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Er wordt al vele jaren gesproken over de rol van de RA-patiënt als partner in de

eigen behandeling, en dat is zeer terecht. Maar wat houdt dit partnerschap in? 

Gezamenlijk evalueren arts en patiënt de situatie op dat moment, ieder vanuit 

een eigen deskundigheid en ervaring. De patiënt kent zijn of haar eigen

 lichaam het beste, weet wat hij of zij voelt, kan en heeft, al dan niet door schade 

en schande geleerd. Ook heeft de patiënt eigen ideeën over de behandelingen 

tot nu toe. De arts heeft twaalf jaar opleiding achter de kiezen, maar heeft 

zelden persoonlijke ervaring met reumatoïde artritis. Het je realiseren van deze 

essentiële verschillen is het begin van de dialoog, het begin van de gemeen-

schappelijkheid. 

Vaak, maar lang niet altijd natuurlijk, heeft de patiënt het meest oog voor de 

effecten op korte termijn en de arts meer voor die op lange termijn. Over zo’n 

verschil zou het gesprek moeten gaan, waarbij eerlijke voorlichting moet worden 

gegeven over voor- en nadelen van eventueel te starten therapie. De arts moet 

de patiënt kennis bijbrengen over de ziekte en de behandelingsopties. De 

patiënt moet de arts meenemen in hoe het voelt en wat het betekent om met 

RA te leven. Kortom, de dialoog is de essentie. 

Wanneer ik dit tijdschrift doorblader, vind ik er nuttige verhalen in voor deze 

dialoog, zowel voor artsen (en andere hulpverleners) als voor patiënten. Als 

artsen kunnen wij leren van de patiëntverhalen en observaties, en de patiënten 

leren mogelijk van de informatie verstrekt door de artsen. Ik denk dat het lezen 

van dit tijdschrift kan bijdragen aan de dialoog, die voorafgaat aan een goede 

gemeenschappelijk gedragen beslissing. Veel leesplezier.

Prof. dr. J.W.J. (Hans) Bijlsma

Hoofd Amsterdams Reumatologie en immunologie Centrum (ARC) 
Hoogleraar Reumatologie UMC Utrecht, VUmc and AMC Amsterdam
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Prof. dr. Piet van Riel is reumatoloog in het 
Bernhoven ziekenhuis in Uden. Daarnaast leidt hij 
wetenschappelijk onderzoek bij IQ Healthcare, 
onderdeel van Radboudumc.

van de dag heb je pijn en het andere moment lijkt er 
niets aan de hand. Dat maakt de ziekte heel grillig. Ook 
de duur van een ‘opvlamming’ kan verschillen. Als de 
ziekteactiviteit niet onder controle wordt gebracht, kan 
er blijvende schade aan gewrichten ontstaan.

Oorzaak onbekend

De oorzaak van RA is nog onbekend. Zeker is dat er 
een erfelijke component is. Maar de erfelijke aanleg zit 
niet op één gen: er zijn meerdere erfelijke factoren die 
iets meer kans geven op de ontwikkeling van RA. Toch 
is RA geen puur erfelijke ziekte: er is altijd iets extra’s 
nodig om het ontstekingsproces in werking te zetten bij 
iemand die gevoelig is voor RA. En wat dat extra’s is, is 
nog onbekend. Dat zou theoretisch een zwakke bacte-
rie of virus kunnen zijn of bepaalde voeding of stress, of 
een andere factor. Zeker is ook dat roken van invloed is. 
Naar de oorzaken van RA wordt onderzoek verricht.

Combinatie met andere aandoeningen 
RA is een systemische ziekte, wat wil zeggen dat de 
ziekte door je hele systeem, het lichaam, gaat. Als 
gevolg van de ziekte of van de systemische behande-
ling kunnen er ook andere verschijnselen in het lichaam 
optreden. Zo kunnen bijvoorbeeld ook je longen, lever 
of huid aangedaan zijn. Een aantal ziekten komt vaker 
voor bij RA. Daarom word je hier over het algemeen op 
gecontroleerd. Dit betekent dat regelmatig je bloeddruk 
en cholesterol worden gemeten en je bloed kan worden 
gecontroleerd op bijvoorbeeld je lever- en nierfunctie. 
Als je meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebt, wordt 
dit comorbiditeit genoemd.

Overactief immuunsysteem

“RA wordt een auto-immuunziekte genoemd. Je im-
muun- ofwel afweersysteem heeft als doel indringers 
uit te schakelen. Een indringer kan bijvoorbeeld een 
splinter in je vinger zijn, of een bacterie in een wondje. 
Je lichaam brengt dan een ontstekingsproces op gang. 
Daarbij komen allerlei antistoffen vrij, die de bacterie 
opruimen of de splinter uitzweren. Daarna stopt dit 
proces en wordt het evenwicht in stofjes hersteld.

Bij iemand met een auto-immuunziekte zoals RA wordt 
het afweersysteem actief, zonder dat er − voor zover 
we weten − een indringer van buitenaf is. Hetzelfde 
ontstekingsproces komt op gang en schakelt niet meer 
uit. Nu worden geen indringers aangevallen, maar je 
eigen lichaamscellen. Dit proces kan zo heftig zijn dat 
omliggende weefsels blijvend beschadigd raken. Bij 
het ontstekingsproces zijn heel veel cellen en stoffen 
betrokken. Daarom is de ene vorm van RA de andere 
niet. Welk stofje de daadwerkelijke oorzaak is van je 
RA, is niet te meten. 

Kenmerken van RA

Antistoffen kunnen al tien jaar in je lijf zitten zonder dat 
je er iets van merkt. Als mensen eenmaal klachten heb-
ben en bij de reumatoloog komen, gaat het vaak om 
pijnlijke gewrichten in de handen. De handen kunnen 
gezwollen zijn en warm aanvoelen. RA kan gepaard 
gaan met koorts, vermoeidheid of een gevoel van alge-
hele malaise. Ook andere gewrichten kunnen ontstoken 
zijn. RA heeft een golvend verloop: het ene moment 

Reumatoïde 
artritis kent 
vele vormen

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische ontstekings-
ziekte, waarbij gewrichten betrokken zijn. “RA is niet één 
ziekte, maar het resultaat van verschillende processen in je 
lichaam. Daardoor kan RA zich bij de één heel anders uiten 
dan bij de ander”, vertelt reumatoloog Piet van Riel.
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Hart- en vaatziekten

Door het ontstekingsproces kunnen beschadigingen in 
een vaatwand optreden. De beschadiging kan leiden 
tot een trombus: een bloedprop of -plak op de plek van 
beschadiging. Als de bloedprop losschiet, gaat deze het 
vaatstelsel in en kan daar ergens vastraken. Het is dus 
belangrijk dat mensen met RA extra worden gescreend 
op hart- en vaatziekten door de bloeddruk en het choles-
terolgehalte te meten. Daarnaast is je leefstijl heel belang-
rijk om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen: niet 
roken, overgewicht voorkomen en regelmatig bewegen.

Infecties

Als je RA hebt, ben je gevoeliger voor infecties. Dit kan 
een verkoudheid zijn, maar ook bijvoorbeeld een long-
ontsteking. Je behandelend arts zal je veelal adviseren 
jaarlijks een griepprik te halen. Mocht je op vakantie 
gaan naar een land waar het risico op infecties groot is, 
overleg dan tijdig met je reumatoloog en met de GGD 
over vaccinaties.

Osteoporose

Als je ouder wordt, verliezen botten hun stevigheid. 
Soms leidt dit tot botontkalking, osteoporose. De 
botten zijn dan  poreus waardoor je een grotere kans 
op botbreuken loopt.  Osteoporose komt veel voor bij 
mensen boven de vijftig jaar. Bij mensen met RA kan 
dit al eerder optreden. Om osteoporose te voorkomen 
heb je extra vitamine D nodig en beweging. Juist als 
bewegen onlogisch lijkt of pijnlijk is door je RA, is het 
belangrijk om toch in beweging te blijven.

Bij de reumatoloog

De eerste keer op consult wordt je hele lichaam onder-
zocht. De reumatoloog bekijkt al je gewrichten, groot en 
klein. Hij/zij kijkt of je gewrichten gezwollen zijn en of de 
huid daar rood en warm is. Hij/zij zal je vragen naar de 
pijn. Daarnaast zal de reumatoloog kijken of je plekjes 
op je huid hebt die duiden op psoriasis, een aanver-
wante ziekte. Deze plekken zitten vaak op je elleboog 
of achterhoofd en soms alleen in je bilspleet, maar ze 
kunnen ook op andere plaatsen zitten. Verder kijkt de 
reumatoloog in je ogen. Dit doet hij/zij omdat er ook 
een aanverwante oogziekte is, uveïtis. Al deze signalen 
kunnen de reumatoloog helpen om sneller de diagnose 
RA te kunnen stellen. Daarnaast wordt in het laboratori-
um de bezinking van je bloed onderzocht. Dit bloedon-
derzoek kan aantonen dat er een ontstekingsproces in 
je lichaam gaande is. Er wordt in bepaalde gevallen een 
röntgenfoto gemaakt van je gewricht(en) om de uitgangs-
situatie te bepalen en te kijken of er schade aan het 
gewricht zichtbaar is. Soms is er botontkalking zichtbaar 

op de foto, een extra signaal dat er iets gaande is. Als 
de reumatoloog vermoedt dat een long is aangedaan, 
zal hij of zij ook een longfoto laten maken. Het kan ook 
zijn dat je lever- en nierfunctie worden onderzocht, met 
het oog op bepaalde medicijnen.

Uitgebreide behandelmogelijkheden

Tot dertig jaar geleden was RA een pijnlijke ziekte waar-
mee je in een rolstoel kon belanden en vroegtijdig kon 
overlijden. Tegenwoordig hebben reumatologen meer 
inzicht in de risico’s op aanverwante ziekten en kunnen 
deze tijdig worden opgespoord. De mogelijkheden om 
RA te behandelen zijn aanzienlijk toegenomen en de 
ziekte is over het algemeen goed onder controle te bren-
gen. RA is een chronische ziekte en is niet te genezen.

Jezelf informeren

De eerste keer dat je met de reumatoloog over je RA 
praat, komt er veel informatie op je af. Het is lastig om 
alles in één keer te bevatten. Je kunt informatie thuis 
nalezen, bijvoorbeeld uit de folders van het ziekenhuis, 
van ReumaZorg Nederland, van je lokale reumapatiën-
tenvereniging of op www.reumafonds.nl. Zoek betrouw-
bare bronnen, want er is ook veel informatie die niet 
juist is. Zeker in de eerste fase na de diagnose moet je 
niet met onzekerheden blijven zitten. Als je vragen hebt, 
neem dan altijd contact op met je ziekenhuis. Er is een 
team van reumatologen en reumaverpleegkundigen dat 
voor je klaarstaat.”

Meten van je RA

“Ook als je in remissie bent of 
nergens last van hebt, is het 
heel belangrijk om te blijven 
monitoren. Het kan anders 
gebeuren dat de ziekte door-
gaat en schade veroorzaakt 
die niet meer herstelbaar is.”

Prof. dr. Piet van Riel, 
reumatoloog Bernhoven Uden, 
Radboudumc, Nijmegen

Vanaf het moment dat je onder 
behandeling van een reumatoloog bent, 
wordt de ziekteactiviteit regelmatig 
gemeten ofwel ‘gemonitord’. Daarvoor 
wordt de ziekteactiviteit objectief meet-
baar gemaakt aan de hand van een 
monitoringsysteem.

0-meting

Om te weten of je behandeling aanslaat 
en de ziekteactiviteit afneemt, is het no-
dig om eerst de uitgangssituatie – ook 
wel baseline of nulmeting genoemd – in 
kaart te brengen. Daarom worden al 
je gewrichten ‘gemeten’, evenals be-
paalde waarden in je bloed. In je bloed 
kunnen stoffen zitten die mogelijk op 
een auto-immuunaandoening wijzen, 
zoals de reumafactor (RF) of de stof 
HLA-B27 of anti-CCP. Maar ook zon-
der aantoonbare stoffen in je bloed kun 
je een chronische gewrichtsontsteking 
door RA hebben. 

