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Online symposium Reuma! Nu?: het laatste reumanieuws

2017: ReumaNet symposium! Het staat al geruime tijd aangestipt in onze agenda’s.
Dit jaar gooien we het echter over een andere boeg: een online symposium dat
gedurende 18 dagen te bezoeken is. Je kiest zelf wanneer het jou best past, je volgt de
sessies die jou het meest aanspreken, je bezoekt de standen die jou het meest interessant
lijken.
Vaak horen we van mensen dat het moeilijk is om zich te verplaatsen voor een symposium, dat een
zaterdag niet ideaal is als ontmoetingsdag, dat de locatie wat te ver is of dat een ganse dag op pad te
vermoeiend is. Daarom gooit ReumaNet het dit jaar over een andere boeg. We zorgen er voor dat
iedereen het ReumaNet symposium kan bezoeken. Gewoon thuis, achter de computer, laptop of zelfs
smartphone.
Het virtuele symposium bestaat alleen online. Maar het is zo volledig als een echt symposium. Als
thema kozen we de laatste nieuwe ontwikkelingen binnen de reumatologie, en dit op medisch
vlak, maar ook op sociaal, economisch en internationaal vlak. Er komt een uitgebreid programma met
lezingen van gerenommeerde sprekers. Er zijn standen van verenigingen en bedrijven waar je terecht
kunt voor allerhande informatie. Er zijn voldoende mogelijkheden om vragen te stellen. Op Wereld
Reuma Dag 12 oktober openen we de deuren van het ReumaHuis en worden je vragen live
beantwoord via chats of, als je wilt, een persoonlijk bezoekje aan het ReumaHuis. Maak echt kennis
met de werking van ReumaNet!
Het online symposium zal beschikbaar zijn vanaf donderdag 28 september tot en met zondag 15
oktober. Dit geeft iedereen voldoende tijd om door het aanbod te struinen. Je hoeft immers niet alles
in één keer te bekijken, je kan onbeperkt terugkomen en video’s opnieuw afspelen, teksten opnieuw
openen, folders opnieuw aanklikken…
Het symposium is voor iedereen toegankelijk. Registreren is echter wel nodig. Dat kan vooraf al. Op
die manier word je op tijd gewaarschuwd wanneer het symposium online toegankelijk is. Registreren
kan tot zondag 15 oktober, de laatste dag van het virtuele gebeuren.
Het Reuma? Nu! symposium is voor mensen met reumatische aandoeningen, hun omgeving (familie,
klasgenoten, collega’s, mantelzorgers) maar ook voor zorgverleners of andere geïnteresseerden. Je
bent van harte welkom.
Registreer nu via www.reumanu.be
Vragen? info@reumanet.be of 0470 329 457 (op di en do van 11 tot 13u)

ReumaCoach helpt bij vragen rond werk
Chronisch ziek en werk zijn twee begrippen die niet altijd even goed samen gaan. De
ReumaCoach wil jou hierbij helpen.
Een diagnose van een reumatische aandoening krijgen is één ding, je hele leven daarna terug op de rails
krijgen is nog iets anders. Naast alle medische poespas krijg je vaak ook te maken met vragen rond je
loopbaan. Is je job nog vol te houden? Is je werkgever je nu liever kwijt dan rijk? Hoe pak je een
sollicitatie aan, nu je plots chronisch ziek bent? Of, als student: welke studierichting past binnen mijn
mogelijkheden, maar volgt ook mijn interesses?
Met deze en veel meer vragen kan je terecht bij de ReumaCoach van ReumaNet. Zij gaat samen met
jou op zoek naar je fysieke mogelijkheden, je talenten en interesses en bekijkt wat er kan op de
werkvloer. Ze bereidt je voor op gesprekken met de werkgever, de arbeidsgeneesheer of adviserend
geneesheer van de mutualiteit, weet perfect hoe je opnieuw, eventueel deeltijds, terug aan de slag kunt
zonder verlies van rechten en motiveert je om een nieuw pad te zoeken waar je je goed bij voelt.
De ReumaCoach is te bereiken:
Via mail: anja@reumanet.be
Telefonisch op dinsdag en donderdag tussen 11 en 13u. (0470/329.457)
Bezoekadres: Imperiastraat 16 in Zaventem (parkeergelegenheid voor de deur), elke dinsdag en
donderdag tussen 11 en 13u.
Maak je liever op een ander moment een afspraak, dat kan ook. Zelfs begeleiding via Skype gesprekken
is mogelijk.
Blijf niet met je vragen zitten, maar maak werk van je werk!

