BLOED
Wat betekenen volgende
bloeduitslagen?

in het bloed aanwezig. Een
verhoogde sedimentatie komt
overeen met een verhoogde
niet-specifieke ontsteking in het
lichaam.
CRp (C-reactieve proteïne)

Sedimentatie of bezinkingssnelheid (BSE) van de erytrocyten
(rode bloedlichaampjes)

Dit is een diagnosetest voor ontsteking en hoe actief de ontsteking is. De test meet de tijd die
de rode bloedcellen nodig hebben om naar de bodem van de
tube te zakken. Wanneer een
buis bloed overeind gehouden
wordt is merkbaar dat de rode
cellen langzaam naar beneden
zakken. Bij mensen met een ontsteking zakken de rode bloedcellen sneller dan bij gezonde
mensen. Dit wordt veroorzaakt
door een veranderde samenstelling van de eiwitten in het
bloed als gevolg van de ontsteking. Er zijn dan meer afweereiwitten (gammaglobulines) en
stollingseiwitten
(fibrinogeen)
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CRP is één van de belangrijkste
geproduceerde plasmaproteïnen (proteïne = eiwit) en is gemakkelijk te meten bij testen.
CRP wordt geproduceerd door
de lever en afgegeven in de
bloedbaan. Na het ontstaan
van een ontsteking neemt de
hoeveelheid CRP in het lichaam
binnen een paar uur toe. Hierdoor is CRP waardevol voor het
vaststellen van de aanwezigheid van een ontsteking of om
het effect van een medische
behandeling op de ontsteking
te volgen. De toename van
CRP wordt vaak al gezien voordat er klinische symptomen van
een ontsteking door de patiënt
worden waargenomen. CRP
is niet specifiek genoeg om de

oorzaak van de ontsteking aan
te tonen, maar het is een signaalmolecuul die aangeeft dat
aanvullend medisch onderzoek
nodig is.
BSE en CRP zijn algemene bloedtesten die dikwijls aangevraagd
worden bij RA. Bij het begin van
een ziekteproces kan het echter enkele dagen duren voordat er een stijging van de BSE
optreedt. Deze bezinking verandert veel trager dan het CRP,
dat in zes tot acht uur na begin
van de ontsteking verhoogd is.
Ook daalt de BSE na het uitdoven van een ziekteproces veel
trager dan het CRP.
Bij RA komen gevallen voor
waar zowel BSE als CRP normaal

Na het ontstaan van
een ontsteking neemt
de hoeveelheid CRp
in het lichaam binnen
een paar uur toe.
zijn. Vooral in een vroeg stadium
van de ziekte. Bij sommige patiënten schijnt de reden hiervoor een ongevoeligheid voor
of een laag gehalte aan het
uitlokkende mechanisme dat
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Bloedplaatje

normaal de lever stimuleert om
ontstekingsproteïnen te produceren die noodzakelijk zijn voor
het testen van BSE en CRP.
De diagnose van reumatoïde
artritis is daarom niet afhankelijk
van de aanwezigheid van één
van beide testen.
Er zijn drie soorten bloedcellen,
elk met een eigen functie: rode
bloedcellen [erytrocyten] (voor
het vervoer van zuurstof door
het lichaam), witte bloedcellen [leukocyten] (voor de afweer tegen ziekteverwekkers),
en bloedplaatjes [trombocyten] (voor de bloedstolling). Bij
bloedonderzoek wordt gekeken naar het aantal, de vorm,
de grootte en de structuur van
die drie bloedcellen.

Rode bloedcel

Witte Bloecel

De formule van witte bloedcellen bestaat uit: neutrofielen
(hebben een fagocyterende
eigenschap – fago betekent
opeten), lymfocyten (produceren antilichaampjes en zorgen
voor het immuunsysteem), monocyten (dit zijn macrofagen
die letterlijk het vreemd of dood
organisme opeten), eosinofylen
en basofylen.
Hemoglobine is de rode kleurstof in de rode bloedcellen.
Hemoglobine is nodig voor het
transport van zuurstof. Bij Fe
(ijzer) tekort kan het Hgb gehalte dalen. Te laag Hgb-gehalte
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maak van bloed. De concentratie van ijzer vertoont grote
schommelingen in de loop van
de dag. De ijzerwaarden in serum zijn ‘s morgens gemiddeld
30% hoger dan ‘s middags.
Daarom wordt een Fe bepaling
best ‘s morgens nuchter uitgevoerd.