DAS28

De DAS28 (Disease Activity Score) is 
een instrument om de ziekteactiviteit 
objectief te meten. De reumatoloog 
voelt aan en drukt op 28 gewrichten 
in schouders, ellebogen, polsen, 
aanhechting van de vingers aan de 
handen en de middelste gewrichten in 
de vingers. Zo wordt het aantal pijnlijke 
gewrichten en het aantal gezwollen 
gewrichten gemeten. Daarnaast wordt 
bloed afgenomen om de bezinking 
te meten: de bezinkingswaarde kan 
duiden op een ontsteking. Ook vraagt 
de reumatoloog naar je algemene 
gezondheid in de afgelopen week op 
een schaal van tien. Al deze gegevens 
leiden volgens een formule naar een 
score tussen de 0 en de 10:

DAS28 kleiner dan 2,6. Dit betekent 
remissie: de signalen en symptomen 
van RA verdwijnen en blijven voor 
langere tijd weg;

DAS28 tussen 2,6 en 3,2. Dit bete-
kent een lage ziekteactiviteit;
DAS28 tussen 3,2 en 5,1. Dit betekent 
een matige ziekteactiviteit;
DAS28 hoger dan 5,1. Dit betekent 
een hoge ziekteactiviteit.

De DAS28 is niet het enige instrument: 
er is bijvoorbeeld ook de SDAI (Simpli-
fied Disease Activity Index of Vereenvou-
digde Index van de Ziekteactiviteit) of de 
CDAI (Clinical Disease Activity Index of 
Klinische Ziekteactiviteit Index). Het is in 
elk geval belangrijk dat de ziekteactiviteit 
meetbaar wordt gemaakt en niet alleen 
een kwestie van gevoel is. 

Regelmatige controle 
van het bloed

Je bloed wordt regelmatig – in het 
algemeen elke drie maanden – op mo-
gelijke bijwerkingen van de medicatie 
gecontroleerd. Zo worden bijvoorbeeld 
je cholesterol en je nierfunctie in de 
gaten gehouden. Hier is ook een ba-
seline of nulmeting belangrijk: als dan 
later afwijkingen in het bloed worden 
gevonden, is duidelijk of dit vóór de 
behandeling ook al zo was.

Monitoringstrategie

De reumatoloog brengt de ziekteactivi-
teit bij voorkeur naar waarde 0, als dat 
mogelijk is. Als patiënt kun je soms al 
eerder tevreden zijn, omdat je minder 
pijn hebt en weer meer activiteiten kan 
ondernemen. Toch is het belangrijk om 
de behandeling vol te houden. RA is 
een chronische ziekte, die nooit hele-
maal uit je lichaam verdwijnt.

Zelfmonitoring

Er zijn ook instrumenten om zelf je ziekte 
te monitoren. Bijvoorbeeld een app 
op je telefoon, waarin je de stand van 
zaken en eventuele verslechteringen bij-
houdt. Via sommige apps kan de infor-
matie naar de reumatoloog gaan − mits 
je daar toestemming voor hebt gegeven 

− die een seintje krijgt als er verslech-
teringen zijn. In de toekomst houden 
patiënten met wie het goed gaat, zelf 
hun ziekte in de gaten en hoeven ze 
minder vaak naar de reumatoloog.

•

•

•

•
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Reumatologie 
in beweging 
Vroeger was reuma een aandoening waarmee je in de rolstoel
belandde. Je kon er uiteindelijk aan overlijden. In de loop der tijd 
zijn er steeds betere behandelmogelijkheden gekomen. Tegen-
woordig wordt de ontsteking zo snel mogelijk onderdrukt en kan 
blijvende schade aan de gewrichten veelal worden voorkomen. 

injecties met goud. In de Sint Maar-
tenskliniek in Nijmegen bestond de 
behandeling destijds uit goudinjecties 
en volledige bedrust. De kliniek was 
een sanatorium, een kuuroord waar 
reumapatiënten vaak langdurig verble-
ven. Ze lagen er plat op bed zolang 
de ontsteking niet was onderdrukt. 
Hun gewrichten werden door een 
orthopeed onder narcose opgerekt, 
vooral in de knieën. Daarna werden de 
benen zo recht mogelijk ingegipst. Een 
fysiotherapeut kwam vervolgens langs 
voor oefeningen.² In die tijd was reuma 
nog een invaliderende ziekte, waaraan 
je uiteindelijk overleed.  

Gewrichtsschade 
voorkomen 
Tot de jaren tachtig bleven de mo-
gelijkheden om reumatoïde artritis 
te behandelen beperkt. Een patiënt 
kreeg zo lang mogelijk pijnstillers. 
Bijwerkingen konden een reden zijn 
om de behandeling met andere me-
dicatie zo lang mogelijk uit te stellen. 
Pas in de jaren tachtig kwamen er 
nieuwe en betere middelen. Een 
nieuwe groep ontstekingsremmers 
maakte het mogelijk om niet alleen 
de pijn en zwelling te verminderen, 
maar ook gewrichtsschade te voor-
komen. Sindsdien zijn er zijn steeds 
meer medicijnen bijgekomen waar-
mee het ziekteproces kan worden 
geremd. 

Oefeningen en 
stoombaden

Aan het begin van de 20e eeuw 
konden artsen de verschijnselen van 
reuma helemaal niet plaatsen. Daar-
om was er veel onbegrip voor mensen 
met reumatische klachten. De Amster-
damse huisarts Jan van Breemen zag 
in zijn praktijk het aantal mensen met 
deze onbegrijpelijke klachten groeien. 
Dat bracht hem ertoe dit terrein te 
verkennen. Daarin was hij in die tijd 
een koploper. Hij richtte in 1905 het 
Instituut voor Physische Therapie op. 
Ook was hij de grondlegger van de 
Nederlandse Vereeniging tot Rheu-
matiekbestrijding (1926), het huidige 
Reumafonds. Jan van Breemen wist 
dat hij deze mensen niet kon genezen. 
Hij probeerde vooral te voorkomen 
dat zij invalide werden. Hiervoor 
gebruikte hij oefeningen, fysiotherapie, 
massages, hydrotherapie en stoom-
baden.¹ Medicamenteuze behandelin-
gen waren er in die tijd nog niet.

Ontsteking remmen

In 1948 werd reumatologie erkend 
als specialisatie. Reumatologen 
stelden vast of iemand reuma had 
op basis van de klachten van de 
patiënt met zichtbare ontstekingen 
van de gewrichten. Er kwamen toen 
ook middelen om een reumatische 
ontsteking te onderdrukken. Daar-
mee namen ook pijn en zwelling af. 
Een van de eerste middelen waren 

Daarnaast is het steeds beter moge-
lijk geworden om in een vroeg sta-
dium de diagnose RA vast te stellen. 
Er kan bijvoorbeeld worden gezocht 
naar ontstekingswaarden in het bloed. 
Blijvende gewrichtsschade is vaak te 
voorkomen. Bewegen wordt gesti-
muleerd, omdat het de gewrichten 
soepel houdt en spieren en botten 
sterk maakt. Rust roest!

Koploper in onderzoek

Nederland is wereldwijd altijd een 
van de koplopers geweest in reuma-
onderzoek. Een resultaat daarvan 
is bijvoorbeeld de DAS³, een instru-
ment om de ziekteactiviteit te meten. 
Dit is in de jaren tachtig in Nijmegen 
ontwikkeld en wordt nu internati-
onaal toegepast. Onderwerpen in 
huidig onderzoek zijn bijvoorbeeld 
comorbiditeit (het optreden van an-
dere ziekten bij iemand met RA, zo-
als hart- en vaatziekten). En er wordt 
natuurlijk onderzoek verricht naar het 
voorkomen en genezen van RA.

RA voorspellen 
en voorkomen

RA is een ingewikkelde ziekte met 
vele vormen. Er is nog geen zicht op 
genezing. Wetenschappers zoeken 
naar ‘predictors’, dat zijn voorspellers 
dat iemand kans loopt om RA te ont-
wikkelen. Dit kunnen bijvoorbeeld an-
tistoffen zijn, die je lichaam aanmaakt 
als je RA hebt. Deze antistoffen zijn 

¹Bewogen Historie, de Sint Maartenskliniek 1936-1999 door H.R. Wolf, 1999
²Reade.nl
³DAS is een afkorting voor Disease Activity Score, waarin de ziektemaat bepaald wordt

soms al in je bloed aan te tonen nog 
voordat je klachten duiden op RA. 
Als RA te voorspellen is, kun je al 
worden behandeld nog voordat RA 
zich openbaart. Naast de aanwezig-
heid van antistoffen zijn er andere 
factoren die bepalen of iemand meer 
kans loopt op RA, zoals genetische 
aanleg, de mate van stofwisseling 
van vet, roken en alcoholgebruik.

Meedoen aan onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek blijft 
nodig om de zorg te verbeteren 
en nieuwe kennis op te doen over 
reumatoïde artritis en de behande-
ling ervan. Het kan zijn dat je wordt 
gevraagd om mee te doen. Veel 
onderzoek gebeurt op basis van 
patiëntgegevens die zijn vastgelegd 
in systemen. Andere onderzoeken 
betreffen de toepassing van een 
medicijn. Vaak is er al jarenlang on-
derzoek gedaan naar de werking en 
veiligheid van een medicijn voordat 
jouw deelname wordt gevraagd. 
Door mee te doen draag je bij aan 
(nog) betere zorg voor reumapatiën-
ten in de toekomst.

Met dank aan prof. dr. J.W.J. (Hans) 
Bijlsma, reumatoloog

Tegenwoordig is het vaak mogelijk om 
gewrichtsschade te voorkomen.
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De behandeling 
van RA is heel 
persoonlijk

Janneke Tekstra, reumatoloog Universitair 
Medisch Centrum Utrecht

betekent dat we direct na de diagnose 
starten met medicatie en steeds weer 
meten of de ziekteactiviteit is afgeno-
men. Dat heet tight control (nauwge-
zette controle). Als er niet voldoende 
effect is, wordt de dosis verhoogd of 
wordt van medicijn veranderd tot de 
ziekteactiviteit is gedaald.

Ziekteactiviteit 
remmen

De eerste stap is meestal een ziekte-
activiteitremmer, vaak naast een ont-
stekingsremmende pijnstiller (NSAID 
ofwel ‘Non-Steroidal Anti-Inflammatory 
Drug’). De ziekteactiviteitremmers 
heten DMARD’s: ‘Disease Modifying 
Anti Rheumatic Drugs’. Door de 
ziekteactiviteit te remmen kun je voor-
komen dat gewrichten beschadigd 
raken. Een veelgebruikte DMARD is 
methotrexaat (MTX). Dit middel on-
derdrukt het afweersysteem en remt 
ontstekingen. Methotrexaat kennen de 
behandelaren goed en het is jarenlang 
te gebruiken. Als MTX niet goed of niet 
snel genoeg effect heeft, komt er een 
tweede middel bij. Dit kan een tweede 
DMARD zijn, zoals hydroxychloroquine, 
leflunomide en sulfasalazine. Goudin-
jecties worden ook nog wel gegeven. 
Een optie is ook om MTX te spuiten 
in plaats van te slikken; dat kan soms 
net de zet zijn die nodig is om de 
ziekte onder controle te krijgen.

Snel resultaat

Soms voegen we prednison toe als 
tweede middel. Dit is een corticos-
teroïd, een stofje dat lijkt op een 

Shared decision 
making

Reumatoloog Janneke Tekstra uit 
het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht (UMCU) schetst hoe de be-
handeling van RA, anno 2016, er in 
grote lijnen uitziet: “RA is een chro-
nische ziekte en de behandeling is 
dan ook meestal van lange duur. Dat 
is belangrijk om te beseffen, want 
de weg die je inslaat, moet lange 
tijd vol te houden zijn. Er is altijd een 
aantal strategieën mogelijk binnen 
de richtlijn voor de behandeling van 
RA. We kijken samen welke strategie 
het beste bij je past. Voor mij als 
arts is het belangrijk dat de ziekte zo 
snel mogelijk onder controle wordt 
gebracht, om blijvende schade aan 
de gewrichten te voorkomen. Maar 
als patiënt heb je misschien andere 
belangen: eerst nog een verre reis 
maken bijvoorbeeld, of een zwanger-
schapswens. Je moet die belangen 
eerst met elkaar uitwisselen voordat 
je tot een passende behandeling 
kunt komen. Shared decision making 
heet dit proces waarin je samen 
besluit tot een behandeling.

Tight control

Tot zo’n twintig à dertig jaar geleden 
werd er heel voorzichtig behandeld 
met medicatie. Toen er meer middelen 
kwamen en er meer bekend werd 
over de langetermijneffecten, werd 
medicatie sneller ingezet. De laatste 
jaren is er een nieuw inzicht: RA moet 
je direct ‘een klap geven’ om blijvende 
gewrichtsschade te voorkomen. Dit 

hormoon dat het lichaam aanmaakt 
in de bijnierschors. Prednison werkt 
heel snel: het heeft na een dag of 
twee dagen al effect. Maar pred-
nison kan op allerlei gebieden effect 
hebben en mag daarom niet langdurig 
worden gebruikt.

