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Reservespeler: onze vaste schrijfster van deze rubriek zit even 

door haar voorraad potloden en daarom mag ik van de 

bank om op het veld een bijdrage te leveren. 

 

’t Is niet zo simpel …. 

Ik hoor zeer dikwijls dat RA-patiënten die de voorbije maan-

den/jaren aan hun behandeling begonnen zijn een groot 

voordeel hebben ten opzichte van de patiënten die vele 

jaren geleden gestart zijn toen de middelen nog niet zo uit-

gebreid en afdoend waren. 

Ik kan deze stelling zeker bijtreden maar … ’t is niet zo simpel.

Gisteren ontmoette ik in een winkel onverwachts een zeer 

jonge RA-patiënte. Ze vertelde schoorvoetend haar verhaal 

en wat bleek?  

Zij heeft dezelfde problemen, pijnen, ongemakken, enz… als 

andere patiënten, jong of oud.  

Natuurlijk is de medicatie een reddingsboei. Ze kan hierdoor 

een normaal leven leiden. Maar af en toe …

Bij het vertellen over haar situatie werd ze vrij emotioneel, 

bijna tot tranen toe bewogen. Haar aanvaarding/verwerking 

is zeker nog niet ten einde. ’t Is niet zo simpel …. 

Ik leer daaruit dat RA nog steeds voor iedere patiënt proble-

men geeft en dat hij/zij individueel moet geholpen en bege-

leid worden. We mogen niet in algemeenheden vervallen.  

Elke patiënt is een mens van vlees en bloed en geen nummer 

of cijfer in de statistieken.

Mijn invalsbeurt zit erop: ’t was niet zo simpel.

Rudi
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Een nieuw vervolgverhaal over RA en ...

METHODOLOGIE 
Voor deze paper werden zes 

RA-patiënten bevraagd over 

de thema’s rouwen en seksua-

liteit. Er was een groepsmoment 

waarop zij onderling erover 

praatten, maar er werd ook 

met elk van hen apart gespro-

ken over de onderwerpen. Het 

was een divers groepje patiën-

ten: mannen en vrouwen, jong 

en oud. Een aantal had hun 

diagnose RA al lang, anderen 

nog maar net… De patiënten 

zijn persoonlijk gekend en alle 

patiënten hadden elkaar reeds 

ontmoet via de lotgenotenver-

eniging. Hierdoor was het ver-

trouwen aanwezig om openlijk 

te praten over beide thema’s. 

Ondanks de diversiteit van de 

groep is deze te klein om repre-

sentatief te zijn. Ze hebben wel 

geholpen om een beter alge-

meen beeld te krijgen.

De antwoorden en meningen 

van alle patiënten werden ge-

bruikt voor het schrijven van 

deze paper. Zo kon de geziene 

theorie toegepast worden op 

de praktijk voor de gekozen 

doelgroep. Er werden ook ver-

schillende internetbronnen ge-

raadpleegd. 

ROUWEN EN RA: de 4 rouwtaken
Aanvaarden van het verlies: de 

RA-patiënt moet de diagnose 

onder ogen zien, aanvaarden 

en erkennen dat hij ziek is. Hij 

rouwt hier om het verlies van zijn 

gezonde lichaam. 

Ervaren van het verlies: in deze 

taak gaat de rouwende recht 

door de pijn heen en zal hij zijn 

gevoelens proberen te uiten, 

verbaal of non verbaal. Hevige 

pijn, angst, protest en agres-

sie en schuldgevoelens kunnen 

optreden. De RA-patiënt zal de 

symptomen van de ziekte er-

varen onder andere pijn, ver-

moeidheid, eventueel functie-

verlies…. Hij zal de mogelijke 

gevolgen van de ziekte onder 

ogen moeten zien.

Aanpassen: in deze taak gaat 

de rouwende vervanging zoe-

ken voor bepaalde functies en 

taken. Dit is opnieuw een erg in-

dividueel proces dat onder an-

dere afhankelijk is van de rela-

tie, rolverdeling, enz…. Het kan 

hier helpen om de rouwende 

steeds opnieuw zijn verhaal te 

laten doen. De RA-patiënt zal 

verschillende beslissingen moe-

ten nemen om zijn leven te her-

organiseren. 

Nieuwe plaats geven: Hier gaat 

de rouwende opnieuw probe-

ren te genieten van het leven, 

dit wil niet zeggen dat hij zijn ver-

lies vergeet… Als deze taak niet 

voltooid wordt, bestaat de kans 

dat de rouwende zich nooit 

meer zal durven binden, dat hij 

niet meer houdt van het leven 

of van mensen. De RA-patiënt 

zal ook de ziekte een nieuwe 

plaats moeten geven om terug 

te kunnen houden van zichzelf, 

van het leven en van de men-

sen.

ROUWMYTHES ONTKRACHT 
Rouw is niet noodzakelijk het er-
varen van pijnlijke emoties: ge-

voelens ervaren, bijvoorbeeld 

dankbaarheid, opluchting, 

warmte, bevrijding… Voor een 

RA-patiënt kan de diagnose 

een bevrijding zijn na een lange 

tijd zoeken waar de klachten 

vandaan komen. Eens de diag-

nose gesteld is, valt er vaak een 

deel van de last van de schou-

ders van de patiënt. 

Rouw wordt gerelativeerd: som-

mige RA-patiënten zullen dwars 

door hun verdriet en pijn gaan 

na de diagnose en bijvoorbeeld 

onmiddellijk aansluiten bij de lot-

genotenvereniging of zich ver-

diepen in de materie. Andere 

door Anja De Haes, Bachelor Verpleegkunde

RA en rouwen
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patiënten zijn enkel op zoek 

naar pijnstilling voor hun fysieke 

klachten en ze willen niet ge-

confronteerd worden met het 

hele proces en verloop. Beide 

groepen maken uiteindelijk hun 

rouwproces door, zij het op hun 

eigen manier. 

Rouwenden laten niet los, zij 
verbinden: RA-patiënten hou-

den contact met ‘gezonde 

mensen’ die ze al kenden van 

voor hun diagnose. Zo blijft de 

patiënt in contact met het ‘ge-

zonde lichaam’ dat zij nu moe-

ten missen. Dit is voor sommigen 

moeilijk, maar andere patiënten 

halen net meer steun hieruit. 

