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Beste lezer, 

Onze zorgsector kan stilaan terug een 
beetje op adem komen. We zijn er nog 
niet, maar we krijgen terug goede moed. 

De coronasituatie belette Justine niet 
om te sporten. Zij gaat zelfs voor de 
marathon! Lees zeker haar inspirerende 
verhaal.
In onze vorige nieuwsbrief vertelden 
we over het unieke Patients Partners 
Program. Cindy, een doorwinterde PP'er, 
gunt ons een blik achter de schermen.

De overheid paste de regelgeving rond 
erfenissen aan. Misschien is het ook 
voor jou nodig om jouw nalatenschap 
te herbekijken? We zetten je op weg op 
pagina vier.

Veel leesplezier en blijf gezond!

Valerie Badot
Voorzitter Koninklijke Belgische Vereniging voor
Reumatologie
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INTERVIEW MET JUSTINE VIENNE

"STILZITTEN IS 
NIETS VOOR MIJ"

van evenementen. Intensief 
zwemmen zit er spijtig genoeg 
niet meer in.

Is er dan iets anders waar je 
jouw energie nu in kwijt kan?
Sinds de lockdown ben ik 
beginnen lopen. Dit was eerst 
een simpel tijdverdrijf door 
gebrek aan alternatieven. Ik 
had echter nooit verwacht dat 
ik dit uiteindelijk ook echt leuk 
zou gaan vinden.

En dat lopen heeft je 
uiteindelijk tot bij Hand in 
Hand, Samen tegen Reuma 
gebracht?
Ja, klopt! Ik heb jullie leren 
kennen dankzij een interview 
met Axel Daeseleire in Van 
Gils & Gasten een aantal 
jaren geleden. Toen ik vorig 
jaar begon met lopen wou 
ik voor mezelf een uitdaging 
aangaan. Tegelijkertijd wilde 
ik reumatische aandoeningen 
in de kijker zetten om zo toch 
een beetje mee het verschil te 
maken.
Zo kwam ik op het idee om een 
marathon te lopen voor Hand in 
Hand, Samen tegen reuma. 

In eerste instantie leek dit 
een gek idee, maar kijk, 
ondertussen zijn de 
tickets voor de marathon 
geboekt. Als covid-19 
ons niet tegenhoudt, sta 
ik op 5 december aan 
de startstreep van de 
marathon in Valencia.
Ik krijg gelukkig voldoende 
begeleiding. Dit is nodig om 
op de juiste manier naar mijn 

lichaam te kunnen luisteren. 
Van de sportkinesitherapeut 
krijg ik gepersonaliseerde loop-
schema's en hij volgt mijn 
traject op de voet. Verder 
onderging ik ook een volledig 
sportonderzoek voor ik aan de 
trainingen begon. Binnen enkele 
weken moet ik dit onderzoek 
opnieuw doen om te kijken of ik 
klaar ben voor de marathon.

Van een uitdaging gesproken! 
Je legt de lat meteen 
erg hoog. Wil je nog iets 
meegeven aan de lezer?
Met deze actie wil ik geld 
inzamelen voor reuma-
onderzoek maar zeker ook 
duidelijk maken aan mensen 
met reumatische aandoeningen 
dat je nooit mag opgeven. Een 
jaar geleden had je mij niet 
moeten zeggen dat ik in
december een marathon zou 
lopen en kijk nu. De steun van
famillie, vrienden en zelfs 
mensen die ik niet ken betekent 
superveel. Zij zorgen dat ik er 
voor blijf gaan. 
Rust roest, en zeker bij mensen 
met reuma. Blijven bewegen is 
dus de boodschap!

We wensen je heel veel 
succes, Justine!

Justine Vienne, 24 jaar, 
een jonge vrouw waar het 
enthousiasme vanaf spat. Stil- 
zitten staat niet in haar 
woordenboek. Helaas denkt 
haar lichaam hier soms anders 
over.

Dag Justine, hoe gaat het met 
je?
Vandaag gaat het goed! Ik 
bekijk alles 
dag per dag. 
Nu voel ik 
me tip top 
maar het 
kan goed 
zijn dat ik 
morgen 
ineens, 
zonder 
aanleiding, 
moeite heb 
om zelfs nog maar op te staan. 

Waar heb je dan juist last van?
Volgens mijn dokter heb ik 
cervicale spondylose. Soms 
blokeert mijn rug volledig en 
kan ik niet meer bewegen. Dit is 
zeer frustrerend, zeker omdat ik 
zo sportief ben ingesteld.