Treat to target

De algemene behandelstrategie 
is gericht op remissie, het volledig 
terugdringen van de ziekte. Meestal 
zetten we daar dus een combi-
natie van middelen voor in, die je 
ophoogt zodra niet het gewenste 
effect wordt bereikt. Dit heet treat 
to target: behandelen om het doel 
remissie te bereiken. Het streven is 
om binnen drie à zes maanden de 
ziekteactiviteit tot nul te brengen, en 
in elk geval binnen een jaar. In het 
UMCU kiezen we meestal voor de 
combinatie van MTX en prednison 
voor de eerste twee jaar; andere 
ziekenhuizen kunnen een andere 
combinatie kiezen. Als ik merk dat 
iemand problemen heeft met medi-
cijnen slikken – en helemaal met drie, 
vier pillen nemen – dan zoeken we 
samen een andere strategie. Liever 
één middel dat net niet optimaal 
is maar wél elke dag trouw wordt 
genomen, dan een combinatie die 
af en toe wordt overgeslagen omdat 
de patiënt het er eigenlijk niet mee 
eens is. Therapietrouw –  je medicij-
nen volgens voorschrift nemen – is 
enorm belangrijk om je behandeling 
te doen slagen.

Er is niet één behandelmethode tegen RA. Daarvoor 
heeft de ziekte teveel verschillende vormen. Bovendien speel 
je als patiënt zelf een grote rol in de keuzes: Hoe kijk je 
tegen je ziekte aan? Wat is je mening over medicijnen? Wat 
speelt er op dit moment in je leven?
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Fysiotherapie
Bewegen is heel belangrijk als je RA 
hebt. Dat kunnen kleine bewegingen in 
huis zijn, zoals traplopen, het huishou-
den doen of de planten water geven, 
maar ook een wandeling of een sport. 
Als bewegen moeizaam gaat, bijvoor-
beeld omdat een gewricht is aangetast, 
kan een fysiotherapeut oefeningen 
geven om spieren rondom de gewrichten 
te versterken en gewrichten soepel te 
houden.

Ergotherapie
Een ergotherapeut kijkt naar je dagelijk-
se activiteiten en welke aanpassingen of 
hulpmiddelen je nodig hebt om deze te 
kunnen blijven doen. Hij of zij leert je zo 
te bewegen dat je je gewrichten zo min 
mogelijk belast bij deze activiteiten. 

Zwemtherapie
Bij zwemtherapie wordt gebruik gemaakt 
van warm water, waardoor spieren en 
gewrichten soepeler worden. Omdat je
je in water lichter voelt, is bewegen ge-
makkelijker; het water geeft je steun. De 
tegendruk van het water werkt spierver-
sterkend en werkt stimulerend voor je 
hart en longen, zodat je conditie wordt 
verbeterd. 

Operatie
Als een gewricht blijvend is bescha-
digd, kan een operatie nodig zijn om 
klachten te verhelpen. Een operatie 
wordt uitgevoerd door een orthopedisch 
chirurg of een plastisch chirurg. Tijdens 
de operatie wordt het gewricht  schoon-
gemaakt, vastgezet of vervangen door 
een prothese, een kunstgewricht. Na 
een gewrichtsvervangende operatie krijg 
je vaak revalidatie om met de prothese 
om te leren gaan.

Behandelingen náást 
de medicatie

Soms is volgende 
stap nodig

Als de verschillende (combinaties 
van) DMARD’s niet of niet voldoende 
helpen, is de volgende stap een bio-
logical.  Dit zijn medicijnen die heel 
specifiek bepaalde stofjes in je li-
chaam blokkeren en zo het immuun-
systeem onderdrukken. Daarmee 
wordt de ontsteking afgeremd en 
heb je minder pijn. Er zijn verschil-
lende biologicals, namelijk abatacept, 
adalimumab, certolizumab pegol, 
etanercept, golimumab, infliximab, 
rituximab en tocilizumab. Een 
biological gaat altijd via een injectie 
of infuus in je lichaam. Ze bestaan 
niet in pilvorm, omdat de natuurlijke 
eiwitten waaruit ze bestaan te snel 
zouden worden afgebroken in het 
maag-darmkanaal.

Regelmatige controles

Elke aanpak heeft voor- en nadelen. 
Medicatie kan bijwerkingen hebben. 
Sommige medicijnen kunnen effect 
hebben op je lever- of nierfunctie of 
op de aanmaak van beenmerg. Van 
andere medicatie kun je misselijk wor-
den of hoofdpijn krijgen. Bij ouderen 
en mensen met meerdere ziekten (co-
morbiditeit) die verschillende medicij-
nen slikken, kan er een wisselwerking 
tussen de medicijnen zijn. Ook ben je 
als oudere vatbaarder voor infecties. 
Om te bepalen welke medicatie het 
beste bij je past, kijkt de reumatoloog 
welke schade je in je lichaam hebt en 
hoeveel ‘rek’ je systeem (je lichaam)
nog heeft, dus wat je lichaam aankan. 
Om eventuele bijwerkingen van de 
medicatie goed in de gaten te kunnen 
houden, moet je regelmatig je bloed 
laten controleren.

Personalized medicine

Het middel mag nooit erger dan
de kwaal zijn. Welke bijwerkingen je
ervaart, is persoonlijk; de een is ge- 
voeliger voor het ene middel en de 
ander voor het andere. Daarom is de 
behandeling zo persoonlijk. Ook kan 
de ene toedieningsvorm – pil, injectie, 
infuus – beter bij je passen dan de 
ander. In grote lijnen is de behandeling 
voor iedereen hetzelfde, maar op 

details kunnen we veel doen om aan 
te sluiten bij jou als persoon. Datzelf-
de geldt ook voor de pijnstillers, de 
NSAID’s, zoals diclofenac, ibuprofen 
en naproxen. We kijken altijd welke 
pijnstiller het beste werkt en welke je 
het beste verdraagt.

Niks doen geen optie

RA lijkt soms een milde ziekte. Als 
je weinig klachten hebt, kan het 
overbodig lijken om medicijnen te ne-
men. Maar niets doen is geen optie. 
Het natuurlijke beloop van RA is echt 
grillig. Zonder behandeling ontstaat 
binnen een paar jaar schade aan de 
gewrichten die niet meer te herstel-
len is. Op de langere termijn kunnen 
soms zelfs protheses nodig zijn. 
Vroeger kwamen sommige mensen 
in een rolstoel terecht; gelukkig is 
er tegenwoordig veel kennis van de 
ziekte en zijn er verschillende behan-
delingen voor handen. Hoe eerder 
de diagnose is gesteld, des te beter 
het behandelresultaat. Het eerste 
halfjaar is de unieke kans om blijven-
de schade te voorkomen. Daarom 
is het belangrijk dat de huisarts RA 
bijtijds herkent en je doorstuurt naar 
een reumatoloog.”

e arts en verpleegkundige willen net als jij het 
beste resultaat van de behandeling, dus help 

hen om jou te helpen. Omschrijf je klachten bij je arts of 
verpleegkundige zo precies mogelijk. Luister goed naar 
wat zij te zeggen hebben en stel vragen als er dingen on-
duidelijk zijn. Als je arts of verpleegkundige iets voorstelt 
wat jou onhaalbaar lijkt, leg dan uit hoe je je voelt. Dat is 
beter dan bijvoorbeeld de boodschap te negeren. 

Wees eerlijk

Misschien heb je het gevoel dat je de behandeling niet 
goed onder controle hebt, of dat je aandoening gevolgen
heeft voor je relatie met de mensen om je heen. Of je 
voelt je somber of verdrietig. Vertel dit aan je arts of ver-
pleegkundige. Dat is extra belangrijk als dit al langer dan 
een paar weken duurt. Als zij weten hoe het echt met 
je gaat, kunnen ze je beter helpen. Ook als je je zorgen 
maakt over bijwerkingen, het gevoel hebt dat de behan-
deling niet werkt of als je bent vergeten je medicatie in 
te nemen, dan kun je daar het beste eerlijk en direct over 
zijn. Door je zorgen te delen, kunnen ze vaak opgelost 
worden.

Pak moeilijke onderwerpen aan

Vind je het lastig om bepaalde onderwerpen zoals sek-
sualiteit aan te kaarten? Bedenk dan dat je arts of ver-
pleegkundige waarschijnlijk al vaak van dit probleem 
heeft gehoord en het onderwerp heel gewoon zal vinden. 

Het kan helpen als je het gesprek begint door te zeggen 
dat je een lastig onderwerp op tafel wilt leggen. Je arts 
kan je dan de juiste vragen stellen, waardoor het voor jou 
gemakkelijker wordt om te vertellen wat er aan de hand is. 

Verwoord zaken op een andere manier

Als je goed hebt geluisterd, je zorgen duidelijk hebt uitge-
sproken en specifieke vragen hebt gesteld, maar toch niet 
hebt gekregen wat je nodig hebt, dan kun je daar zeker 
iets aan doen. Probeer je vraag op een andere manier te 
stellen. Zeg bijvoorbeeld: “Ik heb hier nog altijd moeite 
mee. Ik heb het advies opgevolgd, maar er is geen ver-
betering. Waaraan denkt u dat dit kan liggen?” Of je kunt 
je arts  vragen om een doorverwijzing naar een andere 
arts voor een second opinion. Het is wettelijk geregeld in 
Nederland dat je hier recht op hebt. Maak dit dus gerust 
bespreekbaar.

Vat het gesprek samen

Het is handig om aan het einde van het consult in eigen 
woorden samen te vatten wat er besproken is en wat er 
gaat gebeuren. De arts of reumaverpleegkundige kan dan 
direct aanvullen als iets niet helemaal klopt. Overdenk 
thuis nog eens rustig wat er gezegd is en lees eventuele 
informatie die je meekrijgt door. Als je dan nog vragen hebt, 
kun je altijd contact opnemen met de reumaverpleeg-
kundige via e-mail of telefoon.

Een goede verstandhouding met je specialist en verpleegkundige is belangrijk, want
je gaat een jarenlange verbintenis met elkaar aan. Als je je op je gemak voelt, durf je 
eerder vragen te stellen. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor je behandeling en 
voor de relatie met je behandelaren. Hier zijn een paar tips voor een goed gesprek.

Een 
goed 

gesprek
met je 

reumato-
loog

D
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Sabine Sneijder-Rotering heeft zeven 
jaar RA. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen.

niet zo dat ik nooit naar een feest ga! Het is altijd even 
zoeken: wel of niet gaan, wel of geen alcohol. Tegen-
woordig ga ik vaker wél en soms ga ik daar dan even 
een halfuurtje op bed liggen. Ik ben heel open over mijn 
reuma en dat helpt anderen om beter te begrijpen wat 
het met je doet.

Bewegen is gezond

Bewegen is ontzettend belangrijk als je reuma hebt: het 
maakt je pezen en spieren sterk, zodat je gewrichten 
minder worden belast. Op aandringen van mijn tante ben 
ik direct gaan zwemmen toen ik de diagnose RA had 
gekregen. Lopen kon ik amper, maar zwemmen in een 
warm bad ging goed. Ik doe het nog steeds elke week 
met een clubje van mensen met reuma. Toen het een-
maal beter met me ging, ben ik veel meer gaan sporten. 
Ik doe aan fitness onder begeleiding van een fysiothera-
peut.  Daar ontmoet ik ook andere mensen met reuma. 
We wisselen ervaringen uit en stimuleren elkaar om de 
moed erin te houden. Drie à vier keer in de week maak ik 
een lange wandeling. Sporten geeft me superveel energie, 
juist ook als ik me futloos voel. Ik heb lang niet altijd zin, 
maar ik weet dat het goed voor me is.

“Zeven jaar geleden werd bij mij reumatoïde artritis vastgesteld. De
kinderen waren toen zes en vier jaar oud. Ik kampte al meer dan een half 
jaar met pijnlijke schouders en ineens had ik een flink ei op mijn pols. De 
huisarts dacht aan overbelasting, omdat ik fanatiek sportte. Later gingen 
ook mijn vingers en voeten pijn doen. Pas toen ik bijna niet meer kon lopen, 
werd ik doorgestuurd naar de reumatoloog.

Toen ik mijn handen liet zien aan de reumatoloog, wist zij 
eigenlijk al genoeg. De reuma werd bevestigd door de 
foto’s en de bloedonderzoeken. De boodschap van de 
reumatoloog was: “We kunnen heel veel voor je doen. 
Allereerst moeten we het medicijn vinden waarmee we zo 
snel mogelijk de reuma de kop in kunnen drukken.” He-
laas is de zoektocht naar het juiste medicijn voor mij nog 
steeds niet afgelopen; ik blijk een bijzonder geval te zijn.