Vele patiënten ‘verbinden’ zich 

net met lotgenoten door aan te 

sluiten bij een zelfhulpgroep. 

Rouw is uniek in intensiteit, duur, 
betekenis en expressievorm: 
RA-patiënten ervaren hun diag-

nose allemaal verschillend; de 

ene ondergaat bv een moeilijk 

en lang proces tot aanvaarding 

van de diagnose, terwijl een an-

dere patiënt de ziekte vrij snel 

een plaats kan geven. De ene 

patiënt uit zijn gevoelens van 

onmacht en verdriet, terwijl de 

andere ze verbergt… Zo zal de 

ene patiënt bijvoorbeeld veel 

meer klagen over zijn pijn dan 

de andere. Ook hier zie je dus 

dat het voor ieder van de pati-

enten een uniek rouwproces is.

Rouw is een relationeel, sociaal 
en interactief proces: POM prin-

cipe: zowel de Persoon, als de 

Omgeving en de Maatschappij 

kunnen lijden onder het rouw-

proces. Voor een RA-patiënt telt 

dit POM principe zeker ook: 

de persoon zelf ondergaat een 

rouwproces bij de diagnose 

maar ook de partner en kinde-

ren en nabije familie. De patiënt 

ondergaat de ziekte dus niet al-

leen, bijvoorbeeld herverdeling 

huishoudelijke taken, een papa 

die niet meer mee kan voetbal-

len met zijn zoontje, een oma die 

de kleinkinderen niet meer kan 

aankleden… De maatschappij 

ondergaat bij elke RA diagnose 

ook een stuk rouw: namelijk elke 

nieuwe patiënt brengt voor de 

maatschappij extra kosten mee, 

de sociale zekerheid zal voor ie-

der van hen moeten bijdragen 

leveren.

Rouw als mogelijkheid tot groei: 
het is een mythe dat je sterker 

wordt of groeit door verlies. Ver-

lies maakt niet sterker, het maakt 

juist zwakker. Een RA-patiënt 

wordt zeker fysiek niet sterker van 

zijn ziekte! Ook psychisch kan 

de diagnose inhakken op het 

zelfbeeld… Maar verschillende 

patiënten slagen er toch in om 

de ziekte een plaats te geven 

en actief op zoek te gaan naar 

aanpassingen. Deze zoektocht 

maakt sommigen veel sterker… 

Er zijn zelfs patiënten die hun 

zoekproces openbaar stellen 

zodat andere, bijvoorbeeld pas 

gediagnosticeerde patiënten, 

op weg kunnen gezet worden 

om hun uitdaging aan te gaan. 

Rouw is een levenslang proces 
van zoeken naar betekenisvol 
leven zonder…: een RA-patiënt 

zal zeker constant blijven rou-

wen omdat het een chronische 

aandoening is. Bij elke opstoot 

tussen periodes van remissie in 

zal men opnieuw gaan rouwen 

om het verlies van de goede 

periode. 

BESLUIT RA EN ROUWEN: 

RA-patiënten kunnen te maken 
hebben met allerlei gevoelens 
waaronder hopeloosheid, ver-
driet, angst, schaamte of het 
gevoel niets meer waard te zijn 
(Ostlund et al., 2014). 

Elke RA-patiënt zal een rouw-
proces doormaken dat indivi-
dueel is. Hét rouwmodel bestaat 
niet: alle aspecten van rouw zijn 
voor iedereen verschillend en 
zullen bijdragen tot wie we zijn. 

De RA-patiënt kan met de pro-
blematiek rond rouwen steeds 
terecht bij de verschillende 
hulpverleners, in eerste instantie 
vaak bij de (reuma-) verpleeg-
kundige. 
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Seksualiteit is een complex fe-

nomeen met biologische, psy-

chologische, sociaal/culturele 

en culturele/contextuele as-

pecten die elkaar constant be-

invloeden. De ziekte of handi-

cap heeft geen rechtstreekse 

invloed op het seksueel functi-

oneren en/of de seksualiteitsbe-

leving. 

De ziekte bepaalt wel rechts-

reeks de fysieke conditie en 

het psychisch welzijn en beide 

hebben wel een rechtstreekse 

invloed op de seksualiteit, maar 

hebben ook een wederzijdse in-

vloed op elkaar. 

Fysieke conditie 
Een RA-patiënt lijdt meestal veel 

pijn door de ontstekingen in ver-

schillende gewrichten. Misvor-

mingen komen vaak voor waar-

door de fijne motoriek wegvalt. 

Ook vermoeidheid is een over-

heersend symptoom. Hierdoor 

wordt de seksualiteitsbeleving 

en het seksueel functioneren 

rechtstreeks bepaald: bijvoor-

beeld bij pijn of vermoeidheid 

kan het libido sterk dalen. 

Psychisch welzijn 
Inadequate coping bij RA-pa-

tiënten kan leiden tot depres-

sie of stress. Zo kan de patiënt 

bv bang zijn om de partner (en 

of zichzelf) teleur te stellen. Het 

psychisch welzijn bepaalt dan 

ook rechtstreeks de seksualiteits-

beleving of het seksueel functi-

oneren: bijvoorbeeld een ver-

minderd psychisch welzijn leidt 

ook bij RA-patiënten vaak tot 

libidostoornissen. 

Complicaties 
Bij RA kunnen verschillende 

complicaties optreden, enkele 

voorbeelden zijn gewichtstoe-

name of net gewichtsafname, 

kortademigheid, huidproble-

men, oogproblemen, depres-

sie… Deze complicaties bepa-

len dus duidelijk mee de fysieke 

conditie en ook het psychisch 

welzijn.

Therapietrouw 
Elke RA-patiënt wordt ten stel-

ligste aangeraden om thera-

pietrouw te zijn. Therapietrouw 

beïnvloedt zowel de fysieke 

conditie als het psychisch wel-

zijn en vice versa. Acceptatie 

van de ziekte is natuurlijk een 

must om therapietrouw te willen 

en kunnen zijn, wie de ziekte niet 

aanvaardt, zal ook de therapie-

en niet volgen. 

