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Soms zijn er periodes dat alles beter gaat  
Dat de zon vol glorie aan de hemel staat  
Ik ben de dirigent die mijn leven dirigeert  
Die klanken uit mijn lichaam niet zomaar negeert  
Ik leef met een ziekte die je uiterlijk niet merkt  
Hou van actief leven, dat is wat me sterkt  
Wil zelf kunnen kiezen welke wegen ik berijd. 
Laat reuma niet de gids zijn  
Die me door het leven leidt.  
 

   

         -------------- Het Reumalied RA Liga VZW----------- 

 

 

 

 

 

 

  
 

Time for Lyme fotoreportage  - Time for Lyme is een vzw die in het voorjaar van 2014 in Vlaanderen 

werd opgericht door en voor mensen met de ziekte van Lyme. Begin 2017 werd deze Vlaamse vzw omgezet in 
een Belgische vzw om op die manier haar slagkracht te vergroten. De vzw wil correcte informatie verspreiden 
over de ziekte van Lyme, en streeft naar (h)erkenning van de ziekte in elk van de drie stadia.   
In inloophuis De Kolibrie vindt u een indrukwekkende fotoreportage over de ziekte van Lyme.   

Doorlopende fotorapportage in Inloophuis De kolibrie. Openingstijden Ma 9.00-17.00 uur, Di & Do 9.00-12.00 
uur 13.30-17.00 uur, Wo & Vr 9.00-12.00 uur  

Annelies Verkeyn Time for Lyme, 4 december 2018 20.00 uur Lezing 

 



   
 

   
 

Er heerst veel verwarring over reuma. Dat komt omdat de term te pas en te onpas gebruikt wordt om 
verschillende ziekten aan te duiden. Bovendien doen heel wat fabeltjes de ronde.  

Reuma, in de betekenis waarin huisartsen en specialisten (reumatologen) het woord gebruiken, is de 
verzamelnaam voor aandoeningen waarbij het lichaam een afweerreactie (immuunreactie) geeft tegen 
normaal, eigen lichaamsweefsel Deze afweerreactie resulterend in ontstekingen. Er zijn ruim 200 verschillende 
aandoeningen die onder de term 'reuma' vallen.   

Alle ziekten en aandoeningen van de gewrichten, spieren, pezen, slijmbeurzen en het bot, kortom alle 
mankementen aan het bewegingsapparaat, vallen onder de noemer reuma.   

Sommige artsen gebruiken reuma alleen om min of meer ernstige gewrichtsontstekingen aan te duiden 
(reumatoïde artritis), andere artsen gebruiken het ook voor artrose. Artrose is namelijk ook een reumatische 
ziekte, soms wordt als synoniem ‘slijtagereuma’ gebruikt. Zelfs osteoporose en tenniselleboog zijn reumatische 
ziekten, al worden ze zelden zo gepercipieerd.  

Vroeger maakte men nauwelijks onderscheid tussen aandoeningen van het bewegingsapparaat. Alles wat op 
dat vlak misliep, werd reuma genoemd. Vandaag weten we beter, maar de benaming reuma is voor al deze 
ziekten behouden. Reumatische aandoeningen worden in vier grote groepen ingedeeld, met een grote 
verscheidenheid aan ziektebeelden:  

Ontstekingsreuma ’s: bv. jicht, reumatoïde artritis, ...  

Slijtagereuma ’s: bv. artrose, ...  

Wekedelenreuma’s (buiten de gewrichten): bv. ischias, tenniselleboog, ...  

Reuma ’s van het skelet: bv. osteoporose, ...  

Wist U dat:  

 1 op 5 Belgen reumatische klachten heeft?  

 150 000 Belgen aan artritis lijden?  

 80 000 Belgen aan reumatoïde artritis lijden, waarvan 50% jonge vrouwen?  

 5% van de bevolking ernstig beperkt is door een reumatische aandoening?  

 Reuma één van de belangrijkste oorzaken is van werkverlet?  

 Reuma het vaakst voor komt in de leeftijdscategorie van 30 tot 55 jaar?  

