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Mol, 1 oktober 2014 
PERSBERICHT 
 
 
 

12 oktober – Wereld Reuma Dag 
6-11 oktober: Week van de Reuma 

 
 
 
Iedereen kent wel iemand met reuma in zijn of haar omgeving. Toch blijft het onbegrip rond deze 
aandoeningen immens groot.  
De jaarlijkse Wereld Reuma Dag op 12 oktober roept op tot positieve acties! 
 
Aan de meeste mensen met een reumatische aandoening kun je het niet zien. Toch worstelen 1 op de 5 Belgen en 1 op de 
1000 kinderen dagelijks met pijn en vermoeidheid.  
 
Op 12 oktober is het Wereld Reuma Dag. Op deze dag wordt overal ter wereld aandacht gevraagd voor de 
reumaproblematiek.  
 
In de aanloop naar Wereld Reuma Dag nemen in de week van 6 oktober 25 ziekenhuizen in Vlaanderen deel aan een 
bewustmakingsactie. 
 
 

Bewustmakingsacties in ziekenhuizen 
6 tot 11 oktober 2014  van 10 tot 16 uur  in alle Vlaamse provincies 

Zorgverleners en vrijwilligers uit de verschillende patiëntenverenigingen zullen in die week samen het grote publiek 
informeren over leven met reuma.  

U bent van harte welkom in de deelnemende ziekenhuizen. 
 
Antwerpen:  
ZNA Jan Palfyn Merksem: dinsdag 7 oktober 
ZNA Middelheim Wilrijk: dinsdag 7 oktober 
UZA Edegem: dinsdag 7 oktober  
Imelda Ziekenhuis Bonheiden: donderdag 9 oktober 
GZA Sint-Augustinus Wilrijk: donderdag 9 oktober 
 
Vlaams-Brabant:  
Onze Lieve-Vrouw ziekenhuis, Asse: dinsdag 7 oktober 
UZ Gasthuisberg Leuven: woensdag 8 oktober 
Jan Portaal ziekenhuis, Vilvoorde: donderdag 9 oktober 
 
Oost-Vlaanderen:  
UZ Gent: maandag 6 oktober 
AZ Sint-Lucas Gent: woensdag 8 oktober  
Onze –Lieve-Vrouw Ziekenhuis Aalst: donderdag 9 oktober 
ASZ Aalst: vrijdag 10 oktober 
 

 
Limburg:  
Jessa Ziekenhuis Hasselt: woensdag 8 oktober 
Sint-Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder: zaterdag 11 
oktober 
 
West-Vlaanderen:  
AZ Damiaan Oostende: maandag 6 oktober, namiddag 
AZ Sint-Jan Brugge: maandag 6 oktober  
Serruys Ziekenhuis, Oostende: maandag 6 oktober (vm) 
OLVrouw van Lourdes, Waregem: maandag 6 oktober (vm) 
AZ Alma Sijsele: dinsdag 7 oktober 
Heilig Hart Roeselare, woensdag 8 oktober 
AZ Groeninge Kortrijk: Vercruysselaan en Kennedylaan: 
donderdag 9 oktober 
AZ Sint-Lucas Brugge: donderdag 9 oktober 
Rembert Ziekenhuis, Torhout: donderdag 9 oktober (vm) 
Jan Yperman, Ieper: vrijdag 10 oktober 
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In elk ziekenhuis hebt u de gelegenheid om te spreken met een arts, reumaverpleegkundige en ervaringsdeskundige 
patiënt(en).  Wilt u dit graag vooraf doen, geef ons dan een seintje via Info@ReumaNet.be en wij regelen een 
afspraak. 

 

 
Op Wereld Reuma Dag, 12 oktober zelf, plannen ReumaNet en werkgroep ORKA (Ouders van 
ReumaKinderen en –Adolescenten), een ludieke actie in het Centraal Station van Antwerpen omstreeks 11u. 
Ook hier bent u van harte uitgenodigd. 
We zorgen voor een spetterende ‘Happy’ verrassing! 
 
 

 
 

Meer info vindt u op onze website www.reumanet.be 
of bij de communicatieverantwoordelijke: Nele Caeyers - tel. 0498 32 03 05 –  Nele@ReumaNet.be 


