
     

Heeft je kind een reumatische aandoening? Dan ben jij een  

 

ReuMaMAMA of -PAPA 
Kom praten over je vragen en twijfels met andere ReuMaMAMA’s en –PAPA’s en kom luisteren 

naar de uiteenzetting over kinderen en reuma door gespecialiseerde dokters! 

Noteer deze 2 dagen in je agenda: 

Zaterdag 19 september 2015  

Die dag zullen verschillende ReuMaMAMA’s en –

PAPA’s aanwezig zijn om hun ervaringen te delen: 

Hoe en wanneer werd reuma vastgesteld bij hun 

kind? Hoe hebben ze zich hierbij gevoeld? Hoe ga 

je hier praktisch mee om, op het vlak van 

medicatie, maar ook hoe informeer je bijvoorbeeld 

de school? Waar kan je terecht voor 

ondersteuning,… Elke reuma-ouder wordt met 

heel wat vragen en onmacht geconfronteerd. 

Tijdens deze workshop, begeleid door 

professionele coachen van de Groeipraktijk, willen 

we ook inzoemen op het persoonlijk 

verwerkingsproces waar iedere ouder doorheen 

moet. Leer van de ervaringen van de 

ervaringsdeskundigen en van andere 

ReuMaMAMA’s/PAPA’s en kaart achteraf na, op 

een ontspannen manier, bij een hapje en een 

drankje.  

De mensen van ReumaNet en ORKA zullen de 

belangrijkste vragen en bekommernissen van die 

dag doorspelen aan onze dokters (reumatologen, 

kinderartsen,…) zodat ze mee kunnen opgenomen 

worden tijdens de uiteenzetting van de tweede 

bijeenkomst. 

Zaterdag 28 november 2015  

Een team van artsen gespecialiseerd in 

kinderreumatologie zorgt voor een 

boeiende lezing over kinderen en reuma. 

Zullen aanwezig zijn: dokter Rik Joos en 

prof. Dr. Joke Dehoorne (UZGent) en 

dokter Lien De Somer (UZ Leuven). Elke 

De Bruyne, klinisch psychologe bij UZ 

Gent Pediatrie, zal het psychische luik 

belichten en daarnaast zullen de laatste 

ontwikkelingen op vlak van onderwijs 

toegelicht worden. Tijdens het 

vragenuurtje zullen de sprekers en 

eventueel andere artsen aanwezig zijn om 

de vragen te beantwoorden. 

      

 

 

Plaats van afspraak: Reuma Expertise Huis, Imperiastraat 16, 1930 Zaventem 

Tijdstip: van 14.00u tot 16.00u, onthaal vanaf 13.30u (op 28/11: tot 17.00u) 

Deelname is GRATIS, maar inschrijven is nodig (de plaatsen zijn beperkt) via anja@reumanet.be 

of via telefoon: 0470/329 457 (di en do van 10.00u tot 12.00u) 

mailto:anja@reumanet.be

