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PRAATKAART VOOR MENSEN MET REUMATOÏDE ARTRITIS 

KEUZES MAKEN OVER GEZONDHEID EN ZORG 

 

Wat is reumatoïde artritis? 

Reumatoïde artritis is een ziekte waarbij je gewrichten ontstoken zijn. Je kunt niet van reumatoïde 

artritis genezen. Vingers, handen, polsen, enkels en/of voeten zijn pijnlijk, dik of stijf. Wanneer je niet 

beweegt, wordt de stijfheid erger en wordt het bewegen steeds moeilijker. 

De klachten zijn niet altijd even erg. Soms wat minder, soms wat meer. Hoe eerder de behandeling 

start, hoe beter. Door een behandeling komen er minder ontstekingen. Dat is nodig omdat 

ontstekingen schade aan gewrichten veroorzaken. Hierdoor kunnen gewrichten vervormen. Bobbels, 

scheefgroeien van vingers en of tenen zijn daar voorbeelden van. De behandeling bij reumatoïde 

artritis bestaat kortgezegd uit medicijnen zoals ontstekingsremmers en pijnstillers. Hierbij horen ook 

adviezen over gezond leven (gezonde voeding en voldoende beweging). 

Keuzes over gezondheid en zorg bij reumatoïde artritis 

In de zorg bij reumatoïde artritis zijn er vaak meerdere mogelijkheden voor behandelingen of zorg. 

Hieronder staat een lijst met voorbeelden van keuzes die je kan tegenkomen. Je hoeft natuurlijk niet 

alleen te kiezen. De zorgverlener en/of anderen kunnen je hierbij helpen.  

 Starten, wisselen of afbouwen van medicijnen voor ontsteking 

 Starten, wisselen of afbouwen van medicijnen voor pijn 

 Starten of stoppen van een behandeling tegen vermoeidheid 

 Wel of geen operatie van bijvoorbeeld knie, heup, schouder 

 Starten of stoppen van paramedische therapie (bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie) 

 Starten of stoppen van alternatieve zorg 

 Wel of geen gebruik maken van hulpmiddelen 

 Starten of stoppen van ondersteuning in de thuissituatie 

 Starten of stoppen van psychologische begeleiding 

 Wel of geen begeleiding bij het verkrijgen van een gezonde leefstijl 

 Het kiezen van een zorgverlener of zorgorganisatie  
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WAT IS EEN GOEDE BESLISSING? 

Het nemen van een beslissing over je behandeling kan soms eenvoudig zijn. Maar is soms ook 

ingewikkeld.  Als patiënt helpt het je als je een overzicht hebt van welke behandelingen er mogelijk 

zijn. En wat de voor- en nadelen van deze behandelingen zijn.  De zorgverlener wil weten wat jouw 

klachten zijn. Want dan kan hij of zij jou goed helpen bij het kiezen van een behandeling. Waar heb je 

last van in het dagelijks leven? Dat kan van alles zijn zoals vermoeidheid, pijn of onbegrip. Ook wil de 

zorgverlener van je horen wat je wensen zijn, wat je belangrijk vindt in het leven. Dit kan ook van 

alles zijn zoals je werk, sport, relaties of familie.  

 

WAT VERTEL IK DE ZORGVERLENER … 

…. over mijn klachten en belemmeringen in het dagelijks leven? 

De zorgverlener neemt regelmatig bloed bij je af en je krijgt lichamelijk onderzoek. Hiermee wordt 

bekeken hoe het met je gewrichten en ontstekingen gaat. Ook stelt de zorgverlener je vragen over 

bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid, lichamelijke problemen en je dagelijkse bezigheden en relaties. 

Soms moet je hiervoor een vragenlijst invullen. 

…  over mijn wensen en behoeften? 

Het is belangrijk dat je over jouw  leven praat met je zorgverlener. In de afbeelding hieronder staan 

de  ‘levensdomeinen’ waarover je met je zorgverlener kan spreken. Vertel wat je erg belangrijk vindt! 

Zo weet je zorgverlener beter welke behandeling het beste bij jou en jouw leven past. 