Pijn houdt altijd een keer op

De pijn in je gewrichten voelt alsof je tussen een bank-
schroef zit geklemd, heel heftig. Er zijn tijden geweest 
dat ik niet meer wist hoe ik het leven vol moest houden. 
Tot mijn vader zei: “Dit zit niet in jou, zo ben jij niet.” Hij 
is het die mij er op zulke momenten vaak weer bovenop 
helpt. Nu weet ik steeds beter hoe lang de pijn duurt: 
vaak neemt de pijn na drie dagen weer af. Als je goed 
naar je lijf luistert, leer je het steeds beter kennen. Ik 
houd mezelf voor ogen dat er na een rotperiode altijd 
weer een goede periode komt. En uit zo’n goede 
periode haal ik echt álles, zodat ik een volgende slechte 
periode aankan.

Omgaan met vermoeidheid

Door mijn reuma ben ik vaak moe. Het scheelt dat ik af 
en toe een schop onder mijn kont krijg van mijn omge-
ving, anders zou ik soms mijn bed niet uitkomen. Het 
is beter om te bewegen en onder de mensen te blijven. 
Ik zorg dat ik een goede balans houd tussen rust en 
activiteit. Soms ga ik ’s middags even liggen, al is het 
maar een half uur. Mijn vrienden zijn gelukkig nooit 
teleurgesteld als ik afbel voor een feestje. Maar het is 

Reuma heb je niet
 alleen, het heeft impact 

op je hele gezin

“Nu weet ik
dat er altijd ook
weer een goede 
periode komt”

“Meer dan ooit heeft de patiënt zelf de verant-woordelijkheid voor zijn of haar behandeling.”  
Prof. dr. Mike Nurmohamed 
reumatoloog Reade, Amsterdam
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Werken en ziekte

Ik kom uit een ondernemersgezin en heb jaren met 
veel passie gewerkt in het bedrijf van mijn vader. In de 
periode dat ik de diagnose RA kreeg, zaten we met ons 
familiebedrijf in een slopende verkoop. Ik had net ge-
solliciteerd bij een nieuwe werkgever. De prognose was 
dat ik nooit meer voor honderd procent zou kunnen 
functioneren, maar wel voor negentig procent. Gelukkig 
was mijn nieuwe werkgever soepel en kreeg ik een 
contract. Het werk mocht ik langzaam opbouwen. Ik 
ben daar twee jaar gebleven, tot mijn werkgever zei: ‘Jij 
moet je op je gezondheid focussen.’ Mijn contract werd 
niet verlengd. Hij had gelijk en de beslissing klopte, 
maar het was een zwaar moment.

Voldoening uit werk

Toen het na een jaar beter ging, ben ik een webwinkel
gestart voor luiertaarten, babykleertjes, originele geboorte-
slingers en ander handwerk. Een vriendin van me doet 
veel van het naaiwerk. Het geeft voldoening om iets te 
doen, al voelt het nog steeds dat ik me moet verdedigen 
dat ik ‘niet echt werk’. Ik ben gewend om financieel 
onafhankelijk te zijn en hoop ooit zelf weer in loondienst 
te kunnen werken. Want het gemis van directe collega’s 
en dat stukje waardering is er wel enorm bij mij.

Zwangerschapswens

We wilden graag een derde kind. Maar ik werd ziek 
en de kinderwens werd uitgesteld. Toen het relatief 
goed met me ging, kwam de wens weer naar boven. 
Zwanger worden is niet iets wat je zomaar doet als je 
RA hebt. Tegelijkertijd weet je dat je niet de enige vrouw 
met RA bent die een kinderwens heeft; het kán. Ik heb 
heel goed overlegd met mijn reumatoloog en gynaeco-
loog. Het kon zijn dat de pijn erger zou worden. Daar-
van dacht ik: ik heb de ergste pijn meegemaakt, daar 
kan ik me wel op instellen. Gelukkig hebben de zwanger-
schapshormonen voordelig voor me uitgewerkt: ik had 
heel weinig pijnklachten tijdens de zwangerschap. Het 
was spannend en soms heel zwaar, maar ons dochtertje 
Lynn is gezond en wel geboren.

Ook je omgeving beleeft reuma

Reuma heb je niet alleen, het heeft impact op je hele 
gezin. Partners zouden ook begeleiding moeten krijgen. 
Toen mijn RA op z’n heftigst was, moest mijn man toekij-
ken hoe ik schreeuwend van de pijn in bed lag. Het enige 
wat hij kon doen was me in een warm bad leggen, vaak 
midden in de nacht. Voor hem is mijn reuma ook een 
acceptatieproces, en daar zit hij nu middenin. Hij heeft 
in het begin wel hulp aangeboden gekregen, maar toen 

leek het niet nodig. Pas nu komen er gevoelens naar 
boven die te maken hebben met mijn ziekte.

Zorg op maat

Met de eerste reumatoloog die mij werd toegewezen, 
had ik niet echt een klik. Toen ik op een reumavoorlich-
tingsbijeenkomst een reumatoloog ontmoette wiens 
presentatie me enorm aansprak, ben ik naar hem 
toegegaan en heb gevraagd of hij mijn reumatoloog 
wilde worden. Dat kon gelukkig. Mijn reumatoloog legt 
me bij elke nieuwe stap de keuzes voor en legt uit wat 
die betekenen. Samen kiezen we de optie die het beste 
bij mijn leven past. Als je een chronische ziekte hebt, is 
het heel belangrijk dat je je goed voelt bij je arts. Het is 
geen rare actie om van reumatoloog te veranderen. Het 
gaat tenslotte om jóuw gezondheid.

Voorbereiding gesprek

Voordat ik naar mijn reumatoloog ga, maak ik een 
lijstje met de vragen die ik heb. Dan weet ik zeker dat 
ik niets vergeet. Ik heb geleerd dat je echt niet zelf op 
het internet moet gaan zoeken, want dan zie je vooral 
de extreme gevallen. Bij belangrijke gesprekken neem 
ik iemand mee; twee horen altijd meer dan één. Ik doe 
veel mee aan onderzoek, omdat ik hoop dat het men-
sen gaat helpen die in de toekomst reuma krijgen.

Reuma leren accepteren

Ik kom elke drie maanden bij mijn reumatoloog in Reade, 
een centrum dat is gespecialiseerd in reumatologie en 
revalidatiegeneeskunde. Ik noem Reade wel eens mijn 
tweede huis. Ik heb er ergotherapie gehad om te leren 
bewegen in de dagelijkse bezigheden. Daarnaast heb ik 
de fysiotherapeut en de podoloog bezocht. Het voordeel 
van Reade is dat je alle disciplines onder één dak hebt. 
Ik heb er ook psychologische begeleiding gehad om te 
leren accepteren dat ik een chronische ziekte heb. De 
acceptatie is misschien nog wel het moeilijkst. Telkens als 
ik denk dat ik er echt wel ben, gebeurt er iets waardoor 
blijkt dat ik mijn RA toch nog niet heb geaccepteerd. 
Honderd procent acceptatie zal er waarschijnlijk nooit 
komen, maar dat is menselijk; de vechtlust om mijn leven 
met RA te leven, houdt me ook op de been.”

 Als je goed naar je lijf 
luistert, leer je het steeds 

beter kennen

“Reumatologen zouden veel meer aandacht 
moeten besteden aan arbeidsparticipatie. 
Gelukkig groeit dit besef.”
Prof. dr. Mike Nurmohamed 
reumatoloog Reade, Amsterdam

RA is geen reden om geen kinderen te willen.
RA heeft weliswaar een erfelijke component, 
maar er spelen altijd meerdere factoren. RA 
is geen erfelijke ziekte. “Wel zijn er zaken 
waar je goed op moet letten”, vertelt Lieneke
Colijn, reumaverpleegkundige in de Sint 
Maartenskliniek in Nijmegen.

Kinderwens op tafel

“Als je een kinderwens hebt, bespreek deze dan met je reumatoloog 
of reumaverpleegkundige. Sommige medicijnen kunnen je vrucht-
baarheid beïnvloeden. Ook zijn er medicijnen die schadelijk kunnen 
zijn voor het ongeboren kind. Ook als man met RA kun je de nadelige 
effecten van medicatie overbrengen op het ongeboren kind.

Zwanger raken

Om veilig zwanger te raken moet je soms tijdelijk stoppen met je me-
dicatie. Omdat dit invloed kan hebben op je ziekteactiviteit, is het beter 
dat dit niet te lang duurt. Ik raad stellen die zwanger willen raken aan om 
seksueel actief te worden. De kans op een zwangerschap is nou een-
maal kleiner als je maar één keer in de week met elkaar naar bed gaat. 
Als je minder spontaan seks hebt omdat je reuma hebt, dan moet je 
de seks misschien meer in gaan plannen. Ook adviseer ik om tijdig het 
zaad van de man te laten onderzoeken op (verminderde) vruchtbaarheid. 
Hoe eerder je dit weet, hoe sneller je een behandeling kunt starten om 
de zwangerschap te bespoedigen. En des te korter duurt de periode 
dat je de gebruikelijke RA-behandeling niet kunt volgen.

Klachten vaak anders

Veel vrouwen hebben tijdens de zwangerschap minder last van hun RA. 
Wel zijn zwangere vrouwen in het algemeen vaker moe en kunnen ze 
last hebben van lichamelijke ongemakken. De bevalling verloopt vaak 
zonder complicaties en kan zelfs thuis als je wilt. Meestal komen de 
reumatische klachten een aantal weken na de bevalling weer terug. Dat 
kan dan als een enorme klap komen. Borstvoeding helpt niet om dit te 
voorkomen. Het is niet zo dat je ziekte extra opleeft, maar door het ver-
schil met de periode ervoor wordt het als een enorme terugval ervaren.”

Zwangerschap

17Aandacht voor RA
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Van binnen 
wéét je wat de 
juiste weg is

Dyanne Beekman, fashion-onderneemster

Mijn drie kinderen en mijn man kunnen me lezen. Ze 
hoeven me niet te ontzien, maar ze weten dat ik dingen 
moet laten om datgene te kunnen doen wat bij mij past. 
Ik kan geen stoere dingen doen met mijn jongetje van 
zes, hoe graag ik ook met hem zou willen stoeien. Mijn 
oudste dochter en ik zijn dol op kringloopwinkels en rom-
melmarktjes, maar ze weet dat ik niks kan beloven. In 
het weekend wacht ze af hoe ik uit de spa kom en vraagt 
dan: ‘Mam, heb je last?’ 

Laatst was ik in het Verre Oosten en ik voelde me daar 
zo goed. Alles was draaglijker, mijn gewrichten en mijn 
hele systeem voelden zoveel beter. Ik heb zelfs weer 
hardgelopen. Toen ik terugkwam na een week, voelde ik 
me tien jaar jonger. De winter in Nederland is rampzalig. 
Mijn wens is om vaker een tijd weg te kunnen naar het 
juiste klimaat. 

Mijn daadkracht en wilskracht zijn mijn manier om met 
de RA om te gaan. Ik wil ontzettend graag mijn bedrijf 
delen en vermenigvuldigen en voor iedereen het beste 
eruit halen. Daarmee pleeg ik roofbouw op mijn lijf. Dat 
maakt me soms ook heel verdrietig. Ik voel een ultima-
tum, want mijn lichaam houdt dit drukke leven niet voor 
altijd vol. Ik zeg niet dat daadkracht de beste manier is 
om met je ziekte om te gaan, alleen zou ik het zelf niet 
anders willen.

Al twaalf jaar heb ik reumatoïde artritis. Ik heb lang 
gewacht om het te delen. Tot ik mijn eerste boek aan het 
schrijven was. Dit boek gaat over wie je bent en wat je 
wilt uitstralen. Maar ook over de bijna twintig jaar dat ik 
mijn eigen bedrijf heb en waar ik vandaan ben gekomen. 
De RA hoort daar zo bij, ik kon het niet uitsluiten. Het 
is nog steeds lastig om erover te praten; liever zet ik de 
knop om en ben ik er niet mee bezig. 

Ik ben het creatieve brein achter mijn bedrijf. Mijn werk zit 
vooral in mijn hoofd, dat scheelt. Er zijn dagen dat ik de 
trap niet op kom, maar met mijn hoofd is niks mis. Zake-
lijk zal je nooit zien dat het niet goed met me gaat. Privé 
doe ik vaak een enorme stap terug. Je moet steeds weer 
keuzes maken wat je waard vindt om te doen. Mijn gezin 
staat absoluut op nummer 1, maar mijn werk bepaalt 
mijn agenda.