Van 1 oktober tot en met 21 december 2018 zullen we in inloophuis De Kolibrie, naast onze normale werking, 
aandacht besteden aan het thema Reuma. Alle activiteiten zullen doorgaan in het inloophuis. Zoals altijd vragen 
we geen vergoeding voor deelname aan de activiteiten, maar stellen we een vrije gift, ten voordele van de 
werking zeker op prijs. Ook vragen we u om zich op voorhand in te schrijven. Dat kan via op het nummer 
011/610.305 of via mail (info@inloophuisdekolibrie.be)   

Ria Plasschaert  

 

Bezielster inloophuis de Kolibrie  

mailto:info@inloophuisdekolibrie.be


   
 

   
 

PROGRAMMA 
OKTOBER   

02              20u00 Reuma en positieve gezondheid -  Ria Plasschaert  
03              14u00 Praatgroep Fibromyalgie - Bea de Clerck  
04              20u00 Getuigenis Parkinson - Renilde Swiggers 
09              20u00 Leven met reuma: veilig omgaan met medicatie - Ann Waeben 
11              20u00 Reuma en hulpmiddelen - Orthomed 
12        Wereldreumadag  
16              20u00 Getuigenis Fibromyalgie - Bea de Clerck 
23               19u30 Qi Gong bij reuma -  Veerle Vrolix   
25               20u00 Ouders van reuma- kinderen en adolescenten  - Veerle Buysen  
21              14u00 Spreid je vleugels infosessie - Silke Alexandre 

 

NOVEMBER   

06              20u00 Leven is bewegen - Jef van Rompay  
07              09u30 Qi Gong bij reuma - Veerle Vrolix   
07              14u00 Praatgroep Fibromyalgie - Bea de Clerck  
08              20u00 Veerkracht - Ria Plasschaert 
09              14u00 Spreid je vleugels - Silke Alexandre 
15              20u00 Wat is Reuma? - Dr. Remans   
16              14u00 Spreid je vleugels - Silke Alexandre 
19              20u00 Tegemoetkomingen & premies - maatschappelijk 
20              19u30 Qi Gong Reuma - Veerle Vrolix   
22               20u00 Kleur je dag positief - Ria Plasschaert 
23              14u00 Spreid je vleugels - Silke Alexandre 
26              20u00 Seksualiteit en intimiteit - Ria Plasschaert  
30              14u00 Spreid je vleugels - Silke Alexandre 

 

DECEMBER   

04              20u00 Time voor Lyme - Annelies Verkeyn 
05              09u30 Qi Gong bij reuma - Veerle Vrolix   
05              14u00 Praatgroep Fibromyalgie - Bea de Clerck  
06              20u00 Niemand ziet mijn pijn - Ria Plasschaert 
07              14u00 Spreid je vleugels - Silke Alexandre  
13             14u00 Millefeuille - Film + nabespreking  
14               14u00 Spreid je vleugels - Silke Alexandre  
20              20u00 Zelfmanagement - Ria Plasschaert 
21               14u00 Spreid je vleugels - Silke Alexandre  

 

Heb je interesse om één of meerdere activiteiten bij de wonen? Schrijf je dan in via het nummer 011/610.305 

of via info@inloophuisdekolibrie.be. Deelname aan de activiteiten is gratis, een vrije bijdrage ten voordele van 

het inloophuis stellen we uiteraard op prijs.  

Aanwezigheidsattesten kunnen worden opgemaakt. Hiervoor vragen we een administratieve bijdrage van 10 

euro voor studenten en 20 euro voor professionelen.  

mailto:info@inloophuisdekolibrie.be


   
 

   
 

Lezingen en informatieve sessies  

 

Reuma en Positieve gezondheid   

Mensen staan niet gelijk aan de aandoening waar ze aan lijden. Toch focussen 
we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en 
gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen fiksen. Positieve Gezondheid 
kiest een andere invalshoek.  

Het accent ligt op de mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol 
maakt.  In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven dus centraal. 

Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zelf het liefste willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron van 
veerkracht aan.  

Ria Plasschaert, psychologe - Dinsdag 2 oktober 2018 20.00 uur   

 

Leven met reuma: veilig omgaan met medicatie.   

Voor de behandeling van reuma bestaan er veel medicijnen. De meeste mensen die aan een reumatische 
aandoening lijden zullen medicatie moeten nemen om de pijn en de klachten 
die het gevolg zijn van de reuma te verminderen. Het is goed jezelf te 
informeren over de effecten van de verschillende reuma. 

Vanavond kan je meer uitleg krijgen over de verschillende medicijnen en hun 
mogelijke bijwerkingen. Ann Waeben heeft al jarenlang ervaring als apotheker.  

