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Allen actief …. ook met
reuma

Reuma en dan ….
genieten kan

Samen tegen Reuma

Onze studiedag rond sclerodermie tijdens het Belgisch
Congres voor Reumatologie is alweer achter de rug .
Het was een zeer leerrijke en boeiende dag !
Het is een jaarlijkse traditie dat er tijdens dit congres
allerlei projecten worden aangekondigd. Enkele van
deze projecten willen we jullie in deze nieuwsbrief graag
toelichten.
Het is immers van groot belang dat jullie allen deze
projecten mee ondersteunen.
Graag ook een warme oproep om mail adressen door
te geven van (nieuwe) collega’s. Zo blijven ook zij van
alles op de hoogte en kunnen wij onze databank
vervolledigen.

De werkgroep reumaverpleegkundigen.
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Allen actief
…
ook met reuma
Fonds voor Wetenshappelijk
ReumaOnderzoek
expertrapport

Een expertrapport
betreffende de bevordering
van de arbeidsparticipatie en
reïntegratie van personen met
chronische reumatische
aandoeningen in België,
vrijwilligerswerk en
Allen actief … ook met reuma is de vrucht van een drietal
inkomensvervangende
rondetafels waarbij het FWRO ( Fonds voor Wetenschappelijk
tegemoetkomingen.
ReumaOnderzoek
)
vertegenwoordigers
van
patiëntenverenigingen, zorgverstrekkers en domeinspecialisten
samengebracht heeft om na te denken over een verbetering
van de familiale, maatschappelijke en eventuele professionele
participatie van personen die geconfronteerd worden met
chronisch reumatische aandoeningen.
In Allen actief … ook met reuma wordt er gefocust op de
chronische inflammatoire auto immuunziekten van gewrichten
die een uniek model zijn om schade aan de gezondheid in al
haar facetten te bestuderen.

Wil je meer lezen?

Een tiental in reumatologie gespecialiseerde niet-medische

Dit boeiend en leerrijk rapport kan je

zorgverstrekkers zullen opgeleid worden tot ‘disability case

gratis bestellen:

manager’ die ingezet zullen worden om personen met
chronische

reumatische

aandoeningen

individueel

te

begeleiden naar een passende arbeidsretentie of reïntegratie.

Dr. Xavier Janssens
voorzitter FWRO/FRSR
Meerstraat 142, 9000 Gent
Tel.: 09 222 15 77
Fax: 09 220 65 77
janssens.bvba@skynet.be
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Reuma en dan …. genieten kan

Onze werkgroep reumaverpleegkundigen heeft een prachtige
tweede editie uitgebracht van het kookboekje
“ Reuma en dan … genieten kan”.
Dit

kookboekje

bestaat

uit

lekkere

gerechtjes

van

reumapatiënten én mooie fiets- en wandelroutes uit alle
Waalse provincies. Er werd dan ook intensief samen gewerkt
met onze collega’s vanuit Wallonië.
Het kookboekje is te koop voor het kleine bedrag van !10,De opbrengst van dit kookboekje gaat integraal naar het
FWRO ( het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek).
Je kan exemplaren van dit kookboekje bestellen bij
ruth.demeester@azstlucas.be

Bedrag kan je storten op volgend rekeningnummer
BE 89 – 7340 3152 2985 met vermelding kookboekje
Hartelijk dank
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SAMEN TEGEN
REUMA

Het fonds voor wetenschappelijk Reuma Onderzoek (FWRO) werd opgericht in 1999 in de schoot van de Koninklijke
Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR) en wordt sinds 2009 beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
De belangrijkste doelstelling van het FWRO is om via steun aan het wetenschappelijk onderzoek de levenskwaliteit van
de vele patiënten die lijden aan chronische reumatische aandoeningen te verbeteren.
Wist u dat:
•
•
•
•
•

1 op 1000 kinderen in België lijdt aan een ernstige vorm van kinderreuma
300 000 Belgen lijden aan een vorm van artritis of een reumatische systeemziekte
20% van de Belgen worden geconfronteerd met symptomen en beperkingen door artrose
40% van de vrouwen en 25% van de mannelijke populatie worden in hun leven geconfronteerd met een
osteoporosefractuur. ( pols, wervel of heup)
Fibromyalgie een niet zichtbare chronische aandoening is waarbij pijn en vermoeidheid een voorname rol
speelt.

Jaarlijks steunt het FWRO financieel talrijke Belgische wetenschappelijke onderzoeksprojecten in de reumatologie.
Jaarlijks worden er ook 4 wetenschappelijke prijzen en 1 reisbeurs toegekend teneinde meer jonge onderzoekers aan te
moedigen hun talenten te investeren in het onderzoek in de reumatologie. Het FWRO steunt ook sociale projecten die
bij voorkeur openstaan voor samenwerking met medische en niet medische partners. Zo werd samen met de
overkoepelende patiëntenvereniging ReumaNet besloten onze krachten te bundelen om de arbeidsparticipatie te
verbeteren van de talrijke reumapatiënten die zich moeilijk kunnen handhaven op de arbeidsmarkt.
Het is onze ambitie om uit te groeien tot 1 van de belangrijkste medische fondsen in België. Hiervoor hebben we
absoluut uw steun nodig.
Ter gelegenheid van Wereldartritisdag dat plaats vond op woensdag 12 oktober 2011 werden er FWRO spaarpotjes
verdeeld. Het is de bedoeling dat talrijke reumapatiënten, hun families, sympathisanten en zorgverstrekkers te
overtuigen wekelijks 1! of meer te sparen voor het wetenschappelijk onderzoek. Giften van 40! of meer zijn
daarenboven fiscaal vrijgesteld.
De opbrengst van deze collecte kan gestort worden op de volgende rekening van de Koning Boudewijnstichting:
000-0000004-04 met de verplichte vermelding R20590 – FWRO – FRSR

Spaarpotjes kunnen opgevraagd worden via Dr. Xavier Janssens
voorzitter FWRO/FRSR
Meerstraat 142, 9000 Gent
Tel.: 09 222 15 77
Fax: 09 220 65 77
E-mail: janssens.bvba@skynet.be!!of janssens.reuma@skynet.be
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