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BRUGGE - In de volksmond wordt het woord 'reuma' vaak gebruikt om pijn en stijfheid in de gewrichten en de 
spieren aan te duiden, maar reuma is véél meer dan dat. Marie-Louise Van Roosebeke (77) uit Assebroek, kampt 
al haar hele leven met de ziekte. 

Reuma is een verzamelnaam voor een tweehonderdtal aandoeningen die ons bewegingsstelsel (spieren, 
pezen, gewrichten), het bijbehorende bindweefsel, organen kunnen aantasten en die niet aangeboren zijn. 
Sommige reumatische aandoeningen veroorzaken lokale klachten. Andere zijn systeemziekten, ze kunnen zich 
met andere woorden over het hele lichaam manifesteren en organen zoals bloedvaten, nieren, lever, longen en 
hart aantasten. 

Marie-Louise Van Roosebeke (77) uit Assebroek, die leerkracht Nederlands en Nederlandse expressie was in 
het Sint-Andreasinstituut in de Garenmarkt, groeide als kind op met reuma. "Al van kinds af aan kamp ik met 
problemen", zegt ze. "Zo kon ik met moeite slikken. Als trage eter was ik soms te laat op school. Mijn 
boterhammen bleven in mijn keel steken! Toen al kon ik niet in de zon zitten. Later vernam ik dat de UV-stralen 
een opstoot van mijn ziekte kunnen veroorzaken. Toen ik 17 jaar was, kreeg ik mijn eerste grote aanval. Het 
was een heel vervelende situatie, die ik mij nog levendig voor de geest kan halen. Ik was ergens op bezoek en 
opeens begonnen mijn enkels te zwellen. In een mum van tijd stonden die zo dik, dat ik mijn schoenen moest 
uitdoen. De pijn zette door naar mijn andere gewrichten. Dit was de eerste keer dat ik lange tijd in bed moest 
blijven. De diagnose van reuma werd gesteld. Enkele jaren later kreeg ik opnieuw een zware opstoot, dit keer 
begon het aan mijn polsen. Ik was toen in nog geen 14 dagen tijd wel 7 kg afgevallen door de pijn. Vanaf dan 
maakte mijn gezondheid golfbewegingen, van goeie periodes tot periodes van ondermijning en volledige 
vermoeidheid." 

"Op mijn 55ste begon de reuma zich prominent te uiten. Ik moest een maand mijn loopbaan in het onderwijs 
staken. Net in die periode verscheen er een krantenartikel over de CIB-Liga. Een collega van mij herkende in het 
verhaal van Lieve de Faudeur (voorzitter van de CIB-Liga) en haar zus ook mijn verhaal. Ik nam contact met 
Lieve. Dank zij haar kwam ik in contact met een specialist. Die specialist liet mij verder onderzoeken op mijn 
antistoffen. Zo werd bij mij pas op latere leeftijd de diagnose van het Sjögren-syndroom vastgesteld. Dat is een 
chronische inflammatoire bindweefselziekte (CIB) die tot de reumatische ontstekingsziekten behoort. In de 
jaren '50 maakte men geen onderscheid in bepaalde vormen van reuma. Je had reuma, punt uit." 

"Het is wel confronterend wanneer je opeens een syndroom blijkt te hebben", gaat Marie-Louise verder. "De 
symptomen van het Sjögren-syndroom waren mij intussen niet meer vreemd: droge ogen, mond, slokdarm en 
luchtpijp. Eten is voor mij al altijd moeilijk gegaan. Doordat ik weinig speeksel aanmaak, slik ik heel moeilijk. 
Daardoor is mijn maag ook aangetast. Door mijn droge luchtpijp, krijg ik veel makkelijker 
luchtweginfecties. Daardoor heb ik ook een chronische bronchitis. Daarnaast heb ik veel last van moeheid. Ik 
heb nooit het gevoel van echt uitgerust te zijn. Toch blijf ik heel positief. Je leert leven met je ziekte."  
"Mijn vrije tijd gebruik ik hoofdzakelijk om teksten te zoeken en verslagen van voordrachten te maken voor het 
tijdschrift van onze Liga. Ik pieker niet over mijn ziekte, daarvoor heb ik geen tijd." 

"De CIB-Liga heeft zeker en vast een informatieve functie. Ook is het belangrijk om de mensen met een 
reumatische aandoening met elkaar in contact te brengen. Zo zijn er lezingen, viermaal per jaar een tijdschrift, 
etentjes. Het leuke aan de Liga is te weten dat je niet alleen bent met je ziekte! Naast de CIB-Liga levert ook het 
Vlaams Patiëntenplatform heel interessant werk. Zo verzamelen zij alle knelpunten van de verschillende 
reumaverenigingen om die op hun beurt aan de overheid aan te kaarten. Enkele zeer schrijnende items zijn de 
dure medicatie, studierichtingen met fysieke verwachtingen die een reumapatiënt niet kan opbrengen. De 
sterkte van dit platform is dat veel verenigingen in een naam spreken. Zo leggen we meer gewicht in de 
schaal", besluit Marie-Louise.   (Sophie De Meyer) 