Acceptatie 
Acceptatie heeft hier verschil-

lende in-en uitvalshoeken. Ten 

eerste moet je de diagnose 

aanvaarden. Hij moet accep-

teren dat de ziekte zijn fysieke 

conditie blijvend zal verande-

ren, dat zijn psychisch welzijn 

hier onder kan lijden en dat 

deze twee uiteindelijk zijn leven 

zullen bepalen. Acceptatie kan 

op zich ook een positieve in-

vloed hebben op het leven en 

dus op de seksualiteit. 

Ziekteactiviteit 
Net omdat RA een wisselend 

ziekteverloop kent, opstoten af-

gewisseld met rustige periodes, 

is de ziekteactiviteit bepalend 

voor onder andere de fysieke 

conditie en het psychisch wel-

zijn.

Relaties 
De relatie met de partner be-

paalt de seksualiteit en omge-

keerd. Maar ook het psychisch 

welzijn en de acceptatie spelen 

hierin een rol. Alle relaties en rol-

len worden verstoord als een 

RA-patiënt de diagnose krijgt: 

niet enkel de partnerrelatie, 

maar onder andere ook de ou-

der-kind relatie, de werkgever-

werknemer relatie, de familiale 

relatie, relatie in het verenigings-

leven, vriendenrelatie… Een RA-

patiënt heeft steun van de part-

ner nodig op alle vlakken: dus 

niet enkel op vlak van algeme-

ne dagelijkse levensverrichting-

functies, maar ook en vooral op 

psychosociaal vlak. Op gebied 

van seksualiteit is het belangrijk 

dat er een open communicatie 

is tussen beide partners: de pa-

tiënt moet eerlijk durven en kun-

nen praten over onder andere 

pijn en libidoschommelingen. Zo 

kunnen ze samen op zoek gaan 

naar een seksualiteitsbeleving 

die rekening houdt met de be-

perkingen van de RA-patiënt, 

maar tegelijk ook bevredigend 

werkt voor beide partijen. 

RA en seksualiteit
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RA is een verworven ziekte waar-

bij men deze 4 fasen kan zien:

Fase van seksuele afwezigheid: 
Op verschillende momenten 

in het ziek-zijn kunnen er peri-

odes optreden waar seksuali-

teit afwezig is: bijvoorbeeld bij 

aanvaarding of coping van de 

diagnose RA of tijdens felle op-

stoten van de ziekte. De partner 

van de RA-patiënt kan in deze 

periode ook minder behoefte 

hebben of juist een verhoogde 

behoefte. 

Fase van seksuele onzekerheid: 
De RA-patiënt wil duidelijkheid 

over zijn kansen op een goede 

seksuele gezondheid en zal 

noodgedwongen moeten om-

gaan met de veranderingen 

door zijn ziekte. Het coping-pro-

ces van de RA-patiënt zal een 

grote rol spelen in deze fase, 

maar vooral de coping van de 

partner zal zijn stempel drukken.

 

Fase van seksuele kansen: 
Seks wordt weer geïntegreerd 

in de relatie. Hierbij moeten zo-

wel de RA-patiënt als de partner 

zich kunnen inleven in de an-

dere: zo zal de partner bijvoor-

beeld moeten proberen aan te 

voelen wat pijn en vermoeid-

heid doen met het libido. De 

RA-patiënt zal zich moeten pro-

beren in te leven in ‘het gezond 

zijn’ van de partner.

Fase van seksuele stabiliteit: 
Er ontstaat opnieuw een sta-

biel evenwicht in de seksuele 

relatie van de RA-patiënt, met 

zichzelf en met de partner. Om 

dit evenwicht te kunnen bewa-

ren, zal de RA-patiënt op zoek 

moeten gaan naar creatieve 

en individuele oplossingen die 

de behoefte voldoende bevre-

digen. Er zal bijvoorbeeld reke-

ning moeten gehouden worden 

met het energiepeil van de RA-

patiënt. Eén van de oplossingen 

daarvoor kan zijn om seks effec-

tief te ‘plannen’. 

Seksuele gezondheid: toepassing RA-patiënten 

Algemeen besluit RA en seksualiteit 

RA-patiënten kunnen een evenwaardige beleving hebben van seksualiteit als gezonde personen. Hun 
fysieke conditie, hun psychisch welzijn en eventuele bijwerkingen van medicatie zullen hen actief op zoek 
doen gaan naar mogelijkheden om hun seksuele gezondheid te kunnen bevorderen. Dit onderwerp wordt 
vaak nog onderkend door zowel patiënten als zorgverleners. Met vragen over deze problematiek kunnen 
zij steeds terecht bij hun verschillende hulpverleners. Vooral de (reuma-) verpleegkundige zal de patiënt 
hier in begeleiden en stimuleren om erover te praten. 

In een volgend nummer behandelen we onder andere 
RA en vermoeidheid.
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Wat hebben we nodig? 

 H Een fles degelijke natuurazijn of witte wijnazijn 

 H Een fles olijfolie, liefst van eerste persing en olie die je ook kan gebruiken 

voor warme gerechten 

 H Een aangepaste trechter al naargelang de flesopeningen zijn of een 

vaste hand! 

 H Soda kristallen, keukenschaartje, kleine labeltjes, restjes stof, touwtjes... 

 H Verschillende kruiden en specerijen naar keuze 

Hoe maken we het? 
 H Was de kruiden en dep ze voorzichtig droog 

 H Spoel de flesjes, karaffen... heel goed met zeer warm soda water. Zeer  

goed naspoelen met warm water en laten uitlekken. 

 H Vul de flesjes naar keuze met de kruiden en/of specerijen. Vul verder aan met azijn of olie. 

Enkele suggesties:
 H Voor een kruidenolie: laurier, tijm, bieslook, roze peperkorrels, teentje look, oregano en rozemarijn, 

gedroogd rode pepertje, dragon 

 H Voor een kruidenazijn: kruidnagel en laurier, jeneverbes, look en oregano, karwij en korianderzaad 

geven een extra verfijning aan de azijn 

Miet’S keukenRaaM 9

Miet’s keukenraam

Maak er samen met je vrienden, kinderen, kleinkinderen...een fijn knutselmo-

ment van. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde is hier ook van toepassing. 
TIP

Gewoonlijk denk ik erg laat aan cadeautjes. Dit in tegenstelling met de winkeliers die op het einde van de 

grote vakantie hun bestellingen voor Kerstmis en Nieuwjaar al hebben afgerond. Willen we samen enkele 

eenvoudige, maar nuttige cadeautjes maken, die we uiteraard in de keuken kunnen gebruiken? 

