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IEPER - Op zondag 12 oktober vindt de Wereld Reuma Dag plaats. Enkele reumaverenigingen in 
West-Vlaanderen bundelen daarom de krachten om deze week de ziekte reuma in de kijker te 
plaatsen. De Ieperse Carmen Ronsse (62) was amper 25 toen bij haar reuma werd vastgesteld. 

"Ik was in de fleur van mijn leven, maar plots kreeg ik pijn aan mijn gewrichten", doet 
Carmen haar verhaal. Ze woont langs de Poperingseweg en werkt als verpleegkundige in het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart. "Een reumatoloog stelde bij mij het Syndroom van Sjögren vast. 
Dat houdt in dat ik last heb van droge ogen, gewrichtspijn en darmproblemen en reumatische 
artrose. Er bestaan meer dan 200 verschillende vormen van reuma 

. Eerst heb ik mij daartegen verzet, maar uiteindelijk moest ik ermee leren leven. In die tijd stond de 
behandeling van reuma een stuk minder ver dan nu. Kinderen met kinderreuma worden nu 
bijvoorbeeld behandeld met nieuwe medicatie in universitaire ziekenhuizen. Reuma is een rugzak 
voor mij die ik altijd mee draag, maar ik probeer er zo comfortabel mogelijk mee om te gaan." 

Carmen neemt medicatie om haar reuma stabiel te houden. "De pijn aan mijn gewrichten komst 
soms 's nachts op waardoor je niet kan slapen en overdag moe bent. De volgende nacht kan dat 
opnieuw het geval zijn en zo raak je oververmoeid. Mijn medicatie zorgt ervoor dat de pijn 
vermindert, zodat ik toch goed kan slapen. Ik werk nog altijd in het psychiatrisch ziekenhuis en na 
mijn werkdag rust ik eerst even uit in de zetel, voordat ik 's avonds enkele activiteiten doe. Lange 
wandelingen zijn bijvoorbeeld moeilijk voor mij, maar ik probeer wel elke dag te fietsen en positief in 
het leven te staan. Er bestaat ook een fabeltje dat reumapatiënten geen aardappelen en tomaten 
mogen eten, maar daar is niets van aan. Ik mag gelukkig alles eten." 

"Het is nu 22 jaar geleden dat ik de West-Vlaamse reumaliga heb helpen oprichten", 

gaat Carmen verder. "Er zijn verschillende liga's in onze provincie en allemaal hebben we het doel om 
onze lotgenoten te steunen. Zo geven wij een tijdschrift uit. Deze week werken we samen met 11 
West-Vlaamse ziekenhuizen om reumabekender te maken aan het publiek. Liefst één op drie Belgen 
krijgt vroeg of laat last van reuma. Vrijdag staat onze infostand in het Jan Ypermanziekenhuis en 
geven we uitleg over alle aspecten van de ziekte. Eén goede raad: verlies nooit de moed, want er is 
altijd hulp. Op 25 oktober organiseren we nog een congres met reumatologen in de aula van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart." (JL) 

 


