
REUMA OP ZEER JONGE 
LEEFTIJD
Weinig mensen weten dat reuma ook 
voorkomt bij babies, peuters, kleuters, 
kinderen en jongeren.  ORKA biedt steun aan 
gezinnen die getroffen worden door een 
juveniele reumatische aandoening. 

FACEBOOK

fb.me/Team.O.R.K.A

EMAIL

WEB

 
WWW.IKHEBREUMA.BE

ZOMERKAMP
voor kinderen en 
jongeren met reuma 
en hun broers en 
zussen

ORKA OUDERS VAN 
REUMAKINDEREN EN 

-ADOLESCENTEN 
VZW

SAMEN STERKER

Partner van 

LEDENLIJST
Scan de 
QR-code en 
word gratis 
lid

LEDENLIJST

of surf naar:  
https://goo.gl/forms/
jbCwND5WJOgNptDD3

KINDEREN@REUMANET.BE

STEUN ONS

BE98 1030 3287 5893 



STEM 

Via het patiënt expertise centrum van 
ReumaNet krijgen we de kans om invloed uit 
te oefenen op het beleid, zowel naar 
overheid, geneeskunde en pharma, maar ook 
naar onderwijs.  
In samenwerking met andere 
(inter-)nationale verenigingen zetten we ons
in voor optimale kindgerichte zorg en 
toegankelijkheid.

STEUN

Wie zich inschrijft op onze ledenlijst krijgt 
informatie op maat en kan ervoor opteren om 
gecontacteerd te worden door één van onze 
kernleden.  
Bijeenkomsten voor kinderen en jongeren met
reuma en hun ouders: zomerkamp met sport 
en spel op maat, uitstapjes... 

INFORMATIE

We verdiepen ons in thema's die onze ouders 
bezighouden, organiseren workshops en 
lezingen.  
 
In samenwerking met ReumaNet bieden we 
diverse folders en publicaties. 
 
Dankzij Noozi, Pfizer, (Abbvie en Roche)* is er 
nu ook een boekje verkrijgbaar met informatie
op kindermaat.  

ERKENNING

Weinig mensen weten dat reuma 
kan voorkomen bij babies, peuters, kleuters, 
kinderen en tieners.  
Kinderreuma heeft een enorme impact op het
dagelijkse leven en hun groeiproces. Vroege 
diagnose en behandeling zijn dus van 
levensbelang.  

O N Z E  

M I S S I E

S A M E N  

Z I J N  W E  

S T E R K E R

Medische informatie voor 
kinderen 
 
Boekje bij ons te verkrijgen
 na overschrijving van xx€ 
met vermelding van 
'Bestelling Kijk, mijn 
gewrichten' 
(foto van voorpagina komt
binnenkort)

HELP MEE!

Dank zij uw steun kunnen onze kinderen en 
jongeren genieten van allerlei activiteiten, 
zoals het jaarlijkse zomerkamp met 
activiteiten op maat. 
Alle giften, groot en klein zijn welkom en 
kunnen overgemaakt worden aan ORKA 
Ouders van ReumaKinderen en - 
Adolescenten vzw op rekeningnummer  
                         BE98 1030 3287 5893 

Door kinderreuma in de kijker te plaatsen 
dragen we bij aan een juiste beeldvorming 
van en meer begrip voor kinderen en jongeren
met reuma. 