We gaan voor kruidenazijn en kruidenolie. In de kringloopwinkels vind je voor een prikje allerlei glazen 

flesjes, karaffen,... Voor de afwerking kan je je fantasie de vrije loop laten, etiketjes kleven, afwerken met 

lapjes en touwtjes...
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RA-Liga West-Vl.
regio Kortrijk
Dinsdag 15 november 2016 – 19.30 u.: Meer 
kwaliteit voor onze slaap ondanks een chroni-
sche ziekte.
Spreker: Dr. Bernard Bouckaert, pneumoloog

slaaponderzoek, intensieve zorg (AZ Delta Roe-

selare)

Locatie: De Leest, Sint-Jorisstraat 62 te Izegem

Dinsdag 13 december 2016 – 18.30 u.: gezellig 
samenzijn
Locatie: ’t Kasteeltje, Heulsekasteelstraat 1 te 

Heule

Enkel voor leden en partner.

RA-Liga in samenwer-
king met ReumaNet
Zaterdag 19 november 2016 - 13.30 u.: Actief 
leven met Reuma
Locatie: Reuma Expertise Huis, Imperiastraat 16 

te Zaventem

Voor bijkomende info zie pagina 18

RA-Limburg
Zaterdag 22 oktober 2016 van 10.00 u. tot 13.00 u.: 
MINISYMPOSIUM n.a.v. 10 jarig bestaan: nieu-
we behandelingen, veranderingen in de eer-
stelijnszorg, bewegen thuis en op het werk.
Locatie: Universiteit Hasselt, Campus Diepen-

beek, Agoralaan, building D

Inschrijven verplicht.

Woensdag 16 november 2016 – 19.30 u.: voet-
problemen en ongemakken bij RA
Spreker: Alex Bots – podoloog

Locatie: Dienstencentrum De Kouter, Papenak-

kerstraat 5 te Alken

RA-Liga Vlaams-
Brabant
Vrijdag 28 oktober – 25 november 2016 – 19.30 
u;/ praatavonden
Locatie: Beerselsestraat 18 te Buizingen

Regionale werking - agenda

Laat de teleurstellingen van vandaag geen schaduw werpen 
over je dromen voor morgen.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Net toen de rups dacht dat zijn leven voorbij was, werd hij een vlinder.



Dit is een uitnodiging voor jou, je partner, familielid, vriend (in), iedereen is welkom op de afsluiter van 2016. 

3 december 2016 wordt een voorproefje van het jubileumjaar 2017. Jawel in 2017 viert de RA-Liga reeds 

haar 10-jarig bestaan. 

Het is steeds leuk nieuwe mensen te ontmoeten en vertrouwde gezichten terug te zien. Wanneer dit ge-

paard gaat met lekker eten dan wordt het een geslaagde namiddag. 

Locatie? Daar waar de RA-Liga van start ging met een grote 

infodag worden jullie nu in een gezellig kader ontvangen in een 

sfeervolle feeststemming: De Vesten, Kanaalweg 6/1 Laakdal 

Wat staat er op het programma?
12.30 tot 13.30 u.     Welkom met cava / fruitsap 

13.30 tot 18.00 u.     Feestdiner

Praktisch 

Bij inschrijving aantal deelnemers, uw keuze van hoofdgerecht (vlees of vis) alsook voedselallergieën of 

dieet vermelden. 

De prijs voor dit menu bedraagt 34 euro per persoon – eigen verbruik drank wordt persoonlijk afgerekend. 

Uw inschrijving is pas geldig na betaling op rekening nummer BE 98 7340 2251 2493 – KREDBEBB – voor 25 

november 2016. 

Dit is de enige kennisgeving er volgt geen persoonlijk schrijven. Voor bijkomende info – inschrijving: berna-

dette@raliga.be of RA Liga vzw – Krombaak 10 -2200 Herentals. 

DIT FEEST WORDT EEN TOPPER ZEKER ALS JIJ ER BIJ BENT! 

open RaaM  11

De RA-Liga viert… feest met ons mee 

Zalen De Vesten

Wat staat er op het menu?

Tomatenroom met basilicum
 
Varkensfilet met truffelsaus – winterse groenten 
Of 
Kabeljauw met prei en beurre blanc 
Kroketten 

Dessertbordje van de chef

10 jaar RA-Liga

03-12-2016

De Vesten
Laakdal

vanaf 12.30 u.
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Al meer dan 150 jaar lang worden de medewerkers van MSD gedreven door een  bijzondere 
passie. Ons doel is om medicijnen, vaccins, diergeneesmiddelen en vernieuwingen op 
het vlak van gezondheidszorg te ontwikkelen om zo miljoenen levens te verbeteren. We 
 weten dat er nog veel meer werk aan de winkel is. We werken dan ook hard en blijven ons 
langdurig engageren op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. Zo willen we de gezond-
heidszorg ook toegankelijker maken en samenwerken met mensen die dezelfde passie delen 
om te zorgen voor een gezondere wereld. Samen gaan we die uitdaging aan. Beloofd.

Ga naar www.msd-belgium.be voor meer informatie over onze inspanningen.

Copyright © 2009-2015 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved. 
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Heb je dat ook al eens mee-

gemaakt dat je op straat een 

auto ziet die zich in een minus-

cuul parkeerplaatsje probeert 

te wringen? Je denkt ‘dat gaat 

die nooit lukken’ maar uitein-

delijk staat de auto dan toch 

perfect geparkeerd! Wel, daar 

kan ik echt met volle bewonde-

ring naar kijken. Alsof voor mijn 

ogen een nieuw wereldwonder 

plaatsvindt! 

Want wat ik nooit helemaal 

onder de knie heb gekregen is 

achteruit parkeren. Ik maak me-

zelf voortdurend wijs dat mijn RA 

daar de reden van is. Schouders 

die niet meer zo soepel zijn, een 

nek die niet goed meewerkt. 

Maar om eerlijk te zijn, ik weet 

wel beter. Achteruit parkeren is 

niet aan mij besteed. 