Wat ik echt heel erg mis, is hardlopen. Ik heb jarenlang 
fanatiek gerend. Tot het moment kwam dat ik twee, drie 
dagen moest revalideren na het lopen. Dat kon ik mijn 
gezin, maar ook mijn bedrijf niet aandoen. Mijn geest zei 
dat ik moest stoppen met hardlopen, maar mijn lichaam 
wilde de adrenaline. Dat was een heel gevecht. Snow-
boarden deed ik ook heel graag. Ik ski nog wel met de 
kinderen mee, maar snowboarden is te riskant.

Je voelt je lichter als je doet wat bij je past en afscheid 
neemt van dingen die negatieve energie kosten. Je RA 
mag niet de overhand krijgen. Als je goed naar jezelf luis-
tert, dan wéét je wat de juiste weg is. Dat is het accepta-
tieproces. Ik vind mezelf in het mediteren. Ik probeer zo 
vaak mogelijk ’s ochtends Bikram-yoga te doen en een 
uur te rusten in mijn spa in de tuin. Daar lap ik mezelf op 
en als ik dan naar buiten kom, kan ik de dag aan.

“

”

Zo vaak mogelijk
Bikram-yoga en een 
uur rust in de spa

Daadkracht 
is mijn manier om 
te leven met RA

Afscheid nemen 
van dingen die negatieve

energie kosten
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Gerardine Willemsen, voorzitter van de Nationale
Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN)

“Uit eigen ervaring weet ik dat je na de diagnose RA dit eerst moet laten bezinken, en daarna op zoek gaat naar informatie. 
Omdat er ook veel onzin wordt geschreven, is het belangrijk om een goede bron te hebben. Dat is bijvoorbeeld infor-
matie van het ziekenhuis, maar ook de website van ReumaZorgNederland.nl. Daarnaast kun je contact opnemen met
je reumaverpleegkundige om je vragen te stellen. Blijf niet met onzekerheden zitten. Jezelf goed informeren is de eerste 
stap naar zelfredzaamheid.”

Lotgenotencontact

Als je eenmaal in een rustiger vaarwater zit, kan de behoefte komen om eens met anderen over RA te praten. Door 
lotgenoten te ontmoeten ervaar je dat je niet de enige bent met een chronische ziekte. Het gevoel er niet alleen voor 
te staan, kan helpen om beter met de ziekte om te gaan. Bovendien kunnen lotgenoten die al langer leven met RA, je 
helpen met praktische tips. Hoe hebben zij het aangepakt om te blijven werken? Hoe ging hun werkgever ermee om? 
Zijn er praktische tips om huishoudelijke taken te verrichten? Op welke manier kun je blijven sporten of bewegen? 
Lotgenoten ontmoet je via de regionale reumapatiëntenvereniging. Je vindt de contactgegevens op de sites van RZN 
en van het Reumafonds. Reumapatiëntenverenigingen organiseren ook informatieve bijeenkomsten rondom thema’s 
die mensen met reumatische aandoeningen aangaan.

Samen bewegen

Veel reumapatiëntenverenigingen bieden beweegactiviteiten aan. Bewegen is heel belangrijk als je RA hebt: het houdt 
je gewrichten soepel en verstevigt je spieren. Door samen te sporten met andere mensen die RA hebben, combineer 
je bewegen en lotgenoten ontmoeten. Al sportend kun je tips en ervaringen met elkaar uitwisselen. Gerardine: “Het is 
belangrijk om actief te blijven, zeker als je niet werkt. Zorg dat je hersenen aan het werk blijven, dat houdt je scherp. Mijn 
vrijwilligerswerk voor RZN is voor mij de manier om de deur uit te gaan, structuur te houden in mijn leven, andere mensen 
te ontmoeten en me ergens voor in te kunnen zetten.”

ReumaZorg Nederland

RZN behartigt de belangen van mensen met een reumatische aandoening en doet dit door maatschappelijke knelpunten 
aan te pakken, patiëntenverenigingen en leden te ondersteunen als belangenbehartigers en in hun rechten als patiënt, 
en zelfregie te stimuleren. RZN doet dit vanuit de visie dat het managen van een ziekte en behandeling een samen-
werkingsverband is tussen patiënt, behandelaars en de overige partijen in de maatschappij. “Ook de overheid heeft hier 
een rol in, bijvoorbeeld als het gaat om het stimuleren van flexibel werken bij werkgevers”, schetst Gerardine. 

ReumaZorg Nederland geeft onder meer voorlichting over reumatische aandoeningen, organiseert lotgenotencontact 
met de patiëntenverenigingen en onderhoudt politieke en bestuurlijke contacten voor belangenbehartiging. Gerardine: 

“Reuma is nog niet de wereld uit. Er is nog veel werk te doen, ook op het gebied van onderzoek. RZN stimuleert patiën-
tenparticipatie en leidt ervaringsdeskundige reumapatiënten op als onderzoekspartners.” Zowel patiënten als patiënten-
verenigingen kunnen lid worden van RZN (www.reumazorgnederland.nl). ReumaZorg Nederland is lid van EULAR, de 
European League against Rheumatism voor PARE, de groep van nationale patiëntenorganisaties in Europa.

Grip houden 
op je leven

Wat kun je doen om de regie te houden over je leven 
en je niet te laten leiden door je RA? Gerardine Willemsen, 
voorzitter van de Nationale Vereniging ReumaZorg 
Nederland (RZN), gaat in op deze vraag.
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Verpleegkundig specialist Hanneke Voorneveld, 
reumatoloog Angelique Weel en doktersassistent 
Tania Sutter behandelen een patiënt.

Vast team

In het Maasstad Ziekenhuis heb je een vast team van 
een reumatoloog en een physician assistant (PA) of 
verpleegkundig specialist (VS). De PA en VS zijn beiden 
opgeleid om medische taken van de reumatoloog 
zelfstandig uit te voeren, de PA vanuit een gevarieerde 
achtergrond (op hbo-niveau), de VS vanuit een ver-
pleegkundige achtergrond. De ene keer kom je bij je 
reumatoloog en de andere keer bij je PA of verpleeg-
kundig specialist. De reumatoloog is altijd hoofdbehan-
delaar en blijft betrokken bij je medische behandeling. 
Hanneke Voorneveld: “Omdat ik al twintig jaar samen-
werk met reumatoloog dr. Han, eerst als verpleegkun-
dige en nu als verpleegkundig specialist, weet hij dat hij 
patiënten aan me kan toevertrouwen. Hij heeft me ooit 
geleerd: ‘Je mag me honderd keer roepen, liever dan 
één keer niet als het wel nodig was geweest.’ Soms 
roep ik hem er even bij voor zijn advies. En andersom 
vraagt hij ook mijn mening: ik kijk vanuit mijn verpleeg-
kundige achtergrond toch met een andere blik.”

Bij vragen kun je altijd terecht

Daarnaast krijg je in het ziekenhuis te maken met de 
reumaconsulent of -verpleegkundige voor zorgvragen 
rondom reuma. In sommige ziekenhuizen zijn zij ook een 
vast gezicht voor een patiënt. De reumaverpleegkundige 
zal je vooral in het begin extra uitleg geven over de ziekte 

en de behandeling. Ook kan hij of zij je helpen met 
praktische oplossingen en je bijvoorbeeld doorverwijzen 
naar een orthopedisch schoenmaker voor aangepaste 
schoenen. Hanneke: “Hier in het Maasstad Ziekenhuis 
doorloopt de reumaconsulent samen met de patiënt een 
presentatie met vragen over werk, sport, seksualiteit, 
therapietrouw, et cetera. De reumaconsulent is de schakel 
tussen jou en je zorgverleners. Als je geen afspraak 
hebt, maar je maakt je zorgen of je zit met een vraag, 
dan kun je altijd met de reumaconsulent contact opnemen 
via een telefoonnummer of mailadres. Mocht je een 
medische vraag hebben, dan overlegt de reumaconsu-
lent met de reumatoloog. Als je in aanmerking komt voor 
een biological en de reumatoloog heeft dit met je be-
sproken, zal een reumaconsulent daarna de screening 
doen: je krijgt alle informatie over je nieuwe medicatie en 
je wordt gescreend op hepatitis en tuberculose. 

One-stop-shopping

Als je een afspraak hebt in het ziekenhuis, proberen we 
alles aansluitend te plannen: eerst het bloedonderzoek, 
dan naar de doktersassistent voor de ziekteactiviteitsme-
ting en vervolgens naar je reumatoloog, VS of PA. Die 
heeft intussen alle gegevens, waaronder ook  het bloed-
onderzoek, binnengekregen en kan deze met je bespreken. 
De doktersassistenten hier doen ook de prikinstructie, 
als je medicatie krijgt die moet worden ingespoten.”

Jouw eigen 
zorgteam  in  het 
ziekenhuis

Je staat er niet alleen voor. Als je de diagnose reumatoïde artritis krijgt, 
is er een team in het ziekenhuis dat je zo goed en zo snel mogelijk zal 
behandelen om de ziekte te onderdrukken. Reumatoloog Angelique Weel 
en verpleegkundig specialist Hanneke Voorneveld van het Maasstad Zieken-
huis in Rotterdam vertellen met wie je te maken krijgt als je RA hebt.
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Wat heb je nodig?

“De belangrijkste vragen zijn: Hoe belangrijk vind je sek-
sualiteit? Wat heb je zelf nodig? En wat heeft de ander 
nodig? Als je weet wat je zelf wilt, kun je dat ook aan de 
ander vragen. Zet de wensen eens naast elkaar en kijk 
dan welke rol je ziekte speelt. In gesprek met elkaar kun 
je komen tot een manier om de seks voor allebei goed 
te houden. Vaak zie je dat als de seksualiteit wegvalt, 
mensen ook vergeten met elkaar te knuffelen. Maar 
intimiteit is echt een basisbehoefte. Je kunt er samen 
voor kiezen om de seksualiteit weg te laten vallen. Maar 
dan blijft het nog steeds heel belangrijk om elkaar aan 
te raken.

Aanpassen aan nieuwe situatie

RA kan op allerlei manieren invloed hebben op je 
seksualiteit. Je kunt je minder aantrekkelijk voelen door 
je RA. Ook kan de pijn of moeheid maken dat je minder 
zin hebt om te vrijen. Meestal komt de behoefte na een 
tijdje weer terug. Wel moet je er soms samen een nieu-
we weg in zoeken. Een nieuw ritme bijvoorbeeld, met 
een vrijpartij ’s middags als je wél energie hebt. Of een 
andere standje, waarbij je je knieën of handen minder 

RA kan invloed hebben op je seksualiteit.
Als dat problemen geeft, is het belang-

rijk om die te bespreken. Seksualiteit is 
immers voor de meeste mensen een wezen-

lijk deel van hun leven. Lieneke Colijn is
reumaverpleegkundige in de Sint Maartens-

kliniek in Nijmegen en is gespecialiseerd 
in seksualiteit & reuma. 

belast. Een simpele aanpassing kan voldoende zijn 
om vrijen prettiger te maken. Je kunt de verwarming 
aandoen in de slaapkamer, of van tevoren in een warm 
bad gaan, zodat je gewrichten soepeler zijn. Of vóór 
een vrijpartij pijnmedicatie nemen, zodat deze ontspan-
nener verloopt. 

Eerst de oorzaak in kaart

Soms zijn er belemmeringen, zoals droogheid (bij vrou-
wen) of een erectiestoornis. Deze hoeven niet altijd met 
je RA of met de bijwerkingen van je medicatie te maken 
te hebben. Ik onderzoek altijd wat er aan de hand is. 
Een goede analyse is belangrijk om het probleem aan 
te kunnen pakken.

Onderliggend probleem

Een verschil in behoefte hoeft niet altijd door de RA te 
komen. Ik zie ook wel eens dat de RA wordt ingezet 
om een ander probleem niet aan te kaarten. Dan is de 
pijn of moeheid meer een excuus. Als ik merk dat er 
een dieper probleem speelt of de relatie niet goed is, 
dan verwijs ik door. Met deze problemen kun je beter in 
gesprek bij de relatietherapeut of psycholoog. 

