
 
 

Reuma? Actie!    WIJ  WILLEN  WETEN 
Symposium voor patiënten met een reumatische aandoening en hun naasten 
 

Wanneer?  Wereld Reuma Dag: zaterdag 12 oktober 2013 van 10.30 tot 18.00 uur 

Waar?  Sportcomplex Extra Time, Louisalei 24, 2660 Hoboken 

Wat?   Leren leven met een chronische reumatische aandoening … het is niet eenvoudig. 

Hoe leer je zo’n chronische aandoening aanvaarden? En hoe vecht je tegen onbegrip? Hoe ga je om met de pijn? 

Hoe zit het met werk? En is bewegen nu juist wél of niet goed voor me? 
 

Ik wil de best mogelijke behandeling!  

Maar die beste behandeling, uit wat bestaat die precies? En ik heb al zoveel gehoord over de biologische 

geneesmiddelen. Bestaat er ook zoiets voor mij? Wat is mijn eigen rol in de behandeling? En ook: hoe kan ik 

actief meewerken aan mijn eigen zorg? 
 

Met een wisselend programma van lezingen, workshops en een panelgesprek met diverse sprekers wil 

ReumaNet, samen met de reumapatiëntenverenigingen, de patiënt en zijn naasten inzicht geven in 

verschillende aspecten van hun leven met een reumatische aandoening. 

10:30 – 11:00 ONTHAAL 

11:00 – 12:00 PLENAIRE OPENINGSSESSIE 

Wij willen weten! 

Inleiding door Nele Caeyers, voorzitter ReumaNet vzw 
 

De beste behandeling voor iedereen 

Integrale behandeling door multidisciplinaire aanpak door Patrick Verschueren, reumatoloog 

12:00 – 13:30 LUNCH 

13:30 – 15:30 (3 x 30 min. + pauze) WORKSHOPS + MEET THE EXPERTS 

13:30 Behandeling van 

bindweefselziekten en het 

secundair optreden van het 

Sjögren-syndroom bij 

reumatische aandoeningen 

Michel Walravens, reumatoloog, en 

Kristof Thevissen, reumatoloog i.o. 

Vechten tegen onbegrip 

Omgaan met je ziekte, de ziekte van 

kind/partner/ouder en de omgeving 

 

Sterk in beweging 

Van vulkaanglijden tot het dansende 

avatar: wat is er nieuw in de 

revalidatie? 

Thijs Swinnen, kinesitherapeut  

14:15 Geen dag zonder pijn, hoe red ik 

het? Pijn en pijnbeleving 

één van de medewerkers van prof. Jo Nijs, 

kinesitherapeut 

Wondergeneesmiddelen? 

De werking van biologicals en biosimilars 

Paul Declerck, apotheker 

Fit for work 

Klaar voor de werkvloer, is de 

werkvloer klaar? 

Saskia Decuman, ergotherapeute 

15:00 

 

Dokter Internet 

Betrouwbare medische info op het net 

Dirk Broeckx, apotheker 

Recente ontwikkelingen en nieuwe 

criteria in fibromyalgie 

Brenda De Petter, fysisch geneesheer 

De geschiedenis van 

geneesmiddelen 

Hogere levenskwaliteit door 

innovatieve geneesmiddelen 

Françoise Stryckman, wetenschappelijk 

adviseur pharma.be 

15:45 – 16:30 PLENAIR PANELDEBAT 

Wij willen meedoen! 

Patiëntenparticipatie: een noodzaak voor betere zorg 

Met Nele Caeyers (ReumaNet vzw), Frederic Houssiau (KBVR), Jo De Cock (RIZIV). Maya Detiège (Volksvertegenwoordiger),  

moderator Dirk Broeckx 

16:30 – 18:00 RECEPTIE, en maak kennis met het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek 
 

Tevens: tai chi, wandelroute, lunch, standenmarkt, slotdrink en voldoende ruimte voor lotgenotencontact. 

Deelname kost, inclusief lunch + receptie: 

€ 15 voor leden van één van de aangesloten patiëntenverenigingen,  € 25 voor niet-leden, 
N.B. Iedere patiënt heeft het recht om zich te laten vergezellen door een tweede persoon  aan hetzelfde tarief. 
 

Inschrijven is verplicht en kan hier:  http://www.reumanet.be/wrd2013.php  of telefonisch op het nummer 010 84 46 44 

op maandag en donderdag tussen 10 en 12 uur. 
 

Je bent ook welkom voor een halve dag!  

 

De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je snel in! 

 

 

http://www.reumanet.be/wrd2013.php