Om dit zo veel mogelijk te om-

zeilen, heb ik een simpele oplos-

sing gevonden. Ik zoek naar par-

keerplaatsen waarbij ik niet hoef 

achteruit te rijden. Soms neemt 

dat wel vijf à tien minuten in 

beslag. Moet ik met zware zak-

ken vol boodschappen sleuren 

omdat mijn plaatsje wat verder 

weg ligt. Maar dat heb ik er al-

lemaal voor over en tot hier toe 

is me dat al aardig gelukt. 

Tot op die dag dat ik met mijn 

man, die door een pijnlijke knie 

zelf niet kon rijden, boodschap-

pen ging doen en ik er niet meer 

onderuit kon. Vijf keer reed ik de 

parking rond op zoek naar dat 

ideale, dichtbije plaatsje. Mijn 

moed zonk in mijn schoenen en 

ik begon het lichtjes warm te 

krijgen. Nergens iets bruikbaars 

te bespeuren. Alleen dat petie-

terig plaatsje tussen een grote 

terreinwagen en een bestelbus-

je. Wie niet waagt niet wint, ze-

ker? Manlief zou wel instructies 

geven. Ik wilde vooral mezelf 

bewijzen dat ik het wel kon. Na 

ruim vijf minuten voor- en ach-

teruit manoeuvreren was ik ein-

delijk tevreden. 

‘Sta ik dicht genoeg bij de 

stoep?’ vroeg ik zwetend en 

rood opgelopen aan mijn man. 

‘Wel,‘ antwoordde hij gedul-

dig ‘het is in ieder geval binnen 

loopafstand!’ 

Ja, een succes is het niet ge-

worden. Het heeft mij er wel toe 

aangezet om het regelmatig 

eens te proberen. Tot misschien 

ooit iemand ook eens vol be-

wondering naar mijn parkeer-

kunsten staat te kijken.

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.

Help! Parkeren!
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ReumaNet blikt vooruit naar 2021 

Het samenwerkingsplatform ReumaNet bestaat dit jaar tien jaar. Hoog tijd dus om te checken of alle neuzen 

nog in dezelfde richting staan en te bekijken waar we de komende vijf jaar de aandacht op willen vestigen. 

De ledenverenigingen hielden vlak voor de zomer een doorgedreven brainstorm waarin alle mogelijke 

actiepunten op tafel kwamen. Van sensibiliseringsacties tot financiële ondersteuning, van bezoeken aan 

de reumatologen tot het streven naar een nomenclatuurnummer voor oefengroepen, alles was mogelijk, 

alles kwam aan bod. We deelden de ideeën op in vier grote groepen: Ondersteuning, Communicatie, 

Samenwerking en Netwerken. Daarna kon iedereen zijn of haar prioriteiten aanduiden. 

Deze hele oefening resulteerde uiteindelijk op het einde van de zomer in een mooi vijfjarenplan, afgetoetst 

aan de doelstellingen vermeld in de statuten van de vereniging. Zo zijn we zeker dat we trouw blijven aan 

de begingedachten van de stichters. 

1. ReumaNet wil de komende vijf jaar de spreekbuis en het netwerk zijn van de Vlaamse patiëntenver-

enigingen rond reuma op regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Door de uitbouw van het 

ReumaHuis, zowel fysiek als virtueel, willen we iedereen nog meer en beter samenbrengen. We zullen 

ook de Vlaamse reumatologen een persoonlijk bezoek brengen om de doelstellingen helder te stellen 

en te bekomen dat nog meer patiënten op een goede manier naar de correcte vereniging worden 

doorgestuurd. De contacten met het beleid blijven we opdrijven. 

2. ReumaNet wil de aangesloten patiëntenverenigingen ondersteunen in het bereiken van hun doelstel-

lingen. Door gezamenlijke symposia, informatiesessies en goed uitgebouwde websites willen we infor-

matie van de bovenste plank verschaffen. We volgen de laatste ontwikkelingen op de voet, zodat elke 

patiënt optimaal kan geïnformeerd blijven. De organisaties kunnen rekenen op de ondersteuning van 

het coördinatieteam van ReumaNet. 

3. ReumaNet wil een juiste beeldvorming realiseren rond ‘Leven met Reuma’ door middel van publieke, 

promotionele acties. Door sensibiliseringsacties in 2018 en 2020 willen we ook de gewone man in de 

straat bereiken en bewust maken van wat reuma is en wat de impact kan zijn op het dagelijkse leven. 

Reuma blijft voor veel mensen nog steeds een oudemensenziekte, maar niets is minder waar. De ko-

mende vijf jaar blijven we daar op hameren. 

4. ReumaNet wil de ervaringsdeskundigheid van mensen met reumatische aandoeningen inzetten in ver-

schillende domeinen en op verschillende beleidsniveaus. Via een Patiënt Expertise Centrum willen we de 

expertise en ervaringsdeskundigheid van mensen met reumatische aandoeningen optimaal benutten. 

Wanneer je jarenlang dag in dag uit leeft met een chronische ziekte, word je op je eigen manier een 

expert. Die levenservaring kun je inzetten om anderen te helpen. Maar we willen dit goed aanpakken, 

met een goed onderbouwde structuur, zodat vrijwilligers zich gedragen voelen. Door samen te werken 

met zorgverleners en andere belanghebbenden kan het patiënt expertise centrum een meerwaarde 

betekenen in de zorg.
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5. ReumaNet wil het wetenschappelijk onderzoek in het domein van reumatische aandoeningen bevor-

deren. Naast het opvolgen van de lopende onderzoeken, willen we ook graag invloed uitoefenen op 

de agenda. Wat zijn de prioriteiten voor patiënten? Vermoeidheid is een thema dat regelmatig de kop 

opsteekt. Een uitdaging voor onderzoekers, dat is zeker, maar zeker ook boeiend! Wie durft? Via ons 

‘ReumaNet-Werk Onderzoekspartners’ willen we ook hier onze stem laten horen. Samen met het Fonds 

voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek bouwen we aan de weg. 

De ambities voor de komende vijf jaren liggen hoog. Aan werklust zal het niet liggen, het bestuur is ge-

dreven om de plannen waar te maken, de coördinatoren ondersteunen waar nodig. Om het financiële 

plaatje elk jaar opnieuw te laten kloppen, zullen we creatief uit de hoek moeten komen, maar waar een 

wil is, is een weg. Ook die uitdaging gaan we aan. 

