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Paneldebat met 
deskundigen uit de 
sociale, medische 
en werkgerelateerde 
sector

Keuze uit 3 initiatie 
workshops

Communicatie 
met Frederik Imbo

foto: ReumaNet
wereldreumadag 2014 
flashmob Antwerpen

Partners van ReumaNet

Dank aan onze sponsors

zaterdag 5 maart 2016
13.30 u.

Graanmaat
Grote Markt 24
9100 St. Niklaas

zaterdag 28 mei 2016
13.30 u.

LITC - Nike
Nikelaan 1

2430  Laakdal

zaterdag 1 oktober 2016
13.15 u.

OntmoetingsCentrum
Aalbekeplaats z/n

8511 Aalbeke

zaterdag 19 november 2016
13.30 u.

Reuma Expertise Huis
Imperiastraat 16
1930 Zaventem

VU: Bernadette Vermeiren, Krombaak 10, 2200 Herentals
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Het paneldebat De workshops Communicatie

Actief leven met Reuma
Onder leiding van Nelly Creten
In deze workshop reiken we je mogelijkheden 
aan om ‘Actief leven met reuma’ positief te 
beïnvloeden.

Op zoek naar je talenten
Onder leiding van Ilse Demaret
Elk talent overstijgt het niveau van de gewone 
vaardigheid. In deze workshop willen wij je 
inspireren om op zoek te gaan naar de eigen 
talenten.

CHI NENG QIGONG
Onder Leiding van Tilla van Opstal
Chi Neng Qigong is een zeer efficiënte diepwer-
kende Chinese bewegingsleer met eenvoudige 
oefeningen die de energiebanen openen en 
blokkades opheffen. 
De bewegingen zijn gericht op het ontwikkelen 
van innerlijke kracht en het stimuleren van 
specifieke lichaamsfuncties. Hierdoor word 
je snel gezond(er), kom je tot rust, bouw je 
Qi (energie) op en laat die beter stromen, je 
wordt sterker en soepeler. 
Chi Neng Qigong verhoogt je concentratie, ver-
laagt je stress, brengt evenwicht en versterkt 
je immuunsysteem. Het werkt ondersteunend 
bij klassieke geneeskunde. 
* www.chineng.be *

Onder leiding van Frederik Imbo
Tijdens de interactieve presentatie / workshop 
‘Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond’ 
inspireert en motiveert Frederik Imbo jou om 
efficiënter te communiceren met iedereen in je 
omgeving.

Door even stil te staan bij jezelf zet je een grote 
stap voorwaarts en til je je commUNIcatie naar 
een hoger niveau.

Tijdens het paneldebat gaan we dieper in op 
het onderwerp ‘Actief leven met Reuma’. Sa-
men met deskundigen uit de medische, sociale 
en werkgerelateerde sector worden je pran-
gende vragen beantwoord.

Je kan vooraf je vragen formuleren en door-
sturen naar:
contact@reumanet.be

Panelleden:

Moderator: Saskia Decuman, RIZIV

Dr. Klaas Vandevyvere
reumatoloog 

An Van Boxstael
maatschappelijk werk en reumaverpleegkundige 
in O. L. Vrouw ziekenhuis Aalst

Sofie Descamps
loopbaanbegeleidster bij jobcentrum vzw Gits 
(ook voor mensen met een arbeidsbeperking)

zaterdag 01-10-2016
  13.15 u. tot 17.30 u.

OC Aalbeke
Aalbekeplaats z/n

8511 Aalbeke

Inkom: 8,00 €
BE79 7310 3226 8033

van ReumaNet vzw

Inschrijven op:
reumadag@reumanet.be
tot 1 week voor de dag

keuze workshop: ...
(betalen = inschrijven)
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