
We zouden je vriendelijk kunnen vragen om een gift over 
te maken aan het Fonds Vrienden van ReumaNet. 

Waarom? Omdat wij denken dat we goed werk leveren? 
Misschien is dat niet overtuigend genoeg...

Laten we de mensen zelf spreken, dachten we. 
Laten we aan hen vragen hoe zij de ondersteuning van 

ReumaNet hebben ervaren.

Laat hun getuigenis jou overtuigen om onze werking 
financieel te steunen.

BEDANKT!

https://donate.kbs-frb.be/FVV_ReumaNet/~mijn-donatie?_cv=1




“Mijn contactopname met ReumaNet verliep heel aangenaam. 
Ze gaven me verhelderende antwoorden op de vragen waar ik mee 
zat.
Ze hebben duidelijk kennis zaken en maken je wegwijs op de website 
waar je bovendien een schat aan informatie kan terugvinden. Een 
aanrader als je met vragen zit en je graag door een neutraal iemand 
geholpen wilt worden.”

Marylène

Mijn persoonlijke ervaring met ReumaNet is zeer positief. 
Na een lange zoektocht had ik eindelijk een nieuwe werkgever gevonden, die 
me halftijds een aangepaste job kon bieden. Maar na verschillende telefoontjes 
met mijn mutualiteit om de gedeeltelijke werkhervatting op te starten, zag ik 
door het bos de bomen niet meer. Ik kreeg hier nadien bevestigd door Anja van 
ReumaNet, gewoon verkeerde informatie.
Na verschillende contacten met Anja die mij super heeft geholpen met correcte 
info, ben ik nu halftijds terug aan het werk. Hartelijk dank aan ReumaNet!

Sonny

Een woordje van dank voor alle mails met zoveel interessante informatie 
over reuma. Ik heb het symposium gevolgd, echt zinvol en je voelt je niet 
alleen... 
Maar ook dankzij mijn reumatoloog en huisdokter; zij hebben tijd en een 
klapke kan zo’n deugd doen in deze moeilijke tijden... 
Wou dit gewoon effe kwijt aan de ganse ploeg die dit mogelijk maakt!

Martine



ReumaNet deelt zeer belangrijke informatie rondom chronisch ziek zijn en de verdere ontwikkelingen die daarover 
onstaan. Zo blijf ik steeds op de hoogte via symposiums van allerlei artsen, voor mijn eigen chronische aandoening. 
Het geeft me moed om te horen dat ze er in de geneeskunde wel meer en meer onderzoek naar doen, naar chroni-
sche pijn en allerlei aandoeningen die daar mee gepaard gaan. Alsook kan/kon ik goed terugvallen op ondersteu-
ning van de coach ReumaWerkt bij ReumaNet vzw. Bedankt voor het luisteren en voor jouw extra ondersteunende 
woorden tijdens mijn proces van opnieuw zoekende te zijn, van wat ik nog wel wil en kan proberen met mijn toe-
komst. 
 
Praten erover en ermee naar buiten komen is belangrijk. Zodat je volledig jezelf kan zijn als chronisch pijn patiënt in 
de maatschappij. Alle maskers af en kom ermee naar buiten, het helpt! Jezelf niet (blijven) verstoppen, maar jezelf 
uiten hoe je bent. Ontdekken waar je grenzen liggen en wat je nog wel aan kunt. Ook al is dit niet iedere dag het-
zelfde en zal het nog vaak tegenzitten. Élke keer opnieuw opstaan na een moeilijke periode, terug positieve kijk erop. 
Met goede ondersteuning van je omgeving. 
 
Luisteren naar wat je zélf nodig hebt en zoeken naar een eigen balans. Jezelf goed leren aanvoelen en voor een 
stukje ook jezelf opnieuw leren kennen. Het komt er allemaal bij kijken maar het maakt het zeker de moeite waart 
omdat te gaan ontdekken. In allles wat je nog zal ondernemen zul je het voelen met weerslagen in je lichaam, dat is 
de harde realiteit en dat moet ik ook nog beter leren accepteren. Het is een soort rouwproces. 
 
Een ander leven creëren, met je eigen beperkingen. Want mensen met chronische pijn, zijn ontzichtbaar ziek en dat 
maakt het des te zwaarder om je erover te uiten. Een diagnose maakt dat dan al wat makkelijker om erover te kun-
nen praten, er stilaan mee naar buiten te durven komen en ook zeker en vast dat ze er in de geneeskunde meer mee 
bezig zijn! Een moeilijk proces, met vele emoties, ups en downs.
 
Goede moed aan iedereen met een chronische aandoening om dit voor jezelf te leren vinden. Ik wens het jullie alle-
maal toe. Geniet van de kleine dingen en maak het leven mooi, waar het voor jezelf nog wel kan. Stay positive! 
 

Yentl, 32 jaar

OVERTUIGD? DOE HIER EEN GIFT

https://donate.kbs-frb.be/FVV_ReumaNet/~mijn-donatie?_cv=1

