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Wensen bespreken in workshops
Wat vinden mensen met reuma belangrijk? Die vraag staat centraal bij alles wat de 

Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) doet. Onderzoeksinstituut Nivel 

hielp bij het beantwoorden van die vraag door in 2018 de ‘Kennisagenda van mensen 

met reuma’ 1 te ontwikkelen. Samen organiseerden we eind 2019 twee workshops 

speciaal voor patiënten en professionals, om onderwerpen uit die Kennisagenda 

verder te verdiepen. Met veel enthousiaste deelnemers bespraken we ‘Onderzoeks- 

en ontwikkelingswensen rondom vermoeidheid bij reuma’ en ‘Onderzoeks- en 

ontwikkelingswensen rondom andere dan reguliere behandelvormen bij reuma’.

1 Verkaik, R., Kappen, H., Boeije, H. Kennisagenda van mensen met reuma: welke 
onderwerpen vinden mensen met reuma belangrijk voor toekomstig onderzoek 
en ontwikkeling? Utrecht: Nivel, 2018.

Deelnemers workshops 
10 patiënten met verschillende vormen  
van reuma en 10 professionals

Deelnemende professionals:
M. van de Laar (reumatoloog)
D. van Schaardenburg (reumatoloog)
J. Foolen (biomedisch technoloog) 

J. de Boer (biomedisch technoloog) 
C. Bode (psycholoog)
H.  van Wietmarschen  

(onderzoeker Integrative Health)
B. van de Bemt (apotheker)
S. Bosman (fysiotherapeut)
F. Kusse (arts integrale geneeskunde)
C. van de Laar (onderzoeker) 

Onderzoeks- en ontwikkelingswensen van reumapatiënten 
rondom vermoeidheid en andere behandelvormen

Biomedisch onderzoek 
naar vermoeidheid

Hoe zij kunnen omgaan 
met vermoeidheid

Het meten van 
vermoeidheid

Het samenbrengen / analyseren van 
bestaande kennis en (big) data over 
andere behandelvormen

Effecten van andere behandelvormen 
op symptomen van reuma

Effecten van andere behandelvormen 
bij specifieke patiëntgroepen

Specifieke vormen: o.a. voeding / leefstijl; 
medisch-biologisch; psychosociaal

Het samen beslissen bij het bespreken 
van andere behandelvormen

De maatschappelijke 
gevolgen van vermoeidheid

Samenwerking tussen 
zorgverleners in de 

aanpak van vermoeidheid

Ontwikkeling van een richtlijn voor 
de behandeling van vermoeidheid

Vermoeidheid 
bespreekbaar maken

Mensen met 
reuma willen meer 
onderzoek naar en 
ontwikkeling van:

vermoeid-
heid andere

behandel-
vormen
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