Bespreekbaar maken

Seksualiteit is een onderwerp dat bij het leven hoort. 
Toch praten zowel artsen als patiënten er niet makkelijk 
over. Artsen verwachten dat je er zelf over begint als je 
problemen ervaart met je seksualiteit, en andersom is 
dat vaak net zo. Dus wordt wel de vraag gesteld: ‘Kunt 
u zich wassen en aankleden?’, maar niet: ‘Hoe gaat 
het in bed?’ En dat is jammer. Maak problemen met 
de seks altijd bespreekbaar. Dit kan bij je reumatoloog, 
verpleegkundig specialist, reumaverpleegkundige of 
seksuoloog.”

Seksualiteit
& intimiteit

Hanneke Voorneveld (links), dr. Angelique Weel 
(midden) en Marco van der Loos (PA, rechts) 

bespreken een patiënt.

Multidisciplinair overleg

“Er wordt veel onderling overlegd om de beste zorg 
te kunnen leveren”, vertelt reumatoloog Angelique 
Weel. “Elke vrijdagmiddag zit het hele team – reumato-
logen, verpleegkundig specialist, physician assistants 
en reumaconsulenten – bij elkaar om alle patiënten te 
bespreken. Dit heet het multidisciplinair overleg of MDO, 
maar eigenlijk zitten dus alle mensen van één discipline, 
de afdeling reumatologie, bij elkaar. Vaak gaat het over 
ingewikkelde combinaties van ziektebeelden, bijzonder-
heden en verrassende laboratoriumuitslagen. Zo nodig 
schuift een specialist van een ander vakgebied aan, of 
een laborant om de laboratoriumuitslagen toe te lichten. 
Het is heel zinvol om informatie uit te wisselen, ieder 
vanuit een eigen invalshoek.

Handenspreekuur

Wekelijks of maandelijks hebben de reumatologen 
spreekuren samen met andere disciplines. Het han-
denspreekuur bijvoorbeeld, waar een neuroloog, een 
plastisch chirurg, een revalidatiearts, een handenthera-
peut en een reumatoloog bij aanwezig zijn. Of het ‘reu-
deroverleg’, waar een reumatoloog en een dermatoloog 
samen mensen met artritis psoriatica zien.”

Geplande zorg

“Twintig jaar geleden had de afdeling reumatologie 36 
bedden”, vertelt Hanneke. “Nu hebben we er één of 
twee bezet voor patiënten met een systeemziekte. Een 
heel enkele keer ligt er iemand met RA, bij wie de ziekte 
even ernstig is opgevlamd. De meeste zorg op de afde-
ling reumatologie is geplande zorg. Maar er is altijd ruim-
te voor een acute vraag. Er is ook een dagbehandeling 
waar bijvoorbeeld mensen komen die een infuus krijgen. 
Voor sommige patiënten is het fijn om hier naartoe te 
komen vanwege het contact met lotgenoten.”

Zelf medeverantwoordelijk voor 
je behandeling

Je reumatoloog, VS of PA zal je nauw betrekken bij de 
beslissingen in je behandeling. Dit heet shared decision 
making. Angelique Weel: “Je bent zelf mede verant-
woordelijk voor de keuzes in je behandeling. Een open 
gesprek is heel belangrijk, zodat je je eigen belangen 
kunt uitwisselen met je reumatoloog. Heb je geen klik 
of voel je je niet vrij om vragen te stellen, maak dit dan 
bespreekbaar. Je kunt misschien de verstandhou-
ding verbeteren en anders vragen om een ander vast 
aanspreekpunt. De reumatoloog zal dit niet vervelend 
vinden: iedereen is anders en iedereen heeft met een 
ander type mens een prettig contact. Het is belangrijk 
dat je je goed voelt bij je eigen team, want je gaat een 
langdurig traject met elkaar aan.” 

Wie is wie
Reumatoloog

Een medisch specialist die 
expert is op het gebied van 
diverse aandoeningen van de 
gewrichten en immunologi-
sche aandoeningen. Omdat 
een reumatoloog ook ex-
pertise heeft in ziekten van 
inwendige organen, zoals 
longen, lever en hart, kan hij 
of zij mensen met RA behan-
delen die meerdere aandoe-
ningen hebben (comorbiditeit). 
Een reumatoloog voert geen 
operaties uit.

Arts-assistent

In een opleidingsziekenhuis 
zoals het Maasstad Ziekenhuis 
kun je ook te maken krijgen 
met een arts-assistent. Dit is 
een afgestudeerde arts die in 
opleiding is tot reumatoloog. 
Een arts-assistent werkt onder 
supervisie van de reumatoloog.

Verpleegkundig 
specialist (VS)

De VS is zelfstandig bevoegd 
tot bepaalde medische han-
delingen en neemt een aantal 
taken over van de reumato-
loog, die de hoofdbehandelaar 
is. De VS heeft als verpleeg-
kundige ruime ervaring binnen 
de reumatologie en heeft een 
aanvullende masteropleiding 
gevolgd, gericht op medisch 
onderzoek en behandeling van 
patiënten met reumatische 
aandoeningen. 

Physician assistant (PA) 
Een PA voert zelfstandig me-
dische taken van de hoofdbe-

handelaar, de reumatoloog, uit. 
Dit zijn bijvoorbeeld spreek-
uren, controles, onderzoeken 
en behandelingen. Een PA kan 
een gevarieerde achtergrond 
hebben (op hbo-niveau), terwijl 
een verpleegkundig specialist 
werkt vanuit een verpleegkun-
dige achtergrond. 

Reumaverpleegkundige 
of reumaconsulent

Een verpleegkundige die zich 
heeft gespecialiseerd in het 
begeleiden en ondersteu-
nen van patiënten met een 
reumatische aandoening. Zij 
of hij geeft informatie over je 
ziekte, de behandeling en 
omgaan met bijwerkingen, 
maar je kunt met haar of hem 
ook bijvoorbeeld vragen over 
werk, emotionele problemen, 
de invloed van RA op je gezin 
en andere zaken bespreken. 
Verder kan de reumaverpleeg-
kundige praktische tips geven 
over het omgaan met RA in 
het dagelijks leven.

Research nurse

Een onderzoeksverpleeg-
kundige die de reumatoloog 
assisteert bij wetenschappelijk 
onderzoek.

Doktersassistent

De doktersassistent verricht 
verpleegtechnische handelin-
gen ter ondersteuning en in 
opdracht van de reumatologen, 
zoals DAS-metingen, injec-
teren, bloeddruk meten, etc. 
Ook leert hij/zij patiënten om 
zichzelf te injecteren.

25Aandacht voor RA
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accepteren dat dit is wat het leven je 
biedt. Het is de uitdaging om je leven 
opnieuw in te delen. Je leert vanzelf 
om te doen wat je kan en wat niet. 
Het enige wat ik echt niet kan, is 
mijn kleinzonen in de lucht tillen. En 
alle buxushagen knippen, maar dat 
kan mijn zoon gelukkig heel goed. 
Verder draag ik hogere schoenen, 
terwijl ik eigenlijk graag op mocassins 
of op blote voeten loop. En ik trek 
eerder een onderhemd aan, om mijn 
gewrichten warm te houden. Maar ik 
ga wel golfen als het vriest. RA is nu 
gewoon een onderdeel van mijn leven. 

Steun van het gezin

Natuurlijk zijn er wel tijden geweest 
dat ik thuis vervelend was. Dan 
was ik moe, lag ik veel op de bank. 
Als dat een ritme wordt, moet je er 
even op gewezen worden. Gelukkig 
hebben mijn vrouw en kinderen me 
altijd heel erg gesteund. Ze ontzien 
me als het nodig is, maar ze wijzen 
me ook terecht als ik in een cirkeltje 
terechtkom. ‘Nu ga je weer positief 
doen’, krijg ik dan te horen. Het heeft 
geen zin om bij de pakken neer te 
gaan zitten. We plukken de dag!

Blijven werken

In alle jaren met RA heb ik me geen 
dag ziek gemeld. Toen ik destijds mijn 
manager vertelde dat ik reuma had, 
was zijn reactie: ‘Misschien kom je 
wel in aanmerking voor de WAO.’ Dat 
zei me genoeg, de WAO was het laat-
ste wat ik wilde. Natuurlijk heb ik wel 
mindere dagen, maar mijn manager 
heeft er nooit last van gehad dat ik 
reuma had. Als ik het heel druk heb 
op het werk en de stress is hoog, dan 
denk ik: niet piepen. Stress is natuur-
lijk niet goed. Maar er komt altijd wel 
weer een moment voor herstel.

Veel bewegen 

Ik heb geleerd om de balans te 
bewaren. Mijn baan is stressvol, 

etrouwd zijn met een verpleeg-
kundige kan zijn voor- en na-

delen hebben. Maar in dit geval ben 
ik heel blij dat zij aandrong op een 
doorverwijzing. Zelf denk je toch: niet 
zeuren. Maar met je gewrichten kun 
je niet voorzichtig genoeg zijn. Als je 
eenmaal schade hebt opgelopen, is 
dat blijvend. 

Jezelf informeren

De reumatoloog – dezelfde die ik nu 
nog steeds bezoek – gaf aan dat het 
reumatoïde artritis was. Toen ik net 
de diagnose had, raadde hij me af 
om op het internet te lezen over RA. 
Er wordt veel negatiefs geschreven 
en daar word je alleen maar onzeker 
van. Ik mocht hem altijd bellen en dat 
was een hele geruststelling. Nooit ge-
daan trouwens, je belt natuurlijk niet 
zomaar. De meeste informatie heb ik 
van hem. Hij is zelf niet zo’n vragen-
steller en daarom nam ik in het begin 
altijd een briefje met mijn vragen mee.

Je leven opnieuw indelen

In het begin moest mijn vrouw me 
vaak afremmen. Ik wilde nog niet 
toegeven dat ik dingen niet meer 
kon, of anders aan moest pakken. 

‘Nu moet je stoppen,’ zei ze dan, ‘ik 
doe het wel.’ Het kost tijd om te 

de werkdruk is hoog. Ik ben hoofd 
Technische dienst en Projectengi-
neering, dat is eigenlijk een dubbele 
baan. Dat kan ik volhouden als ik 
ook af en toe rust neem. We maken 
graag regelmatig een verre reis. Elk 
weekend ga ik golfen, dan ben ik 
buiten en vierenhalf uur in beweging. 
Mijn golfclubs heb ik aangepast, zo-
dat ik meer grip heb. ‘Komt hij weer 
met zijn knotsen’, zeggen ze dan. 
Zo’n opmerking raakt me niet, dit is 
wat het is. Verder doe ik aan fitness 
en houd ik van mountainbiken. En ik 
probeer elke dag tijdens de lunch-
pauze een blokje om te lopen. Ik heb 
veel baat bij dagelijks bewegen.

Informatiebronnen

Op een vaste dag en een vast tijdstip 
neem ik mijn medicatie en verder 
sta ik eigenlijk niet meer stil bij mijn 
RA. Elke drie maanden laat ik mijn 
bloed testen. Mijn reumatoloog zie 
ik elk half jaar. Met hem is het nu 
ouwe-jongens-krentenbrood. Ik heb 
wel eens angst gehad voor medi-
cijnen. Dat heb ik toen met hem 
besproken en we hebben het een 
tijdje uitgesteld. Uiteindelijk hebben 
we besloten om het toch te doen.

G

Ik heb 
veel baat 

bij elke dag
bewegen

Het is
de uitdaging
om je leven
opnieuw in 

te delen

“Ruim tien jaar geleden kreeg ik een misselijk-
makende pijn in mijn schouder. Ik lag steeds vaker 

moe op de bank. Mijn vrouw, verpleegkundige, 
vond dat ik me niet met een cortisoneprik naar 

huis moest laten sturen door de huisarts. Met wat 
aandringen kwam ik bij de reumatoloog.

Het heeft geen zin
om bij de pakken 
neer te zitten

Jacob de Oude (63) heeft elf jaar RA. 
Hij is getrouwd met Janneke en heeft drie 
volwassen kinderen.
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Je kunt beter nú een goed leven 
hebben. Soms hebben we het over 
nieuwe ontwikkelingen. Ik ben heel 
geïnteresseerd in de genezing van 
RA. Als ik daarover iets lees in het 
blad van het Reumafonds, dan vraag 
ik bij hem na wat hij ervan weet. Ik 
denk niet dat ik genezing nog ga 
meemaken.

Met pensioen

Over twee jaar ga ik met pensioen. 
Daar verheug ik me op. Ik heb dan 
45 jaar gewerkt en het is tijd voor iets 
nieuws. Tot we kinderen kregen heb 
ik jarenlang met hart en ziel gevaren. 
Daarna heb ik altijd hard gewerkt in 
de techniek. Pas de laatste jaren heb 
ik seniorendagen en werk ik minder. 
Als ik straks niet meer werk, ga ik 
vrijwilligerswerk doen in een hospice. 
Wat is er nou mooier dan een zieke 
medemens een mooie laatste tijd te 
geven?”