 

Ann Waeben, apotheker - Dinsdag 9 oktober 2018 20.00 uur   

 

Hulpmiddelen Reuma (infosessie)  

Er zijn veel verschillende soorten hulpmiddelen en aanpassingen, bijvoorbeeld voor 
in huis of voor op de werkplek. Bewegen is het allerbelangrijkst om stijf worden van 
de gewrichten zoveel mogelijk te vertragen. Eenvoudige hulpmiddelen kunnen veel 
verschil maken.   
Bekijk samen met Orthomed hun overzicht van allerlei producten, die een groot 
verschil kunnen maken in het dagelijks leven.  

Orthomed Groep is een vooruitstrevende onderneming in Limburg die voorziet in al uw medische 
hulpmiddelen. Gedurende de voorbije jaren heeft Orthomed met succes een expertise opgebouwd in allerlei 
soorten hulpmiddelen, die uw leven kunnen veraangenamen.   

Orthomed - Donderdag 11 oktober 20.00 - 21.30 uur  



   
 

   
 

Leven is bewegen   

Bewegen is …  

 net als eten een basisbehoefte voor ons lichaam  

 niet hetzelfde als sporten en sportprestatie (dus ook voor 
mensen die niet graag sporten of niet houden van 
presteren)  

 nodig om gezond te zijn, voor zowel lichaam als geest.  

Bewegen bij mensen met reuma betekent …  

 het uithoudingsvermogen, de gewrichtsbeweeglijkheid, de spierkracht en de functionele 
problemen in het dagelijks leven verbeteren.   

 het botverlies door osteoporose vertragen, de kwaliteit van leven optimaliseren, gevoelens als 
angst en neerslachtigheid, ervaringen van pijn verminderen en onze lichaamssamenstelling 
verbeteren (verhouding spier-/vetweefsel).   

 het risico op ziekten van het hart en de bloedvaten, het risico op bepaalde kankers verminderen 
en het risico op zwaarlijvigheid en/ of diabetes type II doen afnemen.  

 Jef van Rompay (58) is fysiotherapeut en heeft drie dochters en vier kleinkinderen.   
In de zomer van 2002 werd bij hem reumatoïde artritis (RA) gediagnosticeerd.   
Als ‘professionele’ patiënt vindt Jef het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te informeren over de ziekte, 
waarbij het op tijd herkennen het belangrijkste is.  

 Jef van Rompay, fysiotherapeut - Dinsdag 6 november 20.00 - 21.30 uur  

 

Wat is Reuma? 

"Reuma" is een verzameling van meer dan 250 soorten verschillende ziekten waarvan de meesten tot op heden 
nog niet te genezen zijn en daarom een chronisch karakter hebben. Dr. Philip 
Remans zal een voorstelling geven om wegwijs te geraken in deze verschillende 
aandoeningen, de impact van reumatische aandoeningen op het dagelijks leven 
van de patiënt  alsmede de verschillende behandelingen.  
Reumacentrum en het Centrum Gespecialiseerde Geneeskunde is een associatie 
van artsen-specialisten. De praktijk werd opgericht in 1969 door dokter Jan 
Remans.     
   

Dr. Philip Remans ReumaCentrum Genk - Donderdag 15 november 20.00 - 21.30 uur  

 

 

 



   
 

   
 

Tegemoetkomingen en Premies  

In Vlaanderen bestaan tal van premies, tegemoetkomingen, maatregelen voor 
mensen met een chronische ziekte. De voorwaarden zijn telkens anders, net 
als de instantie die ze toekent. Informeer je dus op voorhand. Een 
medewerker van de Liberale Mutualiteit komt meer uitleg geven over de 
tegemoetkomingen en premies waar u recht op kan hebben.   

 

Yves Plessers Liberale Mutualiteit - Maandag 19 november20.00 - 21.30 uur  

 

Seksualiteit en Intimiteit bij Reuma  

Voor welke problemen komen jij en je partner zoal te staan? Hoe kun je deze problemen aanpakken?  De 
indruk  kan gewekt worden dat seksualiteit en intimiteit een heel apart, technisch 
gebied is dat los staat van de verdere relatie met je partner. Zo is het echter niet. 
Natuurlijk maakt het seksuele leven met de partner deel uit van de relatie die je 
met hem/haar hebt. Deze relatie omvat veel meer dan alleen seksualiteit: je praat 
samen, lacht samen, draagt samen de verantwoordelijkheid voor het huis, voor 
de kinderen als je die hebt, enzovoort. Daarbij heb je ook nog de mogelijkheid tot 
het lichamelijk uitdrukken van tederheid en intimiteit.   

