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WERKDOCUMENT VOOR ZORGVERLENERS:  

KEUZEDILEMMA’S EN SAMEN BESLISSEN IN HET ZORGPROCES BIJ REUMATOÏDE ARTRITIS 

 

Ontstekingsreuma is een chronische aandoening en verloopt wisselend. Perioden met 

gewrichtsontstekingen wisselen af met perioden met weinig of geen gewrichtsontstekingen. De patiënt 

met ontstekingsreuma zal met zorgverleners continue afstemmen over passende zorg en 

ondersteuning. 

 

1. Keuzedilemma’s 

Behandeling met medicijnen kan het ziekteproces van reumatoïde artritis aanzienlijk afremmen en 

ontstekingsreacties verminderen. Hierdoor kunnen beschadigingen aan het bot en kraakbeen 

voorkomen worden. Naast reuma medicatie, kan de zorg en ondersteuning voor patiënten ook 

bestaan uit leefstijlbegeleiding, gebruik van pijnstillers, zelfmanagementondersteuning, paramedische 

hulp en het gebruik van hulpmiddelen. In de NVR-richtlijn Medicamenteuze behandeling van 

reumatoïde artritis (2019) wordt geadviseerd om medicatie aan te passen na monitoring van 

ziekteactiviteit teneinde een gezamenlijk geformuleerd doel (remissie of lage ziekteactiviteit) te 

bereiken. De volgende type medicijnen komen aan bod in de NVR richtlijn: Conventional synthetic 

DMARDs (csDMARDs), Glucocorticoïden, Biological DMARDs (bDMARDs), Biosimilar DMARDs 

(bsDMARDs) en Targeted synthetic DMARDs (tsDMARDs). In een flow diagram is weergegeven in welke 

volgorde de verschillende klassen, idealiter qua effectiviteit en kosten worden ingezet. In de eerste 6 

maanden na de diagnose wordt het medicatiebeleid vanuit medisch perspectief vooral vormgegeven. 

Wel is er keuze in de manier van toediening van medicatie. Na die periode kan de beslissing voor de 

beste medicatie met patiënten volgens een proces van samen beslissen genomen worden.   
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In de NVR-richtlijn wordt deze aanbeveling over samen beslissen om tot de beste behandeling te 

komen, als volgt geformuleerd: “Beslissingen omtrent de beste behandeling worden door de 

behandelaar en patiënt samen genomen, nadat de patiënt naar behoefte is geïnformeerd en de 

voorkeuren van patiënt en behandelaar zijn besproken en persoonlijke omstandigheden van de patiënt 

zijn meegenomen. Deze beslissingen zijn gebaseerd op de mate van ziekteactiviteit en andere 

patiëntfactoren zoals progressie van structurele schade, co-morbiditeit en veiligheidsoverwegingen, 

wensen en persoonlijke omstandigheden van de patiënt”.  

 

In het zorgproces bij reumatoïde artritis is het starten, wijzigen en stoppen van medicatie een 

belangrijk keuzemoment. Dat blijkt ook uit een representatieve studie onder 126 mensen met 

reumatoïde artritis waarbij de vraag is gesteld welke keuzes zij in de zorg rondom hun aandoening zijn 

tegenkomen (Tabel 1). Omdat de meerderheid van de mensen met reumatoïde artritis te maken heeft 

met co-morbiditeit, is er juist bij dit keuze dilemma (starten, wijzigen en stoppen van medicatie) ook 

behoefte aan een multidisciplinaire aanpak.  

 

Tabel 1. Belangrijke keuzedilemma’s in de zorg bij reumatoïde artritis, RZN 2020 

1. Starten van een medicijn 81% 

2. Paramedische zorg 71% 

3. Wisselen van medicijnen 56% 

4. Behandelen van pijn 50% 

5. Starten met een aanvullend medicijn 50% 

6. Keuze voor toedieningsvorm 44% 

7. Afbouwen van medicijnen 42% 

8. Opereren van bijv. knie, heup, schouder etc. 30% 

9. Gebruik van hulpmiddelen 27% 

10. Alternatieve zorg 25% 

11. Thuiszorg 21% 

12. Psychologische begeleiding 19% 

13. Keuze voor zorgverlener 16% 

14. Behandelen van vermoeidheid 13% 

15. Keuze voor revalidatietraject 13% 

16. Leefstijl begeleiding 8% 

 