RA is 
nu gewoon 

een onderdeel 
van mijn 

leven

“Werken aan je gezondheid betekent dat je 

jezelf doelen stelt. Hier horen concrete 

vragen bij die bijdragen aan dit doel. Het 

helpt als de patiënt deze vragen noteert op 

papier en prioriteiten stelt. Bijvoorbeeld na 

drie maanden weer kunnen traplopen of 

misschien zelfs hardlopen. Zo kun je samen 

met je reumatoloog de gezamenlijke doel-

stellingen bespreken en een behandelplan 

vaststellen. Op deze manier kan je zelf bij-

houden hoe je je voelt en aan de bel trekken 

als het niet goed met je gaat.”

Dr. Tim Jansen, reumatoloog 

VieCurie, Venlo

1.

2.

3.

1. Stel een lijstje op
Maak van tevoren thuis een lijst met vragen en zorgen. Probeer in 
de weken voorafgaand aan het consult op te schrijven hoe het gaat 
en of je iets dwarszit. Omschrijf eventuele klachten zo precies moge-
lijk. Loop een paar dagen voor je afspraak door die lijst, zodat je de 
vragen voor jezelf helder hebt. 

2. Ga relevante informatie na
Naast vragen en zorgen heb je misschien zaken die voor de arts 
belangrijk zijn om te weten. Ga de volgende vragen na en geef zo 
nodig deze informatie aan de arts:

Heb je andere gezondheidsproblemen naast RA, zoals een hoge 
bloeddruk of diabetes? 
Gebruik je andere medicijnen naast je behandeling voor RA? Is de 
dosering aangepast? 
Speelt er iets belangrijks in je leven, zoals een kinderwens, erfelijke 
ziekten in de familie, een bezoek aan de tropen of bijvoorbeeld 
gewichtstoename of –afname?

3. Leg alvast je benodigdheden klaar
Voor het gesprek heb je je afspraakkaart en je agenda nodig. Als je 
wilt opschrijven wat de arts vertelt, is het handig om ook pen en pa-
pier mee te nemen. Mocht je tijdens de afspraak geen tijd hebben om 
te schrijven, doe het dan direct daarna: de informatie is dan nog ‘vers’. 

4. Vraag een familielid of vriend mee
Misschien voel je je gesterkt als een familielid of vriend(in) meegaat 
naar de afspraak. Twee horen altijd meer dan een. Ook zij kunnen 
eventueel notities maken. Spreek vooraf met elkaar af wat de rol is 
van degene die met je meegaat, en wat jij van hem of haar verwacht. 
Misschien vind je het zelf lastig om vragen te stellen; dan kan je 
vriend(in) of familielid dat voor je doen. Of misschien wil je alleen 
emotionele steun. Wees eerlijk en duidelijk over je behoeften. 

5. Lees je in
Het is goed om zelf meer over je RA te lezen, maar wees je er van 
bewust dat niet alle informatie op het internet betrouwbaar is. Het 
is ook handig om eventuele aantekeningen van het vorige consult 
terug te lezen.

… is het halve werk. Hier zijn tips voor een 
goede voorbereiding van het gesprek met je 
reumatoloog, verpleegkundig specialist of 
reumaverpleegkundige.

1.

2.

3.

Stoppen met roken is absoluut niet makkelijk. Maar de 
winst voor je gezondheid is vaak groot. Je gaat beter 
ademen, je reuk en je smaak gaan vooruit, je conditie 
verbetert en je loopt minder kans op aan roken gere-
lateerde ziekten. Voor stoppen met roken kun je hulp 
vragen; je huisarts weet meer hierover.

Tipsvoor gezond leven

Als je je slecht voelt door je RA, heb je misschien de 
neiging om in bed te gaan liggen. Maar het is juist 
goed om elke dag te bewegen. Bewegen zorgt voor 
soepelere gewrichten en sterkere spieren en botten. 
Het heeft een gunstige invloed op je hart en vaten, en 
je bloeddruk en het cholesterolgehalte gaan ervan om-
laag. Je krijgt meer energie, je blijft makkelijker op een 
gezond gewicht en het maakt dat je lekker in je vel zit. 
Je lichaam maakt gelukshormonen (endorfine) aan als 
je beweegt. Luister altijd goed naar je lichaam zodra je 
een sport met een hoge impact gaat doen, zoals bij-
voorbeeld hardlopen, tennissen, fitnessen en touwtje 
springen. Overleg met je arts of verpleegkundige welke 
vorm van beweging het beste bij jou en je aandoening
past. Als je pijnklachten hebt, lang niet gesport hebt 
of (veel) te zwaar bent, dan is het beter om voor 
lichaamsbeweging met een lage impact te kiezen: 
fietsen, yoga (fysieke oefeningen en oefeningen tegen 
stress),  tai chi (een lichte, vloeiende serie lichaams-
oefeningen uit China), zwemmen of wandelen.

Als je een chronische ziekte hebt, is het belangrijk om 
je basis goed te houden. Dat betekent onder meer 
gezond eten. Als je gevarieerd eet, krijgt je lichaam alle 
voedingsstoffen binnen die het nodig heeft. Onlangs 
heeft de Gezondheidsraad nieuwe richtlijnen Gezonde 
Voeding uitgebracht. Deze worden door het Voedings-
centrum verwerkt in de Schijf van Vijf, het hulpmiddel 
dat in een oogopslag laat zien hoe je gezond kunt eten.

Schijf van Vijf

Volg je de huidige Schijf van Vijf dan ben je al heel 
gezond bezig:

• 200 gram groente en 200 gram fruit per dag
• Volkoren graanproducten, zoals brood en pasta 

(in plaats van witte varianten) 
• Zachte vetten en olie (in plaats van boter en harde

margarine)
• Niet te veel rood vlees en bewerkt vlees 

(incl. vleeswaren) 
• Enkele porties zuivel per dag: ze bevatten eiwit en

zijn een bron van de vitamines B2, B12 en calcium 
(goed voor je botten). Het vet in melk bevat wel veel 
verzadigde vetten.

• 2 keer per week vis, waarvan 1 keer vette vis, zoals
makreel of zalm. De vetzuren in vis (omega-3-vet-
zuren) beschermen tegen hart- en vaatziekten. 

• Let op zout, de hoeveelheid zout die van nature in
voedsel zit is al voldoende

• Let op met frisdrank, er zitten veel suikers in

De nieuwe Schijf van Vijf voegt daaraan toe:

• Meer peulvruchten
• Dagelijks wat ongezouten noten
• Dagelijks groene of zwarte thee
• Gefilterde koffie in plaats van ongefilterde koffie 

(kookkoffie of cafetière-koffie) 
• Minder vruchtensappen
• Liever geen alcohol

Bron: www.voedingscentrum.nl

Gezond eten

Blijf in beweging

Stoppen met roken
Hulpmiddelen in de keuken

Er zijn allerlei hulpmiddelen om koken met RA te 

vergemakkelijken. Denk aan een zaagmes of elektrisch 

mes, een elektrische blikopener, speciale openers 

voor melkpakken en conservenpotten, en bestek met 

verdikte grepen. Om je boterham te snijden kun je een 

pizzasnijder gebruiken, dan belast je je pols minder.

Op pagina 32 vind je meer informatie over bewegen met RA.
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delplan, maar ze zullen het onder-
werp niet altijd zelf aansnijden. Je 
kunt dit dus het beste zelf bespreek-
baar maken. Met jouw toestemming 
kan de reumatoloog ook informatie 
uitwisselen met de bedrijfsarts.

Hulp van ervarings-
deskundige coach
Er zijn professionals die je vanuit 
hun eigen ervaring met RA kunnen 
helpen. Deze ervaringsdeskundige 

‘participatiecoaches’ kennen de 
werkgerelateerde problemen uit eer-
ste hand en weten hoe je je energie 
kunt managen, zodat je aan het werk 
kunt blijven. Ze kunnen je tips geven 
en je helpen om het gesprek met je 
werkgever te voeren.

Voorkomen: van ziekte-
verlof richting bijstand
Een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
is bij RA niet vanzelfsprekend. Als 
je twee jaar ziekteverlof hebt gehad, 
mag je werkgever je ontslaan. Je 
valt dan onder de Werkloosheidswet 

De bedrijfsarts 
als adviseur
Iedere werknemer heeft recht op 
toegang tot een bedrijfsarts, ook 
als je bij een klein bedrijf werkt. Bij 
deze bedrijfsarts kun je een advies-
gesprek aanvragen. De bedrijfsarts 
is een onafhankelijke arts, die kan 
meedenken over je inzetbaarheid 
en de belasting vanuit het werk. Het 
kan bijvoorbeeld nodig zijn om je 
werkzaamheden aan te passen, of te 
werken met aangepast kantoormeu-
bilair of andere hulpmiddelen. De 
bedrijfsarts heeft een adviserende 
functie richting jou en je werkgever 
en mag alleen met jouw toestem-
ming informatie aan je werkgever of 
reumatoloog geven. 

In gesprek met de 
reumatoloog
Je reumatoloog kan met jou de 
gevolgen van je aandoening op je 
werk bespreken. Samen kun je ook 
bepalen welke behandeling het bes-
te aansluit bij jouw (werkend) leven. 
Reumatologen zien het belang van 
werk als onderdeel van het behan-

en ontvangt een WW-uitkering. De 
maximale duur van deze uitkering 
wordt vanaf januari 2016 geleidelijk 
ingekort tot uiteindelijk 24 maanden. 
Na maximaal twee jaar kom je dus 
in de bijstand of word je afhankelijk 
van het inkomen van je partner. Voor 
je financiële onafhankelijkheid is het 
belangrijk dat het niet zover komt. 
Wacht niet tot je al meermalen ziek 
thuis bent geweest, maar ga zo 
vroeg mogelijk het gesprek aan met 
je werkgever over passend werk. Het 
beste voor jezelf is om zoveel als 
mogelijk aan het werk te blijven.

Acceptatie van 
je ziekte
Als je RA hebt en je kunt niet meer 
werken zoals je van jezelf gewend 
bent, kan dat je het gevoel geven dat 
je niet meetelt. Praat eens met je reu-
maverpleegkundige over dit gevoel. 
Die zal bevestigen dat veel mensen 
met een chronische aandoening dit 
gevoel hebben en dat het tijd kost 
om je ziekte te accepteren. Zij of hij 
kan je tips geven en vaardigheden 
leren om hiermee om te gaan. Mensen 
met RA wie het lukt aan het werk te 
blijven, zijn vaak heel gemotiveerde 
werknemers die van grote waarde 
zijn voor hun werkgever.

Met dank aan Tamara Raaijmakers 
van het kenniscentrum Centrum Werk 
Gezondheid en programmamanager 
bij Fit for Work, gericht op werkbehoud 
bij een chronische aandoening.

Medewerking van je werk
Niet elke werkgever staat ervoor open 
om mee te denken wat het beste is voor 
jou en voor het werk. Het kan zijn dat 
je in een lastige situatie komt. Als je zelf 
meer wilt lezen over je rechten, plichten 
en veranderingen in werk en inkomen bij 
ziekte, kijk dan op bijvoorbeeld
Denkhulpwerkenchronischziek.nl of Uwv.nl.

Zelfstandig werkenden
Ben je zzp’er, dan moet je zelf maatre-
gelen nemen tegen het risico van ziekte, 
arbeidsongeschiktheid of (tijdelijk) geen 
werk, bijvoorbeeld door een verzekering 
af te sluiten. Je hebt geen achtervang 
van een bedrijfsarts of afdeling Perso-
neelszaken. Om aan het werk te kunnen 

blijven, ben je vooral op jezelf en je 
netwerk aangewezen. Wel kunnen veel 
tips voor werknemers ook jou als zzp’er 
op weg helpen, zoals bijvoorbeeld de 
informatie in de patiëntenrichtlijn Reuma 
en behoud van werk en de adviezen van 
ervaringsdeskundige coaches die vaak 
ook zelf zzp’er zijn.

Zoveel als mogelijk werken
Werk brengt structuur in je leven, draagt 
bij aan je zelfontplooiing, zorgt voor sociale 
contacten en geeft je financiële onafhanke-
lijkheid. Goed werk – dat is werk dat bij je 
past – bevordert ook je welzijn. En het zorgt 
ervoor dat je minder gezondheidsklachten 
ervaart. Maar soms word je door je RA 
(tijdelijk) belemmerd om te werken. Het is 
belangrijk om zo vroeg mogelijk in je ziekte-
proces bij je werkgever aan te geven dat je 
RA hebt. Je kunt samen overleggen hoe je 
je werk het beste kunt blijven uitvoeren of 
weer kunt oppakken. Je hoeft je werkgever 
niet alles te vertellen over je RA; je kunt het 
gesprek heel functioneel houden. Bespreek 
vooral of je inzetbaar bent en zo ja, voor 
welke taken. Het is belangrijk dat je werk 
doet dat bij je past. 

