
REUMATOÏDE
 ARTRITIS Liga VZW

zaterdag 
23 maart 2013

van 13u.30 tot 17u.00

CC Merselborre
Schaliestraat 2

1602 Vlezenbeek
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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: 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’.

Voor inlichtingen
RA-Liga VZW

www.raliga.be
info@raliga.be
0475/966231

Maatschappelijke zetel:
RA-Liga vzw, Krombaak 10, 2220 Herentals

Contactpersonen:
• Provincie Vlaams Brabant  

 (  Linda 0476/46 64 77

- linne.janss@gmail.com

• Provincie Antwerpen  

 (  Greet 014/45 30 92

- vercammen.gilis@skynet.be

•	 Provincie	Limburg	 

(  Regina 012/74 27 85

- zelfhulpgroepreuma@hotmail.com

•	 Provincie	Oost-Vlaanderen 

(  Anne-Marie 03/744 08 90 - 0473/81 22 37

- anne-marie.van.heygen@telenet.be

•	 West-Vlaanderen	-	regio	Brugge

 (  Linda 0494/18 17 43

- eugenehedebouw@telenet.be

•	 West-Vlaanderen - regio Kortrijk

 (  Rita 056/71 45 42

- raligajv@skynet.be

 

ism
RA-Liga Vlaams Brabant

RA-Liga vzw behoort tot de 
overkoepelende organisatie



INHOUD INFO

PROgRAMMA

Deel 1

 ✰ de panelleden stellen zichzelf en 
   hun werkterrein voor 

 ✰ een RA-patiënt vertelt zijn verhaal

Deel 2

een panel van deskundigen beant-
woordt uw vragen 
 
met

 ✰ Dr. Isabelle Ravelingien  
   reumatoloog 
 ✰ Mevr. Karine D’Haese 
   reumaverpleegkundige
 ✰ Mevr. An Van Boxstael 
   maatschappelijk werker
 ✰ dr. Emmanuel Declercq 
   psycholoog - seksuoloog 

 ✰ moderator: dr. Els Van Laethem 
   huisarts
 
 

 » stel vooraf uw vragen via mail, tele-
foon, vergaderingen

PLAATS

Cultureel Centrum Merselborre
Schaliestraat 2
1602 Vlezenbeek

INSCHRIjVEN VOOR 21-03-2013.

Linda janssens:
ra.cafepajot@gmail.com
0476/46 64 77

INkOM

3 €, 1 drank inbegrepen

EEN INITIATIEF VAN

RA-Liga vzw
ism RA-Liga Vlaams Brabant

met ondersteuning van 

De RA-Liga merkt, door haar contacten met le-
den, dat er bij de patiënten nog steeds te wei-
nig inzicht is in de ziekte ‘reumatoïde artritis’.

Dit zien wij vooral bij nieuwe patiënten: zij heb-
ben nood aan verstaanbare uitleg, aan ant-
woorden op hun vragen.
Hun leven is voortdurend in beweging, nieuwe 
vragen duiken steeds weer op.

Dit willen we opvangen met deze info-sessie.

In een eerste deel maak je kennis met allerlei 
specialisten die mede een rol spelen in de be-
geleiding van het ziekteproces.
Niet in het minst komt daarbij de patiënt terecht 
aan het woord: hij heeft de ervaring die medici 
niet hebben.

In een tweede deel worden uw vragen beant-
woord. Het is belangrijk dat u uw vragen vooraf 
formuleert, u kan dit via mail, telefoon, bijeen-
komsten, in de voormiddag, ...

De RA-Liga biedt u de kans om vragen te stel-
len aan deskundigen en medepatiënten.
Wij voorzien in elke provincie een sessie. U vindt 
elders in deze folder de gegevens van de ver-
antwoordelijke voor uw provincie.

toer 
door

Vlaanderen