 

2. Organisatie van het proces rondom keuze dilemma’s  

Het is niet voor alle keuzedilemma’s even helder wanneer deze zich in het zorgproces kunnen 

aandienen. Keuzedilemma’s kunnen bij diverse typen van zorgverleners in de spreekkamer terecht 

komen. Om die reden is het advies om bij aanvang van het ‘zorgtraject’ de behandelfilosofie met de 

patiënt te bespreken waarbij de patiënt uitleg krijgt over wat samen beslissen inhoudt, welke 
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ondersteuning de patiënt van de zorgverlener kan verwachten en welke informatie de patiënt kan en 

moet inbrengen in de consulten om met de zorgverlener samen tot een best passend zorgtraject te 

komen.  

 

Teams kunnen afspreken welke rolverdeling onder zorgverleners ‘over het algemeen’ genomen wordt 

in het proces van samen beslissen rondom de keuzedilemma’s. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

onderdelen als diagnostisch onderzoek, bespreken van klinische uitkomsten, bespreken van patiënt-

gerapporteerde uitkomsten: (PR)OMS, korte of uitvoerige bespreking van de opties op behandeling, 

korte of uitvoerige inventarisatie van wensen en behoeften van patiënten én het nemen van een 

beslissing. Ook kan er afspraken gemaakt worden welke informatie over de voor- en nadelen van de 

opties (kansen et cetera) met de patiënt gedeeld wordt (Tabellen 2 en 3).  

 

 

Tabel 2. Voorbeeld taakverdeling samen beslissen voor ‘starten medicatie’. Dit kan nog onderscheiden 

worden naar soort medicatie. 

 Stap 1  

Keuze 

Stap 2  

Opties 

Stap 3 

Voorkeur 

Stap 4  

Beslissing 

Reumatoloog Diagnostiek 

 

 

Kort overzicht  Beslissing 

Reumaverpleegkundige Diagnostiek 

 

 

Uitvoerige 

informatie 

Uitvoerige 

Informatie 

Etc. 

Reumaconsulent Voorlichting 

 

 

etc. etc. Etc. 

Huisarts  

 

 

  Etc. 

Andere professional…  

 

 

   

 

 

 Hoe bespreken we de voor- en nadelen van de medicatie? De volgende lijst met nadelen wordt 

vermeld in de richtlijn. Welke van deze mogelijke bijwerkingen bespreken we met de patiënt? En 

op welke wijze en wie gaat iets bespreken? 
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DMARD Bijwerkingen 

csDMARDs   

Methotrexaat Gastro-intestinale klachten, huiduitslag, jeuk, vermoeidheid, verhoogde leverenzym 
waarden, bloedbeeldafwijkingen, stomatitis, zelden pneumonitis. Let op: Bij inname 
van methotrexaat is het gebruik van cotrimoxazol (Bactrimel®) en trimethoprim 
gecontra-indiceerd. 

Sulfasalazine Gastro-intestinale klachten, hoofdpijn, duizeligheid, bloedbeeldafwijkingen, toxische 
huidreactie. Let op: Een zeldzame bijwerking bij het gebruik van sulfasalazine is een 
acute agranulocytose (voornamelijk in de eerste 3 maanden), zich vaak uitend in een 
(ernstige) keelontsteking en koorts. Daarnaast kan sulfasalazine effect hebben op de 
fertiliteit van mannen. 

Leflunomide Gastro-intestinale klachten, gewichtsverlies, hypertensie, leverenzymstoornissen, 
bloedbeeldafwijkingen. Let op: Teratogeen en lange wash out periode: tot 2 jaar na 
staken anticonceptie noodzakelijk Actieve metaboliet is niet dialyseerbaar. Zo nodig: 
wash-out procedure met colestyramine. Bij significantie stijging van de bloeddruk 
contact opnemen met de reumatoloog. 