Het Zelfmanagement web1 

 
1 Van het Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam 
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ZAKEN DIE BELANGRIJK ZIJN VOOR JOU OM TE BESPREKEN MET JE ZORGVERLENER  

– OM ZO EEN JUISTE KEUZE TE MAKEN 

Hieronder staat een opsomming van wat mensen belangrijk kunnen vinden in hun leven. Lees deze 

opsomming eerst rustig door. Ga vervolgens na welke uitspraken voor jou belangrijk zijn. Kies er een 

paar die je zeker met je zorgverlener wilt bespreken. Zo kan de zorgverlener jou helpen bij het vinden 

van een behandeling die het beste past bij wat jij belangrijk vindt.   

 

 

1 Ik wil mij nuttig voelen 

2 Ik wil niet van andere mensen afhankelijk zijn voor mijn dagelijkse activiteiten 

3 Ik wil deel uitmaken van de maatschappij 

4 Ik wil mijn werk blijven doen omdat ik dit leuk vind/ omdat ik graag succesvol wil zijn 

5 Anderen zoals collega’s moeten zien dat ik in staat ben om mijn werk te doen 

6 Voor mij is status in mijn werk belangrijk 

 
7 Ik vind het belangrijk dat mijn naasten (partner, kinderen etc.) een rol hebben in de keuze die ik 

maak voor mijn behandeling  

8 Ik vind het belangrijk dat mijn naasten (partner, kinderen etc.) mij steunen, welke keuze ik ook 

maak voor mijn behandeling  

9 Ik wil dat er thuis een leuke sfeer hangt en het gezellig is ook wanneer ik mij niet goed voel 

10 Ik wil aan de verwachtingen van mijn naasten (partner, kinderen etc.) voldoen 

11 Ik wil dat mijn naasten (partner, kinderen etc.) zich geen zorgen over mij maken 

 
12 Intimiteit en seksualiteit vind ik belangrijk 

13 Ik vind het belangrijk  om te kunnen praten over seksualiteit en intimiteit 

14 Ik ervaar pijn of ander ongemak bij de intimiteit die ik heb met een partner 

15 Ik heb nu (of in de toekomst) een kinderwens 

 
16 Ik vind het belangrijk dat ik mijzelf zelfstandig kan verplaatsen, bijvoorbeeld met een rolstoel 

17 Ik wil dat ik mijzelf van a naar b kan vervoeren (bijvoorbeeld voor werk) zonder afhankelijk te zijn 

van andere mensen 
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18 Ik blijf graag op bezoek gaan bij familie, vrienden of kennissen 

 
19 Ik wil mijn sport/hobby kunnen blijven doen omdat ik in conditie wil blijven 

20 Ik wil mijn sport/hobby kunnen blijven doen omdat ik dat leuk vind 

21 Ik wil mijn sport/hobby kunnen blijven doen voor de sociale contacten 

22 Ik wil op vakantie kunnen gaan en pas mijn behandeling daarop aan 

23 Ik hou bij de behandeling graag rekening met speciale gebeurtenissen (zoals geboorte, begrafenis)  

 
24 Ik wil er mooi en verzorgd uitzien 

25 Ik wil mij zelf kunnen wassen en aankleden 

26 Ik wil graag zelf naar het toilet kunnen gaan 

27 Ik wil zelfstandig verzorgingsproducten of make-up kunnen gebruiken 

28 Ik wil zelf mijn medicijnen uit de verpakking kunnen halen 

29 Ik vind het niet erg om hulpmiddelen te gebruiken als dat nodig is 

30 Ik wil mijn ziekte en klachten digitaal bijhouden (bijvoorbeeld met een app) en deze delen met mijn 

zorgverlener .  

 
31 Ik vind het belangrijk om zelf het huishouden te doen 

32 Ik maak graag gebruik van hulpmiddelen om zelf het huishouden te kunnen doen 

33 Ik vind het lastig om van naasten (partner, kinderen etc.) hulp bij het huishouden te vragen en te 

krijgen 

 
34 Ik wil geen aanspraak maken op dure medicijnen 

35 Ik wil de beste behandeling ondanks de kosten (voor mijzelf of de samenleving) 

36 Ik vind het belangrijk om mijn werk uit te kunnen blijven voeren voor mijn financiële zekerheid 

37 Ik weet niet goed op welke wijze ik vergoedingen (zoals bijvoorbeeld een uitkering of zorgtoeslag) 

kan krijgen  

 
38 Ik wil dat mijn behandeling mij niet veel moeite kost (bijv. op vaste tijden medicijnen nemen) 

39 Ik wil een balans vinden tussen dat wat ik graag wil en wat ik kan doen. Als dit niet lukt, ga ik op zoek 

naar een andere behandeling 

40 Ik wil zo min mogelijk medicijnen gebruiken 
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41 Ik vind de manier van toediening van medicijnen (tablet, injecteren, infuus etc.) belangrijk 

