
 

 

Meer info: www.reumanet.be – inschrijven kan ook via de website  

 

Inschrijvingsformulier  

Symposium ter gelegenheid van Wereld Reuma Dag 

 

Ik, ……………………………………………………………………………………………..(naam + voornaam) 

mailadres …………………………………………………………………. tel. …………………………………… 

schrijf mij in voor het symposium ter gelegenheid van Wereld Reuma Dag. 

 

Ik ben ☐ wel / ☐ geen lid van één van de aangesloten patiëntenverenigingen. 

☐ CIB-Liga      ☐ Ouders van ReumaKinderen en –Adolescenten (Orka) 

☐ RA-Liga      ☐ Jong en Reuma 

☐ Patient Partners Program (PPP)   ☐ Bewegen met Reuma 

☐ Vlaamse Vereniging voor Bechterewpatiënten (VVB) 

☐ Vlaamse Vereniging voor Fibromyalgie Patiënten (VLFP) 

 

Ik zal aanwezig zijn met ☐ 1 / ☐2 personen  

N.B. Iedere patiënt heeft het recht om zich te laten vergezellen door een tweede persoon mee te brengen aan hetzelfde tarief 

 

Zo ja, naam van de tweede persoon: …………………………………………………………………… 

Mijn keuze voor de workshops en lezingen per blok*: 

13:30 ☐ Behandeling van 

bindweefselziekten en het 

secundair optreden van het 

Sjögren-syndroom bij 

reumatische aandoeningen 

☐ 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? 

☐  
Tai Chi 

 

☐ 
Wandeling 

 

14:15 ☐ Geen dag zonder pijn, hoe 

red ik het? 

Pijn en pijnbeleving 

☐ Wondergeneesmiddelen? 

De werking van biologicals en 

biosimilars 

☐ Fit for work 

Klaar voor de werkvloer, is de 

werkvloer klaar? 

☐  
Tai Chi 

 

☐ 
Wandeling 

 

15:00 ☐ Dokter Internet 

Betrouwbare medische info 

op het net 

☐ Recente ontwikkelingen en nieuwe 

criteria in fibromyalgie 

☐ De geschiedenis van 

geneesmiddelen 

Hogere levenskwaliteit door 

innovatieve geneesmiddelen 

☐  
Tai Chi 

 

☐ 
Wandeling 

 

 Reservekeuze: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

* Gelieve per blok 1 keuze aan te duiden + 1 reserve op te geven. Wij doen ons best om tegemoet te komen aan uw wensen. 

 

Te betalen Prijs in € p.p. Aantal deelnemers Totaal in € 

Lid 15   

Geen lid 25   

TOTAAL   

Gelieve dit bedrag over te schrijven op rek. nr. IBAN BE79 7310 3226 8033 

BIC KREDBEBB 

met vermelding van ‘symposium + naam’ 