Hydroxychloroquine Gastro-intestinale klachten, huiduitslag. Oogheelkundige controles vallen onder 
verantwoordelijkheid van de reumatoloog 

Prednisolon Gastro-intestinale klachten, stijging bloedglucose spiegel, infecties, osteoporose, 
glaucoom, menstruatiestoornissen. Let op: stijging bloedglucose spiegel. 
Controle op aanwezigheid van osteoporose bij langdurig gebruik van 
glucocorticoïden valt onder verantwoordelijkheid van de voorschrijver 

bDMARDs Medicatie wordt altijd verstrekt door de apotheek van het ziekenhuis in 
verband met vergoedingsstatus 

TNF-alfa-blokkers 
(etanercept, 
adalimumab …) 

(Luchtweg)infecties, verhoging leverenzymwaardes, injectieplaats reacties, 
infusiereacties 

IL6-remmers 
(tocilizumab, sarilumab) 

Infecties (luchtwegen, urinewegen), hypercholesterolemie, verhoging 
leverenzymwaardes, perifeer oedeem, hypertensie, diverticulitis. Let op: Door de 
remming van IL-6 remmen tocilizumab en sarilumab in sterke mate de productie van 
CRP, ook bij ernstige (bacteriële) infecties. Bij verdenking op een infectie dient dus 
alleen op klinische parameters en niet op het CRP afgegaan te worden! 

Abatacept Infecties (luchtwegen, urinewegen),hoofdpijn en misselijkheid, 
hypercholesterolemie, verhoging leverenzymwaardes, perifeer oedeem, hypertensie, 
opvlamming van sommige maligniteiten 

  Let op: Orencia® infusievloeistof (voor intraveneuze toediening) bevat maltose 
waardoor bij bepaalde bloedglucose meters een onterecht hoge glucosewaarde 
kan worden aangegeven. De subcutane toediening bevat geen maltose 

Rituximab Bacteriële en virale infecties, langdurig werkzaam dus een langdurig verhoogd 
risico op infecties, verlaagd IgG 

tsDMARDs   

JAK inhibitors 
(baricitinib, tofacitinib) 

Luchtweginfecties, herpes zoster, neutropenie, verhoogd LDL cholesterol. 
Longembolie (met name aangetoond bij baricitinib), diep veneuze trombose.  Let op: 
Er is een verhoogde kans op een reactivatie van een herpes zoster infectie 
aangetoond. In het geval van herpes zoster overwegen te behandelen met een 
antiviraal middel om systemische herpes zoster en postherpetische pijn te 
voorkomen. 

(Uit NVR richtlijn 2019) 
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Tabel 3. Format voor ‘Werkkaart rondom keuzedilemma’s’ 

 

Keuzedilemma: … 

Kenmerken patiëntengroep: … 

 Kenmerken 

(bijvoorbeeld 

werkingstijd, wijze van 

toediening…) 

Mogelijke voor- en 

nadelen (met kans) 

Veel voorkomende 

voorkeuren, zorgen 

en/of verwachtingen 

Behandeloptie 1 

…………. 

… 

 

 

 

 … 

 

Behandeloptie 2 

………… 

… 

 

 

 

 … 

 

Behandeloptie 3 

…………. 

… 

 

 

 

 … 

 

  

• Om welk keuzedilemma gaat het? Op welk moment in het zorgproces komt dit er sprake? 

• Welke professionals zijn bij deze beslissing betrokken? Type professional, waar werken ze? 

• Welke opties zijn er bij dit keuzedilemma? Welke behandeling, welke professional, waar en hoe? 

• Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de genoemde opties? Vanuit de richtlijn of vanuit de 

praktijk bekend. Zien de patiënten deze kenmerken als voordeel of nadeel? Wat is de kans dat het 

optreedt in vergelijking tussen de opties… 

• Welke voorkeuren, zorgen en verwachtingen worden meestal geuit door patiënten en naasten? 

Schrijf deze op in een kernwoord bijv. ‘Ik wil mijn dochter niet steeds om hulp vragen’, wordt dan 

‘zelfstandigheid’ zodat je hier neutraal naar kan vragen tijdens het consult.  


