WAT IS
HET PATIENT PARTNERS
PROGRAM

HOE EEN
VORMING AANVRAGEN

Het Patient Partners Program beoogt de
vroegtijdige diagnostiek van reumatoïde
artritis (RA) en spondyloartritis (SpA) te
verbeteren en tevens de awareness te
verhogen.

Bent u op zoek naar een unieke,
interactieve vorming over
spondyloartritis?

Het programma leidt patiënten met
RA/SpA op om vorming te geven aan
artsen, kinesitherapeuten en paramedici,
al dan niet in opleiding.

Dan bent u bij de PPP vzw aan het juiste
adres.

We koppelen kennis aan
ervaringsdeskundigheid.
Anamnese en klinisch onderzoek zijn de
pijlers om een weinig zichtbare RA/SpA
vroegtijdig te ontdekken. Ook het impact
dat de ziekte heeft op het leven van de
patiënt en zijn/haar omgeving komt
ruim aan bod.

Voor de praktische organisatie,
contacteer

VERLOOP VAN EEN PEER REVIEW
IN SAMENWERKING
MET DE PPP VZW

• Inleiding door de expert
kinesitherapeut
• De sessie van de Patient Partners
is interactief en gebeurt in kleine
groepjes (+/- 15) – duur 1u
Elke groep krijgt dezelfde
basismodule, aangevuld met
persoonlijke voorbeelden van de
Patient Partner
• Intercollegiaal overleg – duur 1,5u

Marian Van Roy
Administratieve medewerker PPP vzw
0478/223816
m.vanroy@patient-partners.be

•

Plenum: de expert kinesitherapie
blijft stand by om bijkomende
vragen te beantwoorden

PATIENT PARTNERS
SPONDYLOARTRITIS IN ACTIE

EEN GREEP UIT DE REACTIES
VAN EEN AANTAL LESVOLGERS
• “Dank voor de PPP sessie, alle
aanwezigen waren enthousiast over
de manier van informatie geven. Zó
zou een LOK altijd moeten zijn!”
(huisarts)
• “Goed beeld klinische tekens en
beleving van de ziekte” (huisarts)
• “Omdat deze les werd gegeven door
een ervaringsdeskundige blijft alles
ook langer hangen, op het netvlies
gebrand” (reumatoloog)
• “Als ik in de toekomst zoiets hoor of
zie, dan zal ik direct aan deze PPP les
denken” (student kinesitherapie)
• “Dergelijke praktische lessen
moesten meer aan bod komen, ze
zijn erg leerrijk” (student
geneeskunde)
• “Bestaat dit ook voor andere
pathologie?” (dit is de meest
gestelde vraag door studenten
geneeskunde)

PATIENT PARTNERS PROGRAM
In samenwerking met
AXXON en Pro-Q-Kine

Een levendige innovatie
in de diagnose
en de kennis van
spondyloartritis

www.patient-partners.be