Vroeger zwom ik heel graag 
en best goed. Je kon me 
meerdere keren per week in het 
zwembad terugvinden. Helaas 
moest ik uiteindelijk stoppen 
met competitiezwemmen. Mijn 
lichaam kon het niet meer aan. 
Tussen mijn eerste en vijfde 
middelbaar heb ik niets meer 
van sport kunnen doen. Nu zet 
ik mij als vrijwilliger nog vaak 
in voor de vzw van de redders. 
Ik help er bij het organiseren 

Volg de avonturen van Justine op
facebook.com/Viennesmarathon of 
instagram.com/viennesmarathon

http://facebook.com/Viennesmarathon
http://instagram.com/viennesmarathon


INTERVIEW MET CINDY VAN BROECK

PP… WAT?
door-hen-volgetankte-PP-motor 
stond ik binnen de kortste tijd 
zelf als PP voor een groep 
mensen die meer wilden weten 
over RA.  Ik vertelde hen over 
de anamnese, demonstreerde 
klinisch onderzoek en gaf inzicht 
in de gevolgen van RA op het 
dagelijks leven. Ik was nu een 
‘partner’ van de artsen in de 
vroegtijdige diagnose van de 
ziekte. Een spannend avontuur 
waar ik zonder RA nooit aan was 
begonnen.
Dat ik de frequentie van de lessen 
die ik nu geef zelf in handen 
heb en absoluut geen druk voel 
maakt dat dit voor mij een zeer 
aangename en haalbare vorm is 
van vrijwilligerswerk. Mijn gezin 
en halftijdse job als leerkracht 
lager onderwijs kunnen hierdoor 
op de eerste plaats blijven staan. 
En af en toe kan ik op deze 
manier ook positieve dingen 
koppelen aan mijn ‘ziek-zijn’ 
zonder mijn ‘zelfzorg’ uit het oog 
te verliezen.

Waardevolle extraatjes.
Naast het lesgeven kwamen er 
dankzij PPP nog andere boeiende 
dingen op mijn pad. Zo gaf ik een 
interview aan projectapotheker 
Bieke Popelier i.v.m. RA.  Het 
informeerde over het belang 
van medicatie, medicatietrouw 
en de taak van de apothekers 
daarbij. Het filmpje werd 
gebruikt als teaser tijdens een 
navormingenreeks voor onze 
Vlaamse apothekers. Dit om de 
aandacht te trekken naar het 
onderwerp RA en SpA (waarvoor 
een PP SpA werd aangesproken) 
maar ook om de apothekers zelf 
al eens over het thema te laten 
nadenken en informatie op te 
zoeken. Men is er van overtuigd 
dat dit een betere betrokkenheid 
zou kunnen creëren tijdens de 
hoorcolleges die er op volgen. 

En daar geloof ik absoluut zelf 
ook in! Het is altijd boeiender te 
vertrekken vanuit concrete en 
realistische situaties. 
Op één van de studiedagen 
van PPP werd een vorming 
‘Creatief schrijven’ georganiseerd. 
Samen met zeven andere 
Patiënt Partners zetten we ons 
verhaal op papier onder redactie 
van Beatrijs Peeters van de 
VZW Creatief Schrijven. We 
deden dit als antwoord op het 
onbegrip dat er te vaak is voor 
mensen met een reumatische 
aandoening. Hoe doe je dat 
eigenlijk, een kwaliteitsvol 
leven leiden met reumatoïde 
artritis of spondyloartritis? Wat 
wil dat zeggen in de praktijk, 
meer gestructureerd leven? 
Onze creatieve en inspirerende 
verhalen werden gepubliceerd én 
daarbovenop kreeg ik de kans 
elk verhaal van een passende 
illustratie te voorzien.  Over 
voldoening gesproken! In 2019 
werd ons boekje uitgebracht. 
Naast onze verhalen vertelt 
het ook de groei van 20 jaar 
PPP.  Het geeft je een blik op 
de evolutie binnen een uniek 
partnerschap van reumatologen, 
farmaceutische industrie en 
Patiënt Partners.
 
Het PPP RA/SpA is binnen 
reumatologie een begrip, niet 
meer weg te denken in de 
lesopdrachten reumatologie aan 
universiteiten en hogescholen.

Patient Partner worden… het 
was iets dat me als persoon met 
reumatoïde artritis onmiddellijk 
aansprak toen ik de flyer voor 
me zag hangen in het ziekenhuis 
terwijl ik mijn maandelijks 
infuus kreeg. Meer kennis 
opdoen over mijn RA, die kennis 
samen met mijn ervaringen als 
leerkracht én patiënt doorgeven 
aan toekomstige artsen en 
paramedici én zo vroegtijdige 
diagnostiek bevorderen, dat 
kon niet anders dan voldoening 
geven.
 
Tijd voor… actie. 
Eind 2015 kreeg ik via de 
gedreven motoren achter het 
Patient Partners Programma de 
kans om de opleiding te volgen. Ik 
trad binnen in een splinternieuwe 
en unieke wereld. Ik kreeg heel 
wat theoretische en praktische 
bagage aangereikt. Deze 
opleiding gaf me een enorme 
boost. Met een splinternieuwe-

Van Broeck Cindy - 43 jaar
Mama van 2 kids – echtgenote – juf  
Sprokkelaar van kleine 
en grote genietjes.
Ontvanger van auto-
immuunziekte RA.
Patient Partner sinds 
2015

Lees het boekje ‘Verhalen over 
leven met reuma’ op www.patient-
partners.be. Een gratis gedrukte 
versie kan je aanvragen via 
contact@r-euma.be. Ook voor meer 
informatie over PPP kan je hier 
terecht.