42 Ik wil graag advies over alle medicijnen die ik gebruik   

43 Ik sta open voor het gebruik van medicijnen die ik gewoon zelf kan kopen, zonder recept van de arts.  

44 Ik sta open voor alternatieve behandelingen 

 
45 Ik wil in goede conditie blijven 

46 Ik wil een goede weerstand behouden 

47 Ik let er goed op dat ik een gezonde leefstijl heb (voeding, sporten, niet roken, weinig alcohol) 

48 Ik doe er alles aan om in goede conditie te blijven ter ondersteuning van mijn behandeling 

49 Ik heb anderen nodig voor het verkrijgen of volhouden van een gezonde leefstijl 

50 Ik wil ook een beetje genieten en ben niet zo heel streng voor mijzelf  

51 Als mijn leefstijl drastisch verandert, dan vervreemd ik van mijn sociale omgeving 

    
52 Ik wil geen ontsteking hebben.    

53 Ik wil geen pijn hebben.   

54 Ik wil geen huid klachten hebben 

55 Ik wil geen last hebben van vermoeidheid.  

56 Ik wil fysiek goed kunnen functioneren 

57 Ik wil nu een goede kwaliteit van leven, ook als dat betekent dat het in de toekomst iets minder is 

58 Ik ontwijk behandelingen met kans op bijwerkingen 

59 Het maakt mij niet uit welke bijwerkingen een behandeling kan hebben 

 
60 Ik wil mijn eigen keuzes kunnen maken 

61 Ik wil dat de zorgverlener mij helpt bij het kiezen van een behandeling 

62 Ik wil weten hoe we tot een keuze voor een beste behandeling komen 

63 Ik wil dat de zorgverlener mij serieus neemt bij de keuze voor een behandeling. 

64 Ik wil dat de zorgverlener open staat voor behandelopties die ik zelf aandraag. 

65 Ik wil een overzicht hebben van alle mogelijke behandelingen met de effecten daarvan. 

66 Ik wil gemakkelijk contact met mijn zorgverlener hebben 

67 Ik wil dat een zorgverlener tijd voor mij heeft 

68 Ik wil dat de zorgverlener mij serieus neemt bij de keuze voor een behandeling 

69 Ik wil een goede band met mijn zorgverlener hebben. 

70 Ik wil dat de zorgverlener oprecht bij mij betrokken is. 

71 Ik wil dat de zorgverlener zelfvertrouwen uitstraalt. 

72 Ik wil dat mijn zorgverlener een expert is 

73 Ik wil dat de zorgverlener rekening houdt met behandelingen die ik krijg van andere zorgverleners 

74 Ik wil dat mijn zorgverlener rekening houdt met mijn andere aandoeningen 
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75 Ik wil verantwoordelijk zijn voor mijn eigen leven 

76 Ik vind het belangrijk dat ik mij zeker voel over de keuze voor mijn behandeling  

77 Eerdere ervaringen met behandelingen spelen mee in mijn keuze voor nieuwe behandelingen 

78 Ervaringen van andere mensen spelen mee in mijn keuze voor een behandeling  

79 Ik wil graag e-consulten of beeldbellen of online inzage in mijn medische gegevens en uitslagen 

 
80 Ik wil te allen tijde een overzicht van mijn lichamelijke gezondheid hebben 

81 Ik wil zo min mogelijk vanuit het idee leven dat ik ziek ben en begrens mijzelf daarom nooit 

82 Ik wil zo veel mogelijk weten over mijn ziekte zodat ik betere beslissingen kan nemen 

 
83 Ik vind religie en spiritualiteit belangrijk 

84 Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven 

85 Ik wil niet als een ziek iemand gezien worden 

86 Ik wil geaccepteerd worden met al mijn beperkingen 

87 Ik ben niet mijn ziekte 

 


