
 

 

 

 

2. Zorg via beeldbellen: kansen en uitdagingen voor patiënten 

Dit jaar heeft EULAR aanbevelingen gemaakt voor zorg op afstand voor mensen met 
reuma. De implementatie van deze aanbevelingen: 

 Gebeurt op 3 niveaus: 
o Macro: landelijk 
o Meso: regionaal 
o Micro: zorgorganisatie 

 Gebeurt niet allemaal tegelijk. Het is goed om te starten met de implementatie van die 
aanbevelingen die het best haalbaar zijn. Aanbevelingen moeten soms aangepast 
worden om op micro niveau te kunnen worden geïmplementeerd 

 Gebeurt met een multidisciplinair implementatie team 
 Heeft financiën, mankracht en tijd nodig 
 Gebeurt a.d.h.v. meerdere stappen. Het is een proces dat zich steeds herhaalt.  

Het is belangrijk dat zorg op afstand continu moet worden gemonitord en geëvalueerd, 
zodat knelpunten zo snel mogelijk worden opgelost. Mensen met reuma die gebruik maken 
van zorg op afstand moeten hierin begeleid/getraind worden.  

De Psoriasis Association heeft een gesprekskaart gemaakt met daarop een aantal tips 
waarmee je je kunt voorbereiden op je online afspraak: 

1. Maak een lijstje van: 
a. vragen die je hebt voor je zorgverlener. 
b. de medicatie die je nu gebruikt. 
c. de behandelingen die je in het verleden voor je reuma hebt gekregen (als dit 

je eerste afspraak is bij de reumatoloog of verpleegkundige) 
2. Controleer of je zorgverlener je juiste telefoonnummer heeft als je per telefoon een 

afspraak hebt.  
3. Controleer of je een link hebt ontvangen als je per beeldbellen een afspraak hebt.  
4. Het telefoonnummer van je zorgverlener zal waarschijnlijk als ‘anoniem’ op je scherm 

verschijnen als je per telefoon een afspraak hebt.  
5. Zorg dat je op een rustige plek contact hebt met je zorgverlener en zorg voor een 

goede Wifi/telefoonverbinding.  
6. Foto’s van bijvoorbeeld je huid die opspeelt kunnen je zorgverlener helpen om een 

meer volledig beeld te krijgen van je klachten.  
7. Maak vooraf een inschatting van de heftigheid van je psoriasis. Je zorgverlener kan 

hiernaar vragen tijdens je gesprek.    
8. Hou tussen afspraken door bij waar je last van hebt (ook de kleine dingen), dan kan je 

deze aantekeningen gebruiken tijdens je afspraak.  
9. Geef vooraf aan of je aanpassingen nodig hebt tijdens je online gesprek (misschien 

heb je een tolk nodig of kan je minder goed horen). 

 