Juist omdat de lichamelijkheid zo'n grote rol speelt in de seksualiteit, kunnen er problemen op dit gebied 
komen als één van de twee een chronische ziekte krijgt.   

Ria Plasschaert - Maandag 26 november 20.00 - 21.30 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Lotgenotencontact & interactieve workshops  

Lotgenotencontact Fibromyalgie  

Lotgenotencontact is belangrijk om je als patiënt mondiger te maken in je 
contacten met de maatschappij ondanks je beperkingen. Lotgenoten spreken 
vanuit ervaring en kunnen over en weer steun geven en ontvangen. Het 
wederzijds herkennen van problemen heeft toegevoegde waarde. Net als het 
elkaar tips geven hoe deze problemen misschien zijn op te lossen.    
Fibromyalgie is een ziektetoestand die zich manifesteert in het 
bewegingsapparaat (spieren en pezen), en die gekenmerkt wordt door 

chronische, verspreid voorkomende pijnen en spierstijfheid over het hele lichaam, maar vooral in de nek- en 
schoudergordel, lage rug en bekkengordel en de ledematen.   
De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft Fibromyalgie gedefinieerd als niet gespecifieerde reuma.   

Bea de Clerck - Data: Woensdag 3 okt, 7 nov, 5 dec 14.00 - 16.00 uur 

Spreid je vleugels Reuma  

Als je geconfronteerd wordt met reuma, lijkt het vaak of de grond onder je 
je voeten wegzakt. In dit kader richt het traject “Spreid je vleugels” zich 
specifiek naar personen met de diagnose reuma.  Reuma maakt mensen 
pijnlijk bewust van hun grenzen en kwetsbaarheid. Jammer genoeg zorgt 
dit vaak voor een verlies aan zelfvertrouwen.    
Je krijgt de kans om op eigen veerkracht je vleugels te spreiden doorheen 
het ganse proces van je ziekte heen. Een proces van vallen en opstaan, van 
vertwijfeling en hoop. Samen met lotgenoten ga je de uitdaging aan om vanuit je eigen kern, je eigen kracht 
bewust midden in het leven te staan en te kijken naar wie je bent en alles wat je kan ondanks de beperking.  Er 
zijn groepsbijeenkomsten waarin een gevarieerd palet aan activiteiten wordt aangeboden. Een aantal ervan 
richt zich naar de innerlijke kern van iedere deelnemer, andere richten zich op ontspanning, verwennen, crea.  

Silke Alexandre  - Data: Vrijdag 26 okt, 9, 16, 23 en 30 nov, 7, 14 en 21 dec 14.00 - 17.00 uur 

Veerkracht (Interactieve workshop)  

Als je te maken krijgt met een vorm van reuma breekt er vaak een 
onzekere tijd aan. Het kan je leven totaal veranderen. De klachten hinderen 
je te doen wat je graag wilt en kosten je veel energie. Je omgeving begrijpt 
je niet altijd en hoe de toekomst er uitziet is onduidelijk. Het vertrouwen in 
je lichaam is weg en je twijfelt wat je lichaam nu wel en niet aan kan. Ook 
heeft het invloed op andere aspecten van je leven zoals werk, hobby’s, 
relaties en familie.   

Wanneer de onderzoeken achter de rug zijn, er meer duidelijkheid is over de diagnose, de behandelingen in 
rustiger vaarwater zijn gekomen en de aandacht voor jou en je klachten afneemt, is het heel normaal dat je je 
afvraagt: 'hoe nu verder?'  In deze interactieve workshop komen niet alleen tips aan de orde, maar leren we 
zeker ook van elkaar.  

Ria Plasschaert  - Donderdag 8 november 20.00 - 21.30 



   
 

   
 

Kleur je dag positief (Interactieve workshop)  

Ergens voel je aan dat positieve emoties gelukkiger maken, maar het lijkt 
allemaal zo vaag en een beetje zweverig….. Wat is of maakt een positieve 
emotie? Kun je positieve emoties koesteren en doen toenemen?   
Positieve psychologie houdt zich bezig met het menselijk potentieel voor 
positiviteit en geluk. Er zijn tien positieve emoties, die elke op zich 
belangrijke bouwstenen vormen om de reis die het leven is goed aan te 
kunnen.   