De komende vijf jaar blijven de mensen van ReumaNet zich inzetten om de levenskwaliteit van mensen 

met reumatische aandoeningen te verbeteren. Op alle vlakken, op alle momenten. Volg onze acties op 

de websites en op sociale media. Wil je graag je steentje bijdragen, geef dan een seintje via info@reuma-

net.be. 

Vergeet niet dat ook alle specifieke patiëntenorganisaties altijd hulp kunnen gebruiken. 

Samen Sterk! 
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Jan De Keyser 
Oprichter van het loopbaancentrum ‘My Future Works’ 

Sinds een drietal jaar heeft de Vlaamse overheid het systeem van loopbaancoaching via loopbaanche-

ques veralgemeend. Iedereen – loontrekkende, zelfstandige, ambtenaar,… – die minimaal één jaar werk-

ervaring heeft, kan om de zes jaar beroep doen op een loopbaancoach. Het systeem is eenvoudig: 

je bestelt een loopbaancheque via ‘www.vdab.be/loopbaancheques’ en voor een kleine persoonlijke 

bijdrage kan je met deze cheques 8 uur professionele loopbaancoaching aanvragen in een erkend loop-

baancentrum. 

In onze praktijk als loopbaancoach merken we dat meer en meer mensen met een chronische aandoe-

ning de weg vinden naar een loopbaancentrum. Het afstemmen van het werk op de mogelijkheden en 

beperkingen die een chronische ziekte met zich meebrengt, is immers vaak een lastige evenwichtsoe-

fening. Als patiënt word je constant geconfronteerd met jouw beperkingen en vaak komen die nog het 

scherpst tot uiting in de werkcontext. Bepaalde handelingen die je vroeger moeiteloos uitvoerde willen 

vandaag niet meer zo goed lukken: je moet op regelmatige tijdstippen bepaalde handelingen uitvoeren 

om de symptomen van de ziekte onder controle te houden, je moet vaker naar het toilet, … Heel wat pa-

tiënten ervaren enige remming om hierover te praten met leidinggevende of collega’s. Zo kan een gevoel 

van schaamte in de weg zitten of speelt er een zekere angst voor jobbehoud. 

Loopbaancoaching kan helpen op meerdere vlakken. De coach gaat immers samen met jou op zoek 

naar jouw mogelijkheden, eerder dan naar jouw beperkingen. Door veel aandacht te besteden aan het 

ziekteproces, merken we dat sommige patiënten de voeling met hun mogelijkheden soms verloren zijn. In 

een loopbaancoaching komen vaak ‘vergeten’ talenten terug naar boven. Die talenten kunnen de basis 

vormen voor een andere jobinvulling. 

Samen met jouw loopbaancoach ga je aan de slag om vervolgens jouw job zo te kneden dat hij beter 

aansluit bij jouw mogelijkheden en je minder last hebt van jouw beperkingen. We noemen dit ‘baanboet-

seren’ (of ‘job sculpting’). Zo kan bijvoorbeeld het herschikken van jouw taken of het maken van kleine 

aanpassingen in de werkcontext je al een heel eind op weg helpen. Dat kan gaan van het maken van 

aanpassingen aan jouw uurrooster, tot het ruilen van taken met collega’s, het veranderen van de opstel-

ling van jouw bureau, het aanpassen van de lichtintensiteit op jouw werkplek, enzovoort. Wellicht zijn er 

een pak mogelijkheden waar je zelf nog niet bij hebt stilgestaan. 

Sommige mensen zetten de loopbaancoaching in om samen met de coach na te denken over een vol-

ledig andere job die beter aansluit bij hun talenten en mogelijkheden. De bakker die bibliotheekmedewer-

ker wordt of de onthaalbediende die zich herschoolt tot telefonist. Maar vaak merken we dat dergelijke 

drastische ommezwaaien niet echt nodig zijn en dat je met baanboetseren al een heel eind opschiet. 

Hoe gaat loopbaancoaching concreet in zijn werk? Vooraleer je een loopbaancentrum contacteert, 

check je best even of je recht hebt op loopbaancheques op de site van de VDAB. Er zijn immers een aan-

tal voorwaarden aan verbonden. Als je twijfelt, neem je best even contact op met de VDAB op 0800 30700. 

Loopbaancoaching biedt nieuwe mogelijkheden
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Eénmaal om de zes jaar heb je recht op 8 uur loopbaancoaching. Dat betekent dat je hiervoor 2 loop-

baancheques van telkens 4 uur nodig hebt. Een traject van 8 uur kost 80 € - het saldo wordt bijgepast door 

de Vlaamse overheid. Op de site van de VDAB vind je een overzicht van alle loopbaancentra in jouw 

buurt. Je kunt die centra contacteren voor een vrijblijvende intake, die meestal telefonisch verloopt. Pas 

na de intake beslis je of je met dit loopbaancentrum in zee wil. Wanneer je contact opneemt met een 

centrum kun je onder meer de volgende punten bespreken: 

* Welke methodiek gebruikt het centrum? Besteedt het centrum voldoende tijd aan het in kaart brengen 

van jouw mogelijkheden en talenten? Zeker in het geval van een chronische aandoening is dit een ab-

soluut noodzakelijke stap. 

* Werkt het centrum coachend of begeleidend? Een coach zal je helpen om je eigen mogelijkheden te 

ontdekken, je zelfvertrouwen te vergroten, je baan te boetseren en een dialoog met jouw leidinggeven-

de aan te gaan over jouw wensen en mogelijkheden. Een begeleider zal eerder adviezen uitbrengen 

over welke jobs het beste gepast zijn voor jou. Voor een langdurig effect is het verkieslijk te werken met 

een centrum dat coachend te werk gaat. 

* Verloopt een traject individueel of in groep? Om maximaal op jouw behoeften in te kunnen spelen, kies 

je best een centrum dat uitsluitend individueel werkt. 

* Krijg je een persoonlijke coach of zal je elke sessie met een andere begeleider werken? Ook hier is het 

verkieslijk om met één coach te werken omdat het heel belangrijk is dat de coach jou goed leert kennen 

en dat je in alle vertrouwen met hem/haar kunt samenwerken. 

Een traject neemt gewoonlijk 4 à 5 sessies in beslag, waarbij elke sessie 1,5 à 2 uur duurt. De doorlooptijd 

beloopt meestal 2 à 3 maand. 

