
zaterdag 22 oktober 2011
van 14 u. tot 17.30 u.

zaterdag 29 oktober 2011
van 14 u. tot 17.30 u.

Gildenhuis ‘Den Hof’
Heymansplein 17, 9100 St.-Niklaas

ProviNciale 
commuNicatie

SeSSieS
het aanleren van 

communicatieve vaardigheden, 
waardoor je mondiger en 

weerbaarder wordt
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reumatoÏDe artritiS liGa vZW

organiseert

leven met 
reumatoïde artritis 
a	Wat betekent dit?

a	Hoe verandert mijn leven?

a	Hoe moet het verder met mijn gezin?

a	Welke medicatie en behandeling?

a	Hoe leer ik bepaalde symptomen tijdig 

herkennen?

Deze vragen, en nog veel meer, worden 

behandeld bij de RA-Liga.

lid worden?
Iedereen kan lid worden want uw inbreng 
is belangrijk voor ons!

Gewoon lid : 16 €
Beroepshalve geïnteresseerd: 21 €
Verzending onder omslag: 20 €

Te storten op rek. nr. 
iban: BE98 7340 2251 2493   bic: KREDBEBB 
met vermelding “lidgeld ra-liga”.

RA-Liga behoort tot de overkoepelende 
organisatie REUMAnet.be.

REUMA 
NET be

Ondanks 
mijn ziekte 

en pijn

Ondanks mijn ziekte en pijn,
wil ik ook gewoon gelukkig zijn.
Ik wil genieten van het leven
en al is het maar heel even,

mijn reuma proberen verdringen
door te lachen en te zingen.
Een avondje uit de bol gaan

en alle problemen zijn van de baan.
Ik ben even zoals iedereen

zonder beperkingen, zonder geween.
maar nadien, de volgende dag,

komt wel de onvermijdelijke terugslag
Maar toch denk je: “het was het waard!”
want psychisch ben ik weer opgeklaard.

Ik heb weer veel pijn en gekwel
maar ik weet: Ik red het wel,

ik weet dat ik het kan!
Ik heb reuma….en dan?

  

Dromertje



info@raliga.be www.raliga.be

iNFo iNScHriJveN

iNScHriJveN:

vóór donderdag 20 oktober 2011

BiJ:

0473/81 22 37 (anne-marie)
 052/44 55 69 (rita)
anne-marie.van.heygen@telenet.be

PriJS:

* 1 sessie: 5 €
* 2 sessies: 7 €

Telkens is 1 consumptie inbegrepen.

Je partner en mensen uit je liefste omge-
ving zijn welkom bij de twee sessies.

ra-liga?
Binnen het reumalandschap blijkt de  
vraag naar een patiëntenvereniging die 
zich enkel en alleen richt op RA-patiënten 
zeer groot te zijn. Bijgevolg is er in Vlaan-
deren een vereniging opgericht die zich al-
leen focust en bezighoudt met de noden 
van RA-patiënten. 

De RA-liga gaat uit van het principe dat 
hoe meer een patiënt weet en begrijpt 
over zijn ziekte, hoe beter hij ermee kan 
omgaan.
Daarom wil de RA-Liga hierin een steun zijn 
door informatie, begeleiding en ondersteu-
ning te bieden. Ze organiseert ondermeer 
praatgroepen waar leden ervaringen uit-
wisselen en problemen bespreken. Door 
samen over hun ziekte te praten, worden 
RA-patiënten mondiger, alerter en vinding-
rijker waardoor zij zich weerbaarder kun-
nen opstellen in de samenleving.

Lijden aan RA beïnvloedt in grote mate 
niet alleen het leven van de patiënt, maar 
ook dat van zijn medemensen, zijn familie 
en huisgenoten.
De RA-Liga helpt in het zoeken naar ie-
ders eigen manier om met de ziekte om te 
gaan. Op een aanvaardbare manier leren 
leven met RA is immers de uitdaging.

ProGramma

Zaterdag 22 oktober van 14 u. tot 17.30 u.

* In het eerste deel wordt vooral aandacht 
besteed aan de communicatie met je 
partner en naaste omgeving.

* Pauze
* In het tweede deel wordt de communi-

catie met je sociale omgeving besproken. 
Praktische tips worden meegegeven, zo-
dat je hier nadien gebruik kan van maken. 

Zaterdag 29 oktober van 14 u. tot 17.30 u.

* Reumatoloog Prof. De clerck geeft ons 
inzicht in de ziekte en maakt ons duidelijk 
wat een reumatoloog verwacht van een 
patiënt bij een consultatie.

* Pauze
* Aansluitend een groepsgesprek waar we 

dieper op het onderwerp ingaan, aange-
vuld met praktische tips en raadgevingen.

Door een goede communicatie tussen 
voornoemde groepen wordt je fysieke 

gezondheid, je sociaal leven, je 
seksueel leven, je gevoelsleven en je 

psychologisch evenwicht beter.

PlaatS

Gildenhuis ‘Den Hof’
Heymansplein 7
9100 St.-Niklaas