betekent bloedarmoede.
Hematocriet is de hoeveelheid
rode bloedcellen per liter bloed.
Hoe hoger het hematocriet hoe
groter het zuurstofronddragend
vermogen van ons bloed. Te
weinig betekent bloedarmoede.
Kreatinine is een afvalstof van
de spieren, die volledig via de
urine uit het lichaam wordt uitgescheiden. Als de nieren minder werken, wordt er minder
kreatinine door de nieren uitgescheiden en neemt daarmee
de hoeveelheid kreatinine in
het bloed toe. De bloedspiegels van kreatinine zijn daardoor een goede maat voor de
nierfunctie. De nierfunctie wordt
berekend op basis van de concentratie van kreatinine in het
bloed, leeftijd en geslacht.
Ureum is het voornaamste eindproduct van de eiwitstofwisseling en wordt door de nieren uitgescheiden.
Fe (ijzer) wordt door onze darm
uit de voeding opgenomen en
dient voornamelijk voor de aan-

Ferritine: de concentratie van
ferritine in bloed is gecorreleerd
met de hoeveelheid opgeslagen ijzer. De ijzer- en ferritinehoeveelheid in bloed geven
samen een idee over de totale
hoeveelheid ijzer in het lichaam.
Ferritine is dus een maat voor
de opgeslagen Fe reserve maar
eveneens een acute-fase eiwit.
Fe-saturatie (ook de transferrine-saturatie, serumijzer-saturatie
genoemd) wordt mathematisch
berekend uit het Fe en de transferrine in het bloed en wordt uitgedrukt in %.
Opmerking: Bij bloedarmoede
of anemie helpt het niet ijzer toe
te dienen. De ontsteking dient
aangepakt te worden.
gOT (AST): meest waarschijnlijk
te hoog = leverstoornis
gpT (ALT): meest waarschijnlijk
te hoog = leverstoornis. Deze
stof komt vooral voor in de lever
en in veel mindere mate in hart
en spier. Is dus specifieker voor
de lever dan de SGOT.
gAMMA - gT: meest waarschijnlijk te hoog = leverstoornis
Alkalische fosfatase: meest
waarschijnlijk = lever of botaandoening.
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Beschadigingen aan de lever
kunnen geleidelijk optreden
zonder dat iemand er iets van
merkt.
Gelukkig zijn er in het bloed allerlei stoffen die een indicatie
geven van de toestand van de
lever. Zo bevat de lever heel
veel enzymen. Dit zijn chemische stoffen die nodig zijn om

Er zijn drie soorten bloedcellen,
elk met een eigen
functie.
allerlei chemische reacties voor
bijvoorbeeld de stofwisseling en
onze spijsvertering goed te laten
verlopen. Wanneer levercellen
beschadigd raken, kunnen enzymen uit de cellen ontsnappen
en in het bloed terecht komen.
Hierdoor neemt de hoeveelheid
van deze enzymen in het bloed
toe, waardoor er te veel enzym
in het bloed zit. Naast enzymen
wordt soms ook het eiwit albumine (dat wordt gemaakt door
de lever) getest om de werking
van de lever op te sporen.
Wat betekent seropositieve en
seronegatieve RA?
Reumafactoren (RF) zijn autoantilichamen (of -antistoffen) gericht tegen het eigen lichaam.
Zij behoren meestal tot de antistoffen van het type IgM (im-
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munoglobuline M) die door het
immuunsysteem worden gemaakt. Deze IgM autoantilichamen zijn gericht tegen het eigen
immunoglobuline G (IgG). In
het algemeen kan worden gezegd dat autoantilichamen eigen lichaamsweefsel aanvallen
omdat dit weefsel per vergissing wordt gezien als lichaamsvreemd, wat vernietigd moet
worden. Daardoor behoort RA
tot het domein van de autoimmuunziekten. Enkel de autoantilichamen van het IgM type
worden opgespoord met de RF.

aanwezig is in het bloed van de
RA-patiënt; van seronegatieve
RA wanneer de reumafactor
niet aanwezig is in het bloed
van de RA-patiënt.
De aanwezigheid van reumafactor, zeker in grote hoeveelheden, wijst bij een RA-patiënt
doorgaans op meer ernstige
vormen van reumatoïde artritis.
Ook systeemaantasting (aantasting van bloedvaten en inwendige organen) zal bijna
enkel voorkomen indien de
reumafactor in het bloed aanwezig is.