In deze interactieve workshop gaan we met elkaar tips en trucs uitwisselen om succesvol om te gaan bij 
tegenslag.  

Ria Plasschaert - Donderdag 22 november 20.00 - 21.30 uur 

 

Niemand ziet mijn pijn (interactieve workshop)  

Pijn ontstaat als gevolg van een complex samenspel van lichamelijke en 
psychische factoren.  Bij mensen met reuma heeft de pijn vooral, maar niet 
uitsluitend, te maken met ontsteking van gewrichten, pezen of spieren of 
met veranderingen van een gewricht door slijtage.   
Vaak gaat reuma niet gepaard met uitwendige zichtbare vervormingen en 
dan is het heel wat moeilijker om uit te leggen en om begrepen te worden 
als je iets niet kunt doen vanwege pijn, krachtsverlies of vermoeidheid. Dat 
veroorzaakt frustratie. Hoe ga jij hiermee om?  

Ria Plasschaert - Donderdag 6 december 20.00 - 21.30 uur 

 

Zelfmanagement (interactieve workshop) 

De betrokkenheid van een persoon bij het behoud van, de zorg voor en het 
management van zijn of haar eigen gezondheid noemen we zelfmanagement. De 
meeste mensen verlangen naar autonomie, maar een gezondheidstegenslag kan je 
onzeker maken.   
De tijd dat de arts beslist wat goed voor je is, ligt een eind achter ons. Maar jij kent je 
verwachtingen het best en je doelen. Jij bent het leidend persoon van je eigen 
gezondheidsteam.   

In deze interactieve workshop wisselen we gezondheidsvaardigheden uit.   

Ria Plasschaert - Donderdag 20 december 20.00 - 21.30 uur 

 

 
 



   
 

   
 

Film: Millefeuille  

Millefeuille is een kortfilm uit 2016. Het hoofdpersonage Elodie is een Franse banketbakker die niets liever doet 

dan taarten bakken voor haar klanten. Haar leven komt op losse schroeven te staan, na 

de diagnose van psoriasis. Elodie vertoont duidelijk de fysieke symptomen van de 

aandoening, inclusief de rode schilferige vlekken op haar gezicht en armen. De film zoemt 

veel dieper in op de psychologische en emotionele gevolgen voor het hoofdpersonage.  

Elodie gaat haar vrienden en familie uit de weg en verliest haar baan als gevolg van haar 

aandoening. Ze zoekt het isolement op in Londen.  

Na de film is er uiteraard de mogelijkheid tot nabespreking.  

Film Millefeuille, Donderdag 13 december 14.00 - 16.00 uur   



   
 

   
 

Getuigenissen  

Getuigenis Parkinson  

Parkinson is een progressieve hersenaandoening waarbij de aansturing van 
spierbewegingen wordt aangetast. Bij de ziekte van Parkinson ontstaat in de 
hersenen een tekort aan de neurotransmitter dopamine. Cellen die 
dopamine produceren, sterven langzaam af. Door het dopaminetekort 
wordt de aansturing van spierbewegingen aangetast, er kunnen trillingen of 
trager bewegen optreden.  Parkinson is een progressieve aandoening, een 
ziekte die verergert na verloop van tijd.  Een veel voorkomende klacht is 
vermoeidheid, dit meldt zeker 50% van de patiënten.  De ziekte van 
Parkinson is niet geneesbaar.   

Renilda kreeg de zware diagnose van Parkinson. Vanavond brengt ze voor het eerst haar verhaal.  

Renilda Swiggers  - Donderdag 4 oktober 20.00 - 21.30 uur  

  

Getuigenis Fibromyalgie  

Volgens recente gegevens zou een groot percentage van de bevolking aan fibromyalgie lijden. Fibromyalgie is 
een ziektetoestand die zich manifesteert in het bewegingsapparaat (spieren en pezen), en die gekenmerkt 
wordt door chronische, verspreid voorkomende pijnen en spierstijfheid over het hele lichaam, maar vooral in 
de nek- en schoudergordel, lage rug en bekkengordel en de ledematen. Typisch is ook de verhoogde 

drukpijngevoeligheid op een aantal specifieke punten. Deze pijnlijke plekken, de 
zogenaamde «Tender Points» of «Drukpunten» worden soms toegeschreven aan 
plaatselijke verhoogde spanningstoestanden van spieren en pezen.  Daarnaast zijn er 
nog een aantal nevenverschijnselen zoals: algemene vermoeidheid, futloosheid, 
chronische hoofdpijn, slaapstoornissen en ochtendstijfheid, verstoorde darmtransit, 
angst en chronische stress, gevoeligheid voor warmte- en 
temperatuurveranderingen. 
Kenmerkend is bovendien dat, indien het ziektebeeld zich voordoet bij het ontbreken 

van elke onderliggende oorzaak, er geen afwijkingen vast te stellen zijn bij röntgenonderzoeken en/of 
bloedonderzoek.  

