
ZELFMANAGEMENTTRAINING REUMA UITGEDAAGD! 

In oktober 2019 vond voor de eerste maal in België de zelfmanagementcursus ‘Reuma Uitgedaagd!’ 

plaats. ‘ReumaUitgedaagd!’ is een cursus ontwikkeld in Nederland en wordt daar al verschillende 

jaren aangeboden door ReumaNederland aan patiënten met een reumatische aandoening.  De 

kracht er van ligt o.a. in het feit dat deze wordt gegeven door 2 patiënten met een reumatische 

aandoening, specifiek opgeleid voor het geven van deze cursus. 

Initiatiefnemer van dit pilootproject in België is Liliane Ovaere, die de cursus eerst zelf volgde in 

Nederland, om dan ook de opleiding Train-The-Trainer aan te vangen. Na een stageperiode in 

Nederland, bracht ze in oktober 2019 het zelfmanagement programma over naar België. 

Daar de cursus altijd met twee trainers wordt gegeven, kwam een Nederlandse  trainer met zeer veel 

ervaring in oktober naar Nieuwpoort.  

Het initiatief kon op grote bijval rekenen en al snel was deze eerste cursus volzet. Een groep van 12 

patiënten met een reumatische aandoening ging aan de slag met het programma.  

De cursus bestaat uit 6 dagdelen, waarbij telkens een andere thema aan bod komt waar patiënten 

met reuma in het dagelijkse leven mee worstelen, zoals omgaan met pijn, hoe duidelijk 

communiceren met hulpverleners en omgeving, het belang van bewegen, verliesverwerking, …  

Naast een theoretische basis konden de deelnemers ook praktisch aan de slag. Leren van de 

ervaringen van elkaar is erg belangrijk in deze cursus. Maar de rode draad tijdens deze 3-daagse ligt 

in het formuleren van persoonlijke doelen waarvoor de nodige tools worden aangereikt om hiermee 

aan de slag te gaan, ook na de cursus. Telkens opnieuw bewust keuzes maken, daar gaat deze cursus 

over. 

Iedereen kan deelnemen en het maakt echt niet uit in welke fase iemand zich bevindt in zijn/haar 

proces van patiënt-zijn. 

Een intense samenwerking tussen ReumaNederland, Samana en ReumaNet stond mee garant voor 

het slagen van dit project. Wegens groot succes zal ReumaNet samen met ReumaNederland en 

Samana ook in 2020 deze zelfmanagementcursus opnieuw organiseren. Deze 3daagse zal 

plaatsvinden in oktober 2020. Inschrijven kan via de website van Samana. Wees er op tijd bij, want 

deze cursus raakt snel volzet…. 

 