Niet alle patiënten met reumatoïde artritis hebben reumafactor in het bloed.
Ongeveer 80% zijn reumafactor
positief. De anderen zijn reumafactor negatief. Omgekeerd
zijn er ook gezonde mensen die
geen reumatoïde artritis hebben en toch reumafactor in het
bloed hebben. Het voorkomen

De reumafactor kan in beperkte
mate bijdragen tot het stellen
van de diagnose van reumatoïde artritis. Seronegatieve RApatiënten hebben een betere
prognose dan seropositieve patiënten maar opvolgen van de
reumafactor is niet nuttig. Indien
een patiënt met reumatoïde artritis aanvankelijk seronegatief is,
kan men wel een tweede bepaling uitvoeren na 6 tot 12 maanden. Eenmaal een patiënt een
positieve reumafactor heeft, is
het herhalen van de test zinloos.
Reumafactor dient te worden
aangevraagd indien er minstens een matige verdenking
bestaat op reumatoïde artritis:
symmetrische gewrichtspijn met
ontstekingssymptomen.

Ongeveer 80%
zijn reumafactor
positief.
van reumafactor bij gezonden
neemt toe met de leeftijd.
Reumafactor in het bloed is dus
geen bewijs van reumatoïde artritis. Geen reumafactor in het
bloed is eveneens geen bewijs
dat men de ziekte niet heeft.
Men spreekt van seropositieve
RA wanneer de reumafactor

Er zijn verschillende soorten
reumafactoren o.a. IgG, IgA en
IgM reumafactoren. Ze kunnen
met behulp van verschillende
methoden worden aangetoond.
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Voor de bepaling van reumafactoren worden de drie volgende bepalingen uitgevoerd:
• de Waaler-Rose test. Positief
vanaf 12,5 IE/ml.
• de Latex-fixatie test. Positief
vanaf 25 IE/ml.
• de IgM-Rf-ELISA. Positief vanaf
12,5 IE/ml.
Met behulp van de ELISA kunnen de verschillende RF-isotypen (isotype verwijst naar de
genetische variaties of verschillen van de Ig klassen en subklassen) worden aangetoond.
Wat zijn CCp-antistoffen?
De reumafactor is niet de enige
serologische marker voor reumatoïde artritis. Antilichamen
tegen gecitrullineerde eiwitten
[Cyclisch geCitrullineerd Peptide - CCP], of beter anti-citrulli-
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ne antistoffen zijn zeer specifiek
voor RA, wat betekent dat de
antilichamen nauwelijks bij andere ziekten dan reumatoïde
artritis worden aangetroffen.
CCP is een speciaal type eiwit
dat alleen wordt aangemaakt
bij ontsteking van gewrichten
en waartegen patiënten met
reumatoïde artritis antistoffen
ontwikkelen. De antistoffen zijn
vaak al aantoonbaar voor de
patiënt klachten heeft.
Met behulp van antistoffen (of
antilichamen) verweert het lichaam zich tegen ziekten. De
anti-CCP test meet of er antistoffen tegen CCP aanwezig
zijn in het bloed en ook hoeveel.
Anti-CCP heeft ook een zeer
hoge specificiteit bij een vroege
aanvang van RA. Duidelijk is dat
verhoogde concentratie van

CCP antistoffen duiden op een
hoge waarschijnlijkheid van de
ontwikkeling van ongedifferentieerd artritis tot RA. Anti-CCP
kan dus de diagnose RA vergemakkelijken en is een duidelijke
ondersteuning voor de start van
een agressieve behandeling.
CCp
antistoffen
in
‘seronegatieve’
RA-patiënten
CCP antistoffen zijn aangetroffen in sera van RA-patiënten
met een negatieve RF. Een
gecombineerde analyse kan
daarbij een verhoogde sensitiviteit geven in vergelijking tot RF
alleen. Vanwege de significant
hogere specificiteit kan antiCCP een beter en vroeger onderscheid maken tussen RA en
andere vormen van artritis en
gewrichtspijnen.

Besluit
Het is belangrijk te onthouden dat diagnose en behandeling, gebaseerd
op de klinische verschijnselen van de
patiënt, belangrijker zijn, terwijl de
bloedtesten een hulpmiddel zijn om
de diagnose te bevestigen en de
ziekteactiviteit te beoordelen. Laboratorium- en röntgenonderzoek zijn
voor het stellen van de diagnose RA
van weinig betekenis. Alleen de aanwezigheid van reumafactoren (IgMreumafactor of anti-CCP) kan de diagnose eventueel ondersteunen.
Indien een reumafactor wordt bepaald, dient bij een ‘negatieve’
reumafactor de diagnose RA niet te
worden verworpen.
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Miet’s keukenraam
Deze rubriek is voor ons, RA-patiënten. We willen eenvoudige en
gemakkelijke maar zeker en vast lekkere recepten aanbieden.
We geven ook telkens een tip die sommige handelingen minder
belastend (pijnlijk) maakt.
Heb je een succesgerecht, een echt familierecept, een
supperlekkere taart die iedereen graag lust ... laat het ons
weten. Je mag er gerust wat over vertellen ...

