
Van 17 tot 25 september 2018  

Tentoonstelling i.v.m. tijdige diagnose reuma 

“Niet uitstellen, je arts bellen! “ 

@ LDC DE KLAPSTOEL 

Woensdag 19 september om 19.30 u. 

Lezing met patiënt experte Jeannine Engelen 

en een reumatoloog  
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Sfeer en gezelligheid verzekerd! 

TOT DAN! 

BELLEMAN 

Ken jij de eerste symptomen van reuma? 

 

Reumatische aandoeningen komen op alle leeftijden voor en treffen 1 op 3 

Belgen. Een tijdige diagnose kan blijvende schade vermijden. Blijf dus niet 

met je klachten lopen, contacteer op tijd een arts. 

 

ReumaNet, het Vlaams overlegplatform van reumapatiëntenverenigingen, 

organiseert samen met de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatolo-

gie (KBVR) en de Belgische gezondheidswerkers in de Reumatologie (BeHPR) 

een rondreizende, informatieve tentoonstelling rond tijdige diagnose bij 

reumatische aandoeningen. Van 17 tot 25 september 2018 strijkt deze in-

formatieve opstelling neer in LDC De Klapstoel in Halen. Op woensdag 19 

september om 19.30 u. houden we een lezing met patiënt experte Jeannine 

Engelen en een reumatoloog.  

 

Iedereen is van harte welkom. Voor de lezing vragen we om vooraf in te 

schrijven via welzijnsdienst@halen of op het nummer 013 46 03 78. 

 

Wil je meer weten over reuma? www.reumanet.be - www.ikhebreuma.be - 

info@reumanet.be 

  

  

 dienst Welzijn 

 Diestersteenweg 42 . 3545 Halen . 013 46 03 78 . www.halen.be 

 

v.u.: burgemeester Erik Van Roelen . Markt 14 . 3545 Halen - Verboden op de openbare weg te werpen 

http://www.reumanet.be
http://www.ikhebreuma.be
mailto:info@reumanet.be
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