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Nieuwelingen krijgen gratis bustocht langs mooiste plekjes
LAAKDAL Het gemeentebe-
stuur van Laakdal heeft afgelo-
pen weekend de inwoners ont-
vangen die het voorbije jaar in 
de gemeente zijn komen wonen. 
Zo’n zestig mensen gingen op 
de uitnodiging in. Ze kregen een
gezellig ontbijt, een rondleiding 
in het gemeentehuis en een 
bustocht langs de mooiste plek-
jes in de gemeente. Er werd ook 
tijd uitgetrokken voor een 
groepsfoto. In 2017 mocht 
Laakdal zo’n 820 nieuwe inwo-
ners verwelkomen. Onlangs be-
reikte de gemeente ook de kaap 
van de 16.000 inwoners. (mph)
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De meeste mensen denken bij
reuma aan een pijnlijk en stijf ge-
voel in de spieren en gewrichten,
maar de ziekte is meer dan dat.
“Er bestaan meer dan tweehon-
derd reumatische aandoenin-
gen”, vertelt Nele Caeyers van
ReumaNet vzw. “De aandoenin-
gen worden onderverdeeld in vier
groepen. Je hebt de slijtage-
varianten zoals artrose en osteo-
porose,  de ontstekingsreuma’s
zoals artritis, de weke-delen reu-
ma’s die de omgeving van het ge-
wricht aantasten en de systeem-
ziekten zoals lupus. Reuma is niet
enkel een ziekte die oudere men-
sen treft. Je kan het op elke leef-
tijd krijgen. Zelf heb ik bijvoor-
beeld de diagnose van lupus op
mijn twintigste gehad. En 1 op de
1.000 kinderen in België lijdt aan
kinderreuma.” 

Tijdige diagnose
“Als je zonder aanwijsbare reden

last hebt van pijn en zwelling van
meerdere gewrichten en aansle-
pende vermoeidheid en je functi-
oneert moeilijk ’s ochtends, dan is
de kans groot dat je reuma hebt”,
vertelt Nele Caeyers. “Je kan dan
het best langsgaan bij de huisarts
voor uitsluitsel. Een tijdige diag-

nose kan veel leed voorkomen.
Dankzij de juiste behandeling en
medicatie kan je met de ziekte le-
ven. Natuurlijk heb je ook wel
mindere periodes waar je toch
veel last hebt.” 

Om mensen te informeren over
de ziekte, heeft ReumaNet in sa-
menwerking met de Vlaamse en
Waalse patiëntenplatformen
CLAIR, de KBVR (beroepsvereni-
ging reumatologie) en BeHPR
(Belgische gezondheidswerkers in
de reumatologie) de tentoonstel-
ling ‘Niet uitstellen, de arts bellen’
uitgewerkt om het grote publiek
te informeren. 

Niet in ziekenhuis
Tot zaterdag 21 april loopt de ex-

po in de bibliotheek van Mol. “We
willen een zo breed mogelijk pu-
bliek  bereiken”, zegt Caeyers.
“Daarom houden we de tentoon-
stellingen bewust niet in zieken-
huizen of woonzorgcentra. De
tentoonstelling bestaat onder

meer uit zeven banners met de
belangrijkste informatie over reu-
ma en diverse getuigenissen van
patiënten, experts en zorgverle-
ners. We volgen met dit thema de
Europese campagne ‘Don’t Delay,
Connect Today’ van EULAR. In
heel Europa lopen gelijkaardige
acties.” 

Een ander onderdeel van de ten-
toonstelling zijn de gipsen hand-
afdrukken. “Het gaat om handen
van reumapatiënten en zorgverle-
ners”, verklaart Nele Caeyers. “De

afdrukken tonen reuma in al zijn
facetten. Zowel  zichtbare als on-
zichtbare vormen van reuma ko-
men aan bod. Woensdagavond 18
april om 20u vindt in de bib ook
een gratis infoavond plaats, waar
ikzelf en een arts extra uitleg ge-
ven over reuma.” 

Rondreizende expo
De tentoonstelling ‘Niet uitstel-

len, de arts bellen’ werd al ver-
toond in het federaal parlement
en de Universitaire Ziekenhuizen

van Leuven en Brussel. Mol is de
eerste gemeente die aan bod
komt. “Het aantal boekingen
overtreft onze verwachtingen”,
zegt Caeyers. “Zo zijn we al volle-
dig volgeboekt tot maart
2019.” Na 21 april trekt de rond-
reizende expo door het hele land.
In juni komt de tentoonstelling
naar Turnhout. 

i www.reumanet.be. Infoavond op 18 
april om 20u in de bib van Mol.
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“Reuma is 
niet enkel 
een ziekte 
die oudere 
mensen treft”

Ervaringsdeskundige Nele Caeyers van ReumaNet trekt met rondreizende tentoonstelling door het land

In de bib van Mol loopt nog tot 
en met 21 april de tentoonstel-
ling ‘Niet uitstellen, de arts bel-
len’, die uitlegt hoe belangrijk 
een tijdige diagnose bij reumati-
sche aandoeningen is. Nadien 
trekt de expo rond door het land. 

Nele Caeyers
ReumaNet vzw

“Dankzij de juiste 
behandeling en 
medicatie kun 
je met de ziekte 
leven. Een tijdige 
diagnose kan veel 
leed voorkomen.”

Nele Caeyers roept mensen op om tijdig de diagnose te laten stellen. “Ik kreeg op mijn twintigste te horen 
dat ik lupus had.” FOTO TOMMY MAES

MOL
Win een Bristolfiets

Erfgoedcel k.ERF geeft op de
erfgoeddag van zondag 22 april
tussen 10 en 18 uur een echte
Molse Bristolfiets weg. Deze kan
je winnen op de feestelijke
‘Bollekeskermis’ op de Expo ‘Op
velo Bristol’ in De Zwaan aan de
Markt in Mol. Wie de ‘bollekes’ in-
kleurt en de vragen beantwoordt
over de expo op zijn stembiljet,
maakt kans om een fiets te win-
nen. Wie naast de hoofdprijs
grijpt, maakt nog altijd kans op
een Bristol-verrassingspakket. De
tentoonstelling ‘Op velo Bristol’
dompelt je onder in het verhaal
van Bristol, de Molse Mercedes
onder de fietsen. Je kan er tiental-
len hebbedingen en fietsen be-
wonderen, waaronder de origine-
le Bristolfiets waarmee Rik Van
Steenbergen wereldkampioen
werd in 1949. (vgd)