Samen kunnen we zeker en vast van dit rubriekje een
succes maken!
September … een zeer drukke maand: boeken kaften, etiketten opkleven, schoolgerief aanvullen ... kortom vele ouders kennen het wel.
Het zijn vaak overvolle dagen waar je bij voorkeur drie à vier zaken
tegelijkertijd doet en dan moet er nog iets lekkers op tafel komen:
ronde patatjes met spek.
Wat hebben we nodig voor 4 personen?
2 bokalen met kleine patatjes, 15O gr gerookt spek, 4 eetlepels room,
40 gr bakboter, 2 eierdooiers, bieslook, parmezaan, peper en zout.
Hoe maken we het?
Ô De aardappeltjes zachtjes opwarmen in de microgolfoven.
Ô De eierdooiers loskloppen met de room, peper en zout.
Ô Schep ze door de warme aardappelen.
Ô Knip het gerookt spek in reepjes en bak het goudbruin en
knapperig.
Ô Schep er de aardappeltjes bij en bak kort op een hevig vuur (de
eierdooiers moeten lichtjes stollen).
Ô Afwerken met bieslook en geschaafde parmezaankrullen.
Facultatief:
Ô Je kan verse primeur aardappeltjes nemen en deze eerst krabben en koken (opgelet polsen!). Je kan ongeveer 700 gr. vastkokende aardappelen nemen, ze proper boenen, stomen en pellen.
Ô Je kan een sjalotje of ui bruineren.
Ô Een mengeling van paddestoelen bakken en op het einde toevoegen.
Ô Voorgesneden spekblokjes of baconreepjes gebruiken.

TIp
RAAM 2010-4 8.indd 19

de handar met veer tussen
ha
sc
te
as
ep
ng
Gebruik een aa
weinig kracht
en. Je moet zeer
ijd
sn
te
ek
sp
t
vaten om he
n gespaard.
en polsen worde
rs
ge
vin
je
en
n
gebruike

Ledenblad van de
INLICHTINgEN

Reumatoïde Artritis Liga
vzw
Regio Antwerpen

Jeannine
0475/96 62 31
ma 13-16 uur
di 09-12 uur

Regio Limburg
Regina - 012/74 27 85
do 12-16 uur
vrij 09-12 uur
Regio Dendermonde
Marie-Louise
052/44 58 38
Regio Kortrijk
Rita - 056/71 45 42
Regio Brugge
Linda - 0494/18 17 43
Eugene - 0499/75 53 00

COLOFON
RedactieadRes
kleinveldstRaat 12
3800 sint-tRuiden
Redactie@Raliga.be
HoofdRedacteuR
Rudi FRancis
RedactiemedeweRkeRs
Jeannine engelen, Mia van deR
schueRen, beRnadette veRMeiRen,
gReet gilis, Jo vRoMant,
Miet eggeRs, nicole stuyck,
claudia aendekeRk,
nicky bRabants
tekeningen
Maddy MoRRé
ontweRp
sonJa engelen

9/28/2010 2:21:09 PM

Afgiftekantoor: 2250 Olen
Afzender: geelseweg 15, 2250 Olen
Erkenningsnummer: p808125

BELGIë - BELGIqUE
P.B.
2250 OLEN

Tijdschrift van de
Reumatoïde Artritis Liga vzw

Maatsch. zetel:
Krombaak 10
2200 Herentals

info@raliga.be
www.raliga.be

N.V. ORTHOPEDIE MARTENS

orthopedist - schoentechnici

Luc Martens
gespecialiseerd in:
steunzolen
orthopedische schoenen
maatschoenen

www.martens-orthopedie.be
onze adressen:

LID WORDEN: € 16
Lid onder omslag: € 20
Lid beroepsmatig: € 21
Te storten op rek.
iban: BE98 7340 2251 2493
bic: KREDBEBB
met vermelding
“lidgeld RA-Liga”.

hoofdzetel NEERPELT Heerstraat 40, 3910 Neerpelt
011 64 15 88 - pasdag woensdag
bijhuis MOL

Postelareweg 4b2, 2400 Mol
014 31 38 98 - pasdag vrijdag

bijhuis TONGEREN

De schiervelstraat 19, 3700 Tongeren
012 23 34 87 - pasdag maandag

Wij werken overal op afspraak
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