Gedurende het eerste deel van het traject gaat de coach samen met jou op zoek naar antwoord op de 

vragen ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’, ‘wat wil ik’. In het tweede deel wordt de vertaalslag naar de praktijk ge-

maakt en ga je samen met de coach baanboetseren of – indien nodig – gaan jullie samen op zoek welke 

rol of functie beter bij jouw mogelijkheden zou passen. Neem rustig de tijd voor jouw traject, ook tussen de 

sessies kun je immers stilstaan bij een aantal oefeningen die de coach jou zal aanreiken. 

Zelf koppelt een loopbaancoach nooit terug naar jouw werkgever, noch naar jouw arts. Wel helpt hij jou 

om het uitgestippelde actieplan samen met jouw werkgever te bespreken. Het werkt het beste om in deze 

dialoog niét te vertrekken vanuit wat niet (meer) kan of niet (meer) lukt, maar wel vanuit je mogelijkheden, 

wat wél kan, waar je heel goed in bent. 

Loopbaancoaching is een cadeau aan jezelf, een blijk van zelfzorg die je als chronische patiënt meer dan 

nodig hebt. 

My Future Works (www.myfutureworks.be) is één van de toonaangevende loopbaancentra met een net-

werk van 35 coaches, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Door in het coachingproces op zoek te gaan 

naar wat wél werkt, ontdek je samen met jouw coach nieuwe mogelijkheden en perspectieven. Hoewel 

iedere coach zijn persoonlijke aanpak heeft, is er één iets wat ons bindt: het geloof in de ongekende mo-

gelijkheden van de mens, en ons vermogen om menselijk talent tot bloei te laten komen. 
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Actief leven met Reuma

Met dank aan onze sponsors

Partners van ReumaNet

Telkens om 13.30 u.
Paneldebat met deskundigen

uit de sociale, medische en 
werkgerelateerde sector

Keuze uit 3 initiatie workshops
Actief leven met Reuma
Op zoek naar je talenten
Qi Gong - een zachte vorm van bewegen

Communicatie
met Frederik Imbo

Inkom: 8 €

VU: Bernadette Vermeiren, Krombaak 10, 2200 Herentals
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1001 redenen (of misschien iets minder) waarom Chi Neng Qigong en geen 
andere Qigong-vorm of sport? 

 $ Het is wetenschappelijk bewezen dat het één van de meest effectieve medische Qigong-vormen is. 

 $ Het is een zeer eenvoudige methode, gemakkelijk aan te leren. 

 $ Het is voor iedereen geschikt, zowel voor jong als oud, zieken, gehandicapten en bedlegerigen. 

 $ Met 15 of 20 minuten oefenen per dag voel je je in het algemeen onmiddellijk beter waardoor de le-
venskwaliteit verbetert. 

 $ Doordat de oefeningen bij voorkeur worden uitgevoerd aan de hand van geluidsopnamen, waarbij de 
oefeningen stap voor stap worden vermeld, hoef je niet na te denken over de techniek, maar kan je je 
aandacht richten op de Dan tian, je belangrijkste energiecentrum. 

 $ De ontspannende achtergrondmuziek opent de meridianen en brengt je gemakkelijker in meditatieve 
staat. 

 $ De gebruikte affirmaties versterken het effect van de Qi. 

 $ Alle nodige informatie met betrekking tot de oefeningen 
wordt meteen meegegeven; er zijn geen geheimen die 
je pas na vele jaren toewijding ontdekt.

 $ Zowel lichaam als geest worden tegelijkertijd geoefend, 
dit in grote tegenstelling met de meeste klassieke spor-
ten die erop gericht zijn lichamelijk fit te blijven. Bij Chi 
Neng Qigong betrek je je aandacht bij de oefening, het 
orgaan of het gewricht waaraan je werkt, zodat de wer-
king van de lichaamsoefening veel dieper gaat en het 
effect vergroot. 

 $ Het duurt geen jaren voor je resultaten ervaart. Je kan het wel jaren doen om je technieken te verbete-
ren en de effecten te vergroten. 

 $ Het is een lichaamsbeweging die je tot op zeer hoge leeftijd kan blijven doen. 

 $ Hoewel het een medische, dus ‘helende’ Qigong is, moet je niet ‘ziek’ zijn om deze vorm te beoefenen. 

 $ Op een eendaagse workshop of met een videotape kan je de basis onder de knie krijgen. 

 $ De lichaamsoefeningen zijn een basis voor spirituele groei en ontwikkeling. Het is geen doel op zich, 
maar het gebeurt gewoon. 

 $ Met Chi Neng Qigong werk je langs twee richtingen in op je lichaam en op het deblokkeren van je meri-
dianen, puur lichamelijk werk enerzijds en je geest die de Qi door je meridianen laat stromen anderzijds. 

 $ Door Chi Neng Qigong leer je niet alleen energie aan jezelf geven, maar door bepaalde oefeningen in 
groep worden er ook healingen aan elkaar gegeven. In dit geval gebruiken we niet de eigen energie, 
maar universele energie doordat we ons afstemmen op het universele Qi-veld. 

 $ In het dagelijks leven kan je de energie bewuster gebruiken: handelingen die je nu onbewust doet, kan 
je naar believen in je leefpatroon inbrengen. 

Oosterse levensvisie



Innovatie ten dienste van de 
patiënt
Roche zet wereldwijd een groot aantal toegewijde mensen in om te kunnen beantwoorden aan de 
onbevredigde noden van patiënten met reumatoïde artritis.

•	 Onze	missie: toegevoegde waarde creëren in de gezondheidszorg

•	 Onze	taak:	innoveren om de wetenschappelijke perfectie te bereiken

•	 Onze	drijfveer:	de levenskwaliteit van onze patiënten dagelijks verbeteren

Naast zijn therapeutisch aanbod, begeleidt Roche de professionele zorgverstrekker en de patiënt 
gedurende het ganse zorgtraject dankzij diensten die specifiek aan hun noden voldoen.

Roche engageert zich al meerdere jaren sterk voor patiëntenverenigingen. De realiteit van de ziekte 
begrijpen alsook hoe de behandeling ervaren wordt is enkel mogelijk via de patiënten.

Met al deze acties, bevestigt Roche dagelijks zijn steun aan patiënten.
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Met een lach en een traan...