De 'P'… beginletter van een 
heel aantal mooie en krachtige 
woorden : puur, positief, 
prachtig, project, power, … 
Maar ook van Patient, Partners 
en Programma. Doen deze 
woorden een belletje rinkelen bij 
u? Fijn! Dan hoorde je er vast al 
eerder over en ben je misschien 
nieuwsgierig naar meer 
'weetjes'. Of hoor je het eerder 
donderen in Keulen? Geweldig! 
Dan neem ik ook jou graag mee 
in de boeiende wereld van PPP 
RA/SpA. 

http://www.patient-partners.be
http://www.patient-partners.be
mailto:contact@r-euma.be


Het duolegaat in Vlaanderen wordt hervormd en het nultarief voor legaten en schenkingen 
aan goede doelen wordt ingevoerd vanaf 1 juli 2021.

Concreet betekent dit dat, indien je in het verleden een testament met duolegaat hebt 
opgemaakt, dit vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer zal opleveren voor jouw particuliere 
begunstigden en je testament veelal niet meer uitvoerbaar zal zijn. 

Je zal in de meeste gevallen jouw testament moeten herbekijken.

Hopelijk ligt jouw hart nog steeds ook bij Hand in Hand, Samen tegen Reuma. Voor ons zijn 
legaten immers noodzakelijk om reumaonderzoek verder te kunnen zetten en het belang van 
vroegtijdige diagnoses te blijven benadrukken.

Voor de particuliere 
legatarissen die je in jouw 
testament begunstigt zal, zoals 
gezegd, geen fiscaal voordeel 
meer zijn, maar op het deel 
dat je aan ons nalaat is geen 
enkele erfbelasting meer 
verschuldigd.
Ook voor schenkingen aan 
het goede doel geldt vanaf 1 
juli het nultarief. Je legaat of 
schenking komt dus 100% bij 
Hand in Hand, Samen tegen 
Reuma terecht.
Zie ook: notaris.be/nieuws-pers/
detail/iets-nalaten-aan-een-goed-
doel-dat-doe-je-zo

Voor de eventuele herziening 
van je testament neem je best 
contact op met jouw notaris. 

Indien je Hand in Hand, Samen 
tegen Reuma wenst op te 
nemen in je testament en 
voorafgaand juridisch advies 
wenst in te winnen over hoe je 
jouw testament eventueel kan 
aanpassen, kan je altijd terecht 
bij onze office assistant, Jorien 
Geukens (jorien@r-euma.be) of 
kan je ook rechtstreeks contact 
opnemen met testament.be via 
info@testament.be.

Wij helpen je graag verder. 
Gratis, discreet en vrijblijvend.

EEN GOED DOEL OPGENOMEN IN JE 
TESTAMENT? DOE EEN CHECK UP!

https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/iets-nalaten-aan-een-goed-doel-dat-doe-je-zo
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/iets-nalaten-aan-een-goed-doel-dat-doe-je-zo
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/iets-nalaten-aan-een-goed-doel-dat-doe-je-zo


 

MY SPONDY CYCLING CHALLENGE
Céline Leroi zamelde maar liefst €3.000 in voor 
het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma-
Onderzoek! Ze maakte de oversteek van de 
Grande Traversée des Pyrénées Françaises; 
920 km, 21.750m hoogteverschil en dit in 8 
dagen!

Een grote dankjewel, 
Céline voor al jouw inzet!

Volg Céline via de 
Facebookpagina 'My 
Spondy Cycling Challange'

VIND EEN REUMATOLOOG IN JOUW BUURT!

Een duidelijk overzicht met alle reumatologen in België.
Zoeken naar een reumatoloog in jouw buurt gaat vanaf nu heel snel!

Scroll helemaal naar beneden op onze website www.r-euma.be en zoek in de rechterhoek naar 
'Een reumatoloog vinden'.

Staat jouw reumatoloog nog niet op de map? 
Vraag hem/haar dan contact op te nemen met contact@r-euma.be

Dankzij de resultaten van 
baanbrekend wetenschap-
pelijk onderzoek ben ik nu 
stabiel en kan ik positief 
vooruit kijken. ~ Pieter 

http://www.r-euma.be
mailto:contact@r-euma.be


Hand in hand, samen tegen reuma is een project van en voor het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma-
Onderzoek. Het FWRO is een werkgroep van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie.

De KBVR vormt samen met patiëntenorganisaties ReumaNet en CLAIR 
en de zorgverleners in de reumatologie (BeHPR) het ReumaHuis.

Het Fonds voor Wetenschappelijk ReumaOnderzoek wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. 
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