Bea heeft al jarenlang af te rekenen met fibromyalgie. Ze is echter niet bij de pakken blijven zitten en ijvert voor 
meer begrip rond fibromyalgie. Ze doet al jarenlang vrijwilligerswerk om de ziekte meer onder de aandacht te 
brengen.  

 

Bea de Clerck - Dinsdag 16 oktober 20.00 - 21.30  

 

 

  



   
 

   
 

Ouders van reumakinderen en adolescenten  

Kinderen met reuma: het lijkt een contradictie, maar dat is het jammer genoeg niet. 1 kind op 1000 wordt 
namelijk getroffen door kinderreuma. Onbekend maakt ook onbegrepen: de 
juiste diagnose laat soms (te) lang op zich wachten en ook onder 
behandeling blijft de last en het onbegrip vaak groot.   

Veerle van ORKA, de vzw die zich inzet om het leven van kinderen en 
jongeren met reuma, én hun ouders te vergemakkelijken vertelt ons enkele 
verhalen over 'haar' kinderen en jongeren met reuma.   

Zelf heeft ze drie dochters, waarvan er twee een reumatische aandoening hebben, maar ze spreekt over alle 
ORKA-kids als 'haar kids'. Verhalen over pijn, onbegrip, maar ook over warmte en kracht. Want ook bij ORKA 
geldt het motto: 'Samen zijn we sterk(er)'  

Veerle Buys - Donderdag 25 oktober 20.00 - 21.30  

 

Time for Lyme fotoreportage  

Time for Lyme is een vzw die in het voorjaar van 2014 in Vlaanderen werd 
opgericht door en voor mensen met de ziekte van Lyme. Begin 2017 werd 
deze Vlaamse vzw omgezet in een Belgische vzw om op die manier haar 
slagkracht te vergroten. De vzw wil correcte informatie verspreiden over 
de ziekte van Lyme, en streeft naar (h)erkenning van de ziekte in elk van 
de drie stadia.   
In inloophuis De Kolibrie vindt u een indrukwekkende fotoreportage over 

de ziekte van Lyme.   

Doorlopende fotorapportage in Inloophuis De kolibrie. Openingstijden Ma 9.00-17.00 uur, Di & Do 9.00-12.00 
uur 13.30-17.00 uur, Wo & Vr 9.00-12.00 uur. 

Annelies is een van de dames die model stond voor deze fotoreportage. Ze doet haar verhaal over haar 
ervaring met ‘leven met Lyme’.  

 

Annelies Verkeyn Time for Lyme, Dinsdag 4 december 20.00 - 21.30 

 

 

 

  



   
 

   
 

Beweging  

Qi Gong  

Qi gong is een onderdeel van de Chinese leer, die men zich aanleert 
om de lichamelijke en geestelijke gezondheid te behouden en te 
verbeteren.   
Qi-gongoefeningen zijn meestal opzichzelfstaande oefeningen 
waarbij men de lichaamsdelen volgens een voorgeschreven patroon 
beweegt, en deze bewegingen enige malen herhaalt, alvorens men 
naar een volgende beweging overstapt. Een qi-gongoefening kan ook 

statisch zijn, waarbij een staande of zittende houding langere tijd wordt aangehouden. Verder wordt de nadruk 
gelegd op ademhalingsoefeningen.  

Bewegen is belangrijk als u reuma heeft. Het is goed voor uw gewrichten en kraakbeen, de pijn neemt vaak af 
en het helpt u af te vallen bij overgewicht of om op gewicht te blijven.  

Veerle Vrolix  - Dinsdag 23 okt en 20 nov 19.30 - 20.30 uur & woensdag 7 nov en 5 dec 9.30 - 10.30 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Inloophuis de Kolibrie  
Markt 25  
3990 Peer 
 
011/610.305 
www.inloophuisdekolibrie.be 
 
V.U: Ria Plasschaert  
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