Zelfhulp RA Mol       RA Antwerpen
  1997          2016

Jij was een medewerker van het eerste uur

Jij was een stille kracht achter de schermen

Jij bent nog steeds een onmisbare vrijwilliger!
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In 1997 zette Zelfhulpgroep RA Mol  zijn eerste stappen in de grote wereld van Reuma! Een groepje van vier 

vrijwilligers ging op verkenning in deze onbekende wereld, want van mister google was indertijd nog geen 

sprake. Zij gingen op zoek naar informatie en zorgden ervoor dat vele RA – lotgenoten hun weg vonden 

naar de Kempische gemeente Mol. 

In 2007 stonden deze Zelfhulpgroep Mol samen met de Zelfhulp Limburg aan de bakermat van RA Liga vzw. 
Door deze wijziging veranderde Zelfhulp RA Mol naar RA Antwerpen vzw.

In 2016 – 19 jaar later – werd op de algemene vergadering van RA Antwerpen vzw beslist om niet langer 
als een zelfstandige vereniging verder te blijven werken. 
Verschillende factoren werden geëvalueerd en een unaniem akkoord gesloten.

De afdeling provincie Antwerpen zal dus voortaan onder de vleugels van RA Liga vzw mee verder draaien 
in de reumawereld.

Om al de vrijwilligers die gedurende deze 19 jaar hun schouders hebben gezet onder deze groep te be-

danken, werden zij samen met hun partner uitgenodigd voor een mooie afsluiter van deze onvergetelijke 

periode.

Spijtig dat enkelen  er door omstandigheden niet konden aanwezig zijn.

Nogmaals aan allen een dank je wel 
voor jullie inzet, want zonder jullie 
steun, inzet, hadden wij dit nooit kun-
nen realiseren.

Dit is geen afscheid, maar een welkom 
naar een nieuw tijdperk in de RA-wereld.
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R Reuma is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen, Reumatoïde Artritis is daar één van.

E Exacerbatie of opflakkering: de ziekte verloopt vaak met ‘opstoten’ afgewisseld met rustigere periodes. 

U Universitaire ziekenhuizen hebben allemaal een reumaverpleegkundige, de kleinere ziekenhuizen pro-
beren dit te volgen. 

M Misvormingen kunnen tegenwoordig vermeden worden bij tijdig opstarten van de juiste medicatie. 

A Auto-immuunziekte; je eigen afweercellen vallen je lichaam aan. 

T TNF-blokkers zijn vrij nieuwe medicijnen die het cytokine TNF afremmen dat een centrale rol speelt bij 
auto-immuunziekten. 

O Ontstekingen aan de gewrichten en Ochtendstijfheid zijn de belangrijkste symptomen van RA. 

I Inflammatoire systeemziekte d.w.z. dat er verschillende orgaanstelsels getroffen worden door ontstekin-
gen. Naast de gewrichten worden ook vaak andere in- en uitwendige orgaanstelsels bijvoorbeeld de 
ogen en de longen aangetast. 

D DMARDS (disease modifying anti-rheumatic drugs) zijn medicijnen die de ziekte zelf remmen. Ze worden 
vaak in combinatie gebruikt met bv NSAID’s (non steroïdal anti-inflammatory drugs) die de pijn en zwel-
ling verminderen. 

E Energiepeil is erg wisselend bij RA-patiënten, de vermoeidheid die gepaard gaat met de ziekte, dwingt 
de patiënten om hun energie te leren doseren. 

A Artrose is ‘slijtagereuma’ terwijl RA ‘ontstekingsreuma’ wordt genoemd.

R Remissie treedt soms op, d.w.z. dat patiënten langere tijd geen klachten meer ondervinden, maar dat 
de ziekte nog wel sluimerend aanwezig is. 

T Tomaten eten heeft geen (slechte) invloed op de ziekte, er is nog geen enkele wetenschappelijk bewijs 
voor een link tussen voeding en RA: deze fabel moet de wereld uit! 

R Reumafactor in het bloed is aanwezig bij ongeveer 80 % van de patiënten, maar er zijn dus ook 20 % 
seronegatieve RA-patiënten. 

I Informatie en steun verlenen aan patiënten en hun omgeving is de belangrijkste taak van een reuma-
verpleegkundige. 

T Therapie gebeurt quasi altijd multidisciplinair, meestal een samenspel van behandelingen met EN zonder 
medicijnen. 

I  Individuele aanpak is vereist per patiënt! 

S Samen met de patiënt en de reumatoloog kan de reumaverpleegkundige op zoek gaan naar de beste 

CARE manier... 

REUMATOÏDE ARTRITIS: een letterwoord
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Maatsch. zetel:
Krombaak 10
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info@raliga.be      
www.raliga.be

Tijdschrift van de 
Reumatoïde Artritis Liga vzw

LID WORDEN: € 18
Verzending onder omslag: € 25

Lid beroepsmatig: € 25
Te storten op rek. 

iban: BE98 7340 2251 2493
bic: KREDBEBB 
met vermelding 

‘lidgeld RA-Liga’.

INLICHTINGEN

Regio Antwerpen
Bernadette - 014/21 33 91

Regio Limburg
Regina - 012/74 27 85

Regio Oost-Vlaanderen
Els - 0474/84 43 85 

Regio Kortrijk
Annemie - 0486/81 51 30

Regio Vlaams-Brabant
Linda - 0476/46 64 77 

Afgiftekantoor: 2250 Olen
Afzender: Geelseweg 15, 2250 Olen

Erkenningsnummer: P808125
BELGIË - BELGIQUE

P.B.

2250 OLEN

www.martens-orthopedie.be

orthopedist - schoentechnici

Luc Martens
gespecialiseerd in:

steunzolen
orthopedische schoenen

maatschoenen

onze adressen:

hoofdzetel NEERPELT Heerstraat 40, 3910 Neerpelt
 011 64 15 88 - zitdag woensdag
 
bijhuis MOL Postelarenweg 4b2, 2400 Mol
 014 31 38 98 - zitdag vrijdag
  
bijhuis TONGEREN De schiervelstraat 19, 3700 Tongeren
 012 23 34 87 - zitdag maandag

  
Wij werken overal op afspraak

N.V. ORTHOPEDIE MARTENS


