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Aan: Ministerie van Volksgezondheid

Beste Minister De Block,

Het zijn ongekende tijden. Die vragen om ongeziene inspanningen, van iedereen.
Vanuit de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR), de Belgian Health
Professionals in Rheumatology (BeHPR) en patiëntenorganisaties ReumaNet en Clair, samen het
ReumaHuis, willen we jullie van harte danken voor de inspanningen die jullie leveren om deze
gezondheidscrisis het hoofd te bieden.
Bij het opstarten van de versoepelde maatregelen willen wij jullie graag informeren over de noodzaak
van voorzichtigheid bij mensen met reumatische aandoeningen. Deze groep van mensen wordt
immers vaak vergeten, naast de meer gekende aandoeningen zoals o.a. kanker, MS...
Reumatische aandoeningen zijn vaak het resultaat van een fout werkend immuunsysteem. Er hoeft
geen tekening bij: deze mensen zijn kwetsbaar. Maar doordat reumatische aandoeningen niet altijd
zichtbaar zijn, noch bij iedereen dezelfde symptomen veroorzaken, heerst er onduidelijkheid over de
impact van het coronavirus op deze grote groep mensen. Artsen zijn het er wel over eens:
voorzichtigheid is geboden! Toch botsen de patiënten vaak op een muur van onbegrip.
Daarom willen we jullie vragen om in beslissingen rond het terugschroeven van de
veiligheidsmaatregelen de grote groep van mensen met reumatische aandoeningen niet te vergeten.
Ook zij hebben recht op doordachte ingrepen en gepaste maatregelen om hun veiligheid te
garanderen. Wij denken bijvoorbeeld aan extra aandacht op de werkvloer of op de schoolbanken.
Wij zijn beschikbaar voor overleg. Onze vertrouwde samenwerking binnen de reumatologie maakt dat
wij een voorsprong hebben. Patiënten en zorgverleners bundelen al jarenlang de krachten om te
komen tot een kwaliteitsvolle omkadering voor alle mensen met reumatische aandoeningen.

Alvast bedankt voor jullie inspanningen! Samen sterk!
ReumaNet, Clair, KBVR, BeHPR
Verenigd als ReumaHuis
Contact: Nele Caeyers, woordvoerder ReumaNet, nele@reumanet.be, 0498 32 03 05
Catherine Bailleux, KBVR, catherine.bailleux@outlook.com, 0476 665 880
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