


Als je lichaam je in de steek laat



ReumaUitgedaagd!

Evidence based zelfmanagementtraining

Voor en door mensen met reuma
Welkom!
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RondReuma Live 2019

Workshop

Als je lichaam je in de steek laat









o Diagnose……… REUMA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AFGEKEURD 
WIA



o Jaarlijkse bijscholingen

o Samenwerken met collega

o Begeleiding/feedback van 

professionele trainer

o Google+ site voor informatie en 

communicatie in team

Ervaringsdeskundig = kundig



PROGRAMMA

o Welkom

o Info training ReumaUitgedaagd!

o Als je lichaam je in de steek laat ………

o Hoe is dat voor jou?

o Afsluiting



ReumaUitgedaagd! 
Is een zelfmanagement training, met als doel mensen 

meer grip op (de gevolgen van) hun reuma te geven.

Voor wie?

o Mensen met reuma die graag willen leren grip te grijpen op de 
gevolgen van het hebben van reuma

o (Jong) volwassenen vanaf 16 jaar

“…Ik wil leren hoe ik op mijn werk kan vertellen wat ik heb en wat dit voor mijn werk 
betekent…”

“…Ik wil graag mijn vermoeidheidsklachten aanpakken…”

(voorbeelden van persoonlijke doelen, ReumaUitgedaagd!, 2013)



Hoe ziet de training er uit?

Volwassenen:
o 6 dagdelen - diverse regio’s

o Weekend - centrale plek in Nederland

o 3 dagen - diverse regio’s

o Online

Jongeren:
o Weekend – centrale plek in Nederland

o Online 



Thema’s die o.a. aan bod komen:

o Doelen leren stellen;

o Eigen grenzen herkennen en aangeven;

o Omgaan met pijn, vermoeidheid en negatieve emoties;

o Communiceren met je omgeving, werk/studie en 

zorgverleners;

o Beter ontspannen en bewegen



3A’s → Afweer, Afscheid, Accommodatie

o Moodbord



Afweer

Ontkenningsfase

Vasthouden aan de oude werkelijkheid

o Verdoving

o Ontkenning

o Uitstellen/gevolgen niet willen zien

o Op afstand naar jezelf kijken



Afscheid

o Verdriet, leed, smart

o Emoties

o Gedrag

o Denken, nadenken over hoe verder

o Er ziek van worden



Accommodatie 

o Bekijken hoe reuma in je leven kan passen

o Proberen er zo goed mogelijk mee om te gaan

o Inzicht krijgen in de problemen

o Regie in eigen handen! Manager zijn!

o Je laten inlichten/voorlichten en je 

verantwoordelijkheid nemen

o Nieuwe doelen stellen





Ben je klaar om 

samen met ons je 

reuma uit te dagen?

Meer info: Margriet & Marianne 

www.reumauitgedaagd.nl

http://www.reumauitgedaagd.nl/


Hartelijk dank voor jullie aandacht

Margriet Hekkert

Marianne Osseweijer




