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Wereld Reuma Dag 12 oktober – Onderzoek naar reumatische aandoeningen 

Wetenschappers proberen mysterie rond reumatische aandoeningen te ontrafelen 

Hoewel het als patiënt vaak lijkt dat er weinig of niets gebeurt om reuma aan te pakken, is niets 

minder waar. Dagelijks zijn onderzoekers in de weer om oplossingen te vinden.  

Wanneer je een diagnose krijgt van een reumatische aandoening, wil je maar één ding: genezen en de 

draad van het gewone leven weer oppikken. Helaas is het niet zo eenvoudig. De medicatie die vandaag 

beschikbaar is, geeft heel veel mensen nieuwe kansen, maar evengoed blijven sommige patiënten op 

hun honger zitten en aanmodderen met therapieën die minder goed aanslaan. Laat staan dat reuma te 

genezen valt. 

Hoewel we het niet per se merken, zijn er elke dag heel wat wetenschappers in de weer om de sleutel 

tot genezing te vinden. Knappe koppen buigen zich over de vele vraagstukken en zoeken tot in de 

kleinste uithoeken van ons lichaam naar antwoorden. Elke ontdekking leidt tot weer nieuwe 

bevindingen en mogelijkheden naar de toekomst toe.  

Maar onderzoek kost tijd, en vooral ook veel geld. We kunnen niet elke week opnieuw juichen om een 

zoveelste doorbraak. De middelen en mankracht zijn beperkt. Toch moeten we blijven investeren in 

onderzoek naar reuma. De impact op de patiënten, maar ook op de maatschappij is te groot om er 

geen aandacht aan te besteden. Elke cent die we in reumaonderzoek steken, verdienen we later in 

veelvoud terug. 

Het Fonds Wetenschappelijk ReumaOnderzoek (FWRO) verdeelt elk jaar vele duizenden euro’s aan 

wetenschappelijke projecten. Opgeleide patiënt onderzoekspartners van ReumaNet lezen de 

binnengekomen onderzoeksvoorstellen na en beoordelen samen met een team van artsen en 

wetenschappers welke projecten in aanmerking komen voor financiering.  Patiënten kijken met een 

andere bril naar voorstellen, waardoor waardevolle aanvullingen kunnen gegeven worden aan de 

onderzoekers. Op die manier kan een project nog meer bereiken. We noteren ook nieuwe 

onderzoeksvoorstellen, onderwerpen waarvan wij vinden dat die ook belangrijk zijn om te 

onderzoeken.  

ReumaNet wil in de toekomst nog meer inzetten op het verspreiden van actuele onderzoeksresultaten. 

Hoewel we beseffen dat van labo naar apotheek nog een grote stap is en veel tijd kost, kunnen 

positieve uitkomsten wel hoop én mogelijkheden bieden.  

Op donderdagavond 11 oktober brengen we onderzoekers, mensen met reumatische aandoeningen 

en zorgverleners samen om kennis te maken met elkaar. Enkele jonge onderzoekers leggen uit waar zij 

mee bezig zijn en wat ze met hun onderzoek willen bereiken. Professor Westhovens, voorzitter van het 

FWRO, en professor Elewaut, voorzitter van de Koninklijke Belgische Vereniging Reumatologie, 

schetsen de situatie van Belgisch onderzoek in het veld. Iedereen is van harte welkom. 



Op Wereld Reuma Dag zelf, 12 oktober, zullen we doorlopend lezingen tonen van het afgelopen EULAR 

congres in het ReumaHuis. Iedereen kan vrij binnen wandelen, ook voor een babbel met lotgenoten 

of/en de medewerkers van ReumaNet. Voor diegenen die moeilijk tot in Zaventem geraken, is er een 

live chat waar alle vragen gesteld mogen worden. Volg onze website voor meer informatie over deze 

activiteiten. 

Donderdag 11 oktober, 19u: ReumaCafé Onderzoek 

ReumaHuis, Imperiastraat 16, Zaventem (voldoende parkeergelegenheid) 

Gratis toegang 

 

Vrijdag 12 oktober, 11u tot 16u: Open Dag ReumaHuis 

 

 

 

Tentoonstelling ‘Niet uitstellen, je arts bellen’: komende locaties:

17 tot 25 september: Halen 

27 september: Spa, Belgisch congres Reumatologie 

1 tot 11 oktober: Zaventem (tbc) 

12 oktober: ReumaHuis, Zaventem 

15 tot 30 oktober: Opglabbeek 

5 tot 25 november: Nieuwpoort 

3 tot 13 december: Lichtervelde 

13 tot 20 december: AZ St Lucas, Brugge 

18 februari tot 3 maart 2019: AZ Sint Blasius, Dendermonde 

5 tot 30 maart 2019: Gullegem (Met infonamiddag op 19 maart, meer info volgt) 

1 tot 30 april 2019: Lochristi (Met infonamiddag, meer info volgt) 

Weet u een geschikte locatie bij u in de buurt? Contacteer ons via info@reumanet.be  

mailto:info@reumanet.be

