Een verrassend snelle nieuwe editie van onze nieuwsbrief.
Het Belgisch Congres komt eraan en wij nodigen jullie dan ook van harte uit.

augustus 2008

NIEUWSBRIEF

Hoi allemaal,

Uitnodiging voor verpleegkundigen:
Het Belgisch Congres voor Reumatologie vindt plaats te Luik, van woensdag 24 september tot vrijdag 26 september 2008.
Op donderdag 25 september wordt er ook een studiedag voor verpleegkundigen georganiseerd.
Centrale gaste tijdens deze studiedag is Susan Oliver. Zij is een gespecialiseerde verpleegkundige in de reumatologie.
10.30u – 12.00: Workshop “nursing aspects in Rheumatology” met Susan Oliver
14u00-17.00 Care sessie voor iedereen met Susan Oliver
Wil je meer lezen over Susan Oliver dan kan dit op haar website: www.susanoliver.com
De inschrijving voor deze studiedag is gratis. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de deelnemer.
Verplicht inschrijven vóór 6 september 2008 met duidelijke vermelding van je naam, functie en werkadres naar karlien.claes@scarlet.be

Nationale enquête voor mensen met reumatoïde artritis
Dagelijks komt u in contact met mensen met reumatoïde artritis, elk met zijn eigen verhaal en bekommernissen.
Vandaag krijgen zij de kans hun verwachtingen en behoeften kenbaar te maken in de nationale enquête over REUMATOÏDE ARTRITIS
Kennis, opvolging en evaluatie
Dit onderzoek is een initiatief van de patiëntenverenigingen voor mensen met reumatoïde artritis. Het wordt georganiseerd met de steun van de KBVR
(Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie) en in samenwerking met het marktonderzoekbureau Medistrat.
De resultaten van de enquête zullen een beeld geven van de behoeften en verwachtingen van mensen met reumatoïde artritis. Ze zullen
patiëntenverenigingen en zorgverleners toelaten om gerichtere acties te ondernemen en een betere ondersteuning te bieden op het vlak van reumatoïde
artritis.
Daarenboven steunen de deelnemers de patiëntenvereniging van hun keuze want voor elk ingevuld en ontvangen formulier, stort de sponsor een bijdrage
aan de door de patiënt aangeduide vereniging.
Hoe deelnemen ?
Het enquêteformulier wordt door de deelnemende patiëntenverenigingen verdeeld via hun nieuwsbrief, op
bijeenkomsten, enz. Het kan ook gedownload worden op hun website of telefonisch aangevraagd worden:
www.arthrites.be (0800 90 356) www.clair.be (0800 90 356) www.raliga.be (014 30 97 61), www.reumaliga.be
(015 21 11 21), www.reumanet.be (0478 82 78 96) en www.rib.be. De vragenlijsten liggen eveneens in de
wachtzaal van de reumatologen.
Deelname is volledig vrijblijvend en anoniem.

In samenwerking met de firma ABBOTT SA/NV werd een DVD over Reumatoïde Artritis ontwikkeld. Deze omvat de
verschillende aspecten van de ziekte zoals de symptomen en oorzaken van RA, de diagnosestelling en mogelijke
extra-articulaire manifestaties. Ook de impact van RA op de levenskwaliteit en de huidige behandelingen komen aan
bod. Door middel van verschillende getuigenissen van patiënten en interviews met reumatologen en andere
specialisten, krijgt de patiënt een duidelijk beeld van wat de ziekte inhoud. Tenslotte komt men te weten bij welke
patiëntenverenigingen met terecht kan voor verdere informatie.
Deze DVD is gratis te verkrijgen bij uw Reumatoloog (zowel in het Nederlands als in het Frans) en kan aan
geïnteresseerde patiënten afgegeven worden.
ABBOTT SA/NV BE-08ADAM13199-15072008

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan via nvkvv@administratie.be met duidelijke vermelding van je naam en werkadres.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de werkgroep reumaverpleegkundigen en is bestemd voor verpleegkundigen.

