DINSDAG 22 JANUARI 2019

Reuma
Inspiratie
Avond
Heeft u reumatoïde artritis (RA) of een andere
ontstekingsziekte zoals artritis psoriatica (PsA)
of de ziekte van Bechterew (AS)?
Kom dan naar de Reuma Inspiratie Avond!
Op dinsdag 22 januari 2019 vanaf 18.00 tot 20.30 uur
in het auditorium van het
St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.
Ervaar wat nieuwe mogelijkheden,
kennis en inzichten voor ú kunnen betekenen!

Programma Reuma Inspiratie Avond
22 januari van 18.00 tot 20.30 uur in het auditorium
van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
17.30 uur Inloop met soep en broodjes, koffie/thee/fris
18.00 uur Welkom - door de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.
18.10 uur Stand van zaken van de actuele behandelmogelijkheden en
		
gepersonaliseerd behandelen van RA, PsA en de ziekte van
		
Bechterew (AS) - door reumatoloog Simone Vreugdenhil.
18.30 uur Vragen van het publiek. U kunt uw vragen ook vooraf schriftelijk inleveren.
18.35 uur Reuma en werk: hoe kun je aan de slag blijven of juist weer aan het 		
		
werk komen? - door een loopbaan coach.
18.55 uur Vragen van het publiek
19.00 uur PAUZE
19.15 uur Belang van samenwerken met de reumatoloog/reumaverpleegkundige en
		
hoe dit de behandeling van RA en andere ontstekingsziekten positief
		
beïnvloedt - door reumatoloog Marieke Herenius.
19.30 uur Vragen van het publiek
19.35 uur Workshop effectief communiceren. Hoe ervaren patiënten hun ziekteproces,
		
wat zouden ze anders willen en hoe kunnen ze dit goed overbrengen aan hun
		
reumatoloog? Workshop met tips om patiënten op een inspirerende manier
		
bewust te maken van eigen vaardigheden en technieken die ze kunnen
		
inzetten om goed te communiceren met hun reumatoloog.
		 - door medisch communicatiespecialisten.
20.15 uur Afsluiting met een drankje
20.30 uur EINDE
		 De presentatie is in handen van Carla Schenk Patiënten Communicatie.

Aanmelden:
Meld u vóór 17 januari aan door een mail te sturen naar:
aanmelding@reumazorgnederland.nl
U ontvangt dan een bevestiging van uw inschrijving. Neemt u deze alstublieft mee.
Let op:
De Reuma Inspiratie Avond is uitsluitend bestemd voor mensen
die onder behandeling zijn van een reumatoloog voor reumatoïde artritis (RA) of een andere
ontstekingsziekte zoals artritis psoriatica (PsA) of de ziekte van Bechterew (AS).
Als u de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland wilt steunen met hun werk,
dan kunt u 2,50 euro overmaken op NL34 INGB 0006 7571 07.
De Reuma Inspiratie Avond wordt georganiseerd door de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland,
St.Antonius Ziekenhuis en Carla Schenk Patiënten Communicatie in samenwerking met Pfizer en Novartis.
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