Werk dat bij je past
Zeker als je net (langdurig) ziek thuis bent 
geweest, is het belangrijk dat je het werk 
geleidelijk opbouwt. Je wilt vast ook energie 
overhouden voor je privéleven. Dit betekent 
niet dat je klusjes moet gaan doen: werk 
moet niet alleen energie kosten, maar ook 
opleveren. Om duurzaam inzetbaar te blijven, 
is het belangrijk dat je met je werkgever 
zoekt naar werk dat past bij je capaciteiten, 
mogelijkheden en wensen. Mocht je je oude 
werk niet meer kunnen uitvoeren, dan kun je 
overwegen om je te laten bij- of omscholen 
met een financiële bijdrage van je werkgever. 
Passend werk is maatwerk.

Sociale rollen
Betaald werk behoort samen met ‘relatie met de 
partner’ en ‘relatie met kinderen’ tot de drie belang-
rijkste sociale rollen, belangrijker dan vrije tijd, reizen 
en relaties met vrienden. Dit geldt voor zowel ge-
zonde mensen als voor mensen met een chronische 
aandoening. Maar voor mensen die chronisch ziek 
zijn, heeft elke sociale rol een grotere betekenis. Het 
lijkt erop dat deze rollen nog waardevoller worden 
als je beseft dat je ze ook kunt verliezen*.

*Bron: Alles van waarde is weerloos − Inaugurale rede
Prof. dr. A.E.R.C.H. Boonen, hoogleraar Maatschap-
pelijke aspecten van reumatologische aandoeningen 

− Universiteit Maastricht – 2014.

Veel mensen met reumatoïde artritis willen 
blijven werken. Werken geeft een zinvolle 

bijdrage aan je leven en draagt bij aan je wel-
zijn en geluk. Maar hoe doe je dat: werken 

met een chronische aandoening?

Blijven werken is
 vaak gezonder 
dan thuisblijven
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Orthopeed
Een orthopeed of orthopedisch 

chirurg behandelt mensen met

aandoeningen van het bewe-

gingsapparaat (botten, pezen, 

spieren), vergroeiingen, gevolgen 

van ongevallen, overbelasting en 

veroudering. 

Physician assistant 
(PA) 
Een PA voert zelfstandig 

medische taken van de hoofd-

behandelaar (de reumatoloog) 

uit, zoals spreekuren, controles, 

onderzoeken en behandelingen,

zonder dat deze de gehele medi-

sche opleiding heeft doorlopen. 

Podotherapeut 

Verhelpt klachten aan de voeten, 

bijvoorbeeld door aanpassingen 

te maken in schoenen.

Patient Reported 
Outcomes (PROs) 
Uitkomsten van zorg die betrek-

king hebben op de gezondheid 

van de patiënt en die de patiënt 

zelf rapporteert. Wanneer een 

instrument wordt gebruikt om 

een PRO mee te meten, wordt 

het ook wel een Patient Reported 

Outcome Measure (PROM) 

genoemd. Met PROMs is het 

mogelijk om de effectiviteit van 

een behandeling te meten vanuit 

het perspectief van de patiënt.

Reumatoïde artritis 
(RA)
Een chronische auto-immuun-

ziekte die gekenmerkt wordt 

door gewrichtsontstekingen 

en schade aan de gewrich-

ten. Artritis is afgeleid van het 

Griekse woord arthron, dat 

gewricht  betekent. Het woord 

‘reuma’ komt ook uit het Grieks 

en betekent ‘dat wat stroomt’ of 

‘ziekteverwekkende vloeistof’.

Begrippenlijst

Baseline
Uitgangssituatie voor aanvang 

van de behandeling

Bezinking
Objectieve maat van bloedonder-

zoek om de algehele ontstekings-

eiwitten − veelal samenhangend 

met ontstekingsactiviteit − in het

lichaam vast te stellen. Deze wordt 

uitgedrukt in de snelheid (milli-

meter per uur) waarmee de rode

bloedcellen in een buisje bloed 

onder invloed van de zwaarte-

kracht naar beneden zakken. 

Biological
Medicijnen die afkomstig zijn 

van een levend organisme, die 

bij de behandeling van RA  het 

doel hebben het immuunsys-

teem specifiek te onderdrukken. 

Cholesterol
Een vet dat als bouwstof dient 

voor cellen in het lichaam. 

Cholesterol kan blijven plakken 

aan beschadigingen van de 

vaatwanden bij aderverkalking 

(atherosclerose), waardoor deze 

dichtslibben. 

CDAI (Clinical Disease 
Activity Index)
Instrument om de ziekteactiviteit 

bij RA objectief te meten.

Comorbiditeit
Het hebben van meerdere aan-

doeningen tegelijkertijd.

DAS28 

Disease Activity Score, instru-

ment om de ziekteactiviteit bij RA 

objectief te meten.

DMARD
Disease Modifying Anti Rheuma-

tic Drug ofwel ziekteactiviteit- of 

Echografie
In het Engels ‘ultrasound’ ge-

noemd, is het meten van een ont-

steking met een echoapparaat.

Flare
Een ‘flare’ of ‘opvlamming’ be-

tekent dat het ontstekingsproces

 − en daarmee de klachten − 

actiever wordt.

MDO
Multidisciplinair overleg, waarin 

verschillende disciplines (reuma-

toloog, plastisch chirurg, derma-

toloog e.a.) of het hele team 

binnen één discipline bij elkaar 

zitten om patiënten gezamenlijk 

te bespreken.

NSAID 

Non-Steroidal Anti-Inflammatory 

Drug ofwel ‘niet-steroïde’ ontste-

kingsremmende pijnstiller.

Nurse practitioner
Neemt verschillende taken van 

de arts over en kan in bepaalde 

gevallen zelf diagnoses stellen 

en medicatie voorschrijven. De 

Nurse practitioner houdt in 

overleg met een arts zelfstandig 

spreekuur, kan huisbezoeken 

doen en voert behandelingen uit. 

Tegenwoordig ook verpleegkun-

dig specialist genoemd. 

One-stop-shopping
Alle afspraken – bloedonder-

zoek, DAS28 score en andere 

metingen plus het gesprek met 

de reumatoloog – op één dag 

gepland, zodat je als patiënt maar

één keer per kwartaal of halfjaar 

naar het ziekenhuis hoeft.

Remissie
Het zodanig onder controle 

brengen van het ontstekingspro-

ces dat de klachten als gevolg 

van de ontsteking minimaal  of 

geheel rustig zijn. In de praktijk 

betekent dit een DAS28-score 

kleiner dan 2,6. 

SDAI (Simplified 
Disease Activity Index)
Instrument om de ziekteactiviteit 

bij RA objectief te meten.

Shared decision 
making
Proces waarbij zorgverlener en 

patiënt samen beslissen tot een 

bepaalde behandelstrategie. 

Tapering
Afbouwen van een medicijn.

Tight control
Regelmatig meten of de ziekte-

activiteit is gedaald en op basis 

hiervan eventueel de behandeling 

aan te passen tot het gewenste 

effect is bereikt.

Treat to target
Het behandelen van ziekte 

waarbij een duidelijk behandel-

doel gesteld wordt. Het doel is in 

het geval van RA vaak remissie.

VAS-score
Visuele Analoge Schaal, een 

manier om pijn te meten op een 

schaal van 1 tot 10, waarbij de 

patiënt kan aangeven hoeveel 

pijn hij of zij ervaart: de ene kant 

staat voor geen pijn en de andere

kant voor extreem veel pijn.

Verpleegkundig 
specialist
De verpleegkundig specialist 

(VS) is zelfstandig bevoegd tot 

bepaalde medische handelingen 

en neemt een aantal taken over 

van de reumatoloog, die de 

hoofdbehandelaar is.

Wist je dat

Wandelroutes
Dewandeldate.nl

Eropuit.nl/wandelen
Natuurmonumenten.nl

Nordicwalking.nl
Pieterpad.nl

Wandelnet.nl

Wist je dat je veel 
zelf kunt doen?

Nu fysiotherapie niet meer in de basisverzekering 
zit, zien sommige mensen af van bewegen. Maar 
je kunt voldoende doen om in beweging te blijven. 

Je bent immers zelf verantwoordelijk voor een 
gezonde leefstijl en bewegen hoort daarbij. Dat 

hoeft niet direct een bezoek aan de sportschool te 
zijn. Je kunt zoveel mogelijk doen in je eigen tempo. 

Ook liggend op je bed luchtfietsen draagt al bij 
aan je gezondheid.

Wist je dat mensen 
met RA vroeger lange tijd in een 

kliniek lagen om te rusten?
De rust werd af en toe onderbroken door een serie 

oefeningen onder begeleiding van een fysiothe-
rapeut. Tegenwoordig is duidelijk hoe belangrijk 

bewegen is voor je gezondheid. De zorg voor 
RA-patiënten is veranderd van passief met af en toe 

een serie oefeningen naar actief: elke dag zoveel 
mogelijk in beweging blijven.

Wist je dat het risico 
van onderbelasting groter is 
dan dat van overbelasting?

Als je reuma hebt, is de kans groot dat je te 
weinig beweegt. Het gevolg hiervan is dat bewegen 

steeds moeilijker gaat.

Wist je dat zitten 
‘het nieuwe roken’ wordt 

genoemd?
‘Zitten is het nieuwe roken’ is een uitspraak die je 

steeds vaker leest en hoort. Door veel te zitten 
loop je meer risico op allerlei ziekten. En wie ziek is, 
wordt eerder beter door vooral te blijven bewegen: 
bewegen leidt tot minder ziektelast en een betere 

kwaliteit van leven.¹

Wist je dat de Beweegnorm
 inhoudt dat je ten minste vijf 

dagen per week dertig minuten 
beweegt?

Om een goede gezondheid te behouden is 
het gewenst ten minste vijf dagen per week 

dertig minuten matig intensief te bewegen, juist 
als je reuma hebt. Matig intensief betekent bij-

voorbeeld fietsen of wandelen. Kijk op 
Nisb.nl of 30minutenbewegen.nl voor meer 

informatie over de Beweegnorm.

Wist je dat er veel activiteiten 
voor mensen met reuma 
worden georganiseerd?

Op veel plekken in het land worden beweeg-
activiteiten georganiseerd. De lokale reumapatiënten-

vereniging kan je informeren over sportieve 
activiteiten voor mensen met een reumatische 

aandoening bij jou in de buurt. Rondom Wereld- 
ReumaDag (12 oktober) worden vaak ook sportieve 

evenementen georganiseerd, bijvoorbeeld 
Beweegdagen in ziekenhuizen.

Bewegen is gezond

¹Physical Activity: An Underestimated Investment in Human Capital? Richard Bailey, Charles Hillman, 
Shawn Arent, and Albert Petitpas, In: Journal of Physical Activity and Health, 2013, 10, 289-308

Met dank aan Edwin Geleijn, fysiotherapeut afdeling 
Revalidatiegeneeskunde, VU medisch centrum.
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Meer weten
Organisaties

ReumaZorgNederland.nl (RZN)
RZN behartigt de belangen van patiëntenvereni-
gingen en voor mensen met reuma, geeft voor-
lichting en bevordert lotgenotencontact. Je vindt 
hier ook contactgegevens van lokale en regionale 
reumapatiëntenverenigingen (rpv’s) en 
ziektespecifieke patiëntenorganisaties.  
ReumaZorg Nederland heeft ook een 
Facebook-pagina.

Reumafonds.nl
Het Reumafonds financiert wetenschappelijk 
onderzoek, geeft voorlichting en komt op voor 
mensen met reuma. Het Reumafonds heeft ook een 
Facebook-pagina.

Reumaforum.nl
Informatie en lotgenotencontact.

Reuma-uitgedaagd.nl
Zelfmanagementtraining voor mensen met reuma.

Youth-R-well.com
Community voor jongeren met reuma van 16 tot 
30 jaar. Via de website kun je informatie vinden en 
contact leggen met andere jongeren met reuma op 
het forum. Youth-R-well organiseert ook activiteiten.

Jeugdreumavereniging.nl
Vereniging voor ouders van kinderen met Juveniele 
Idiopatische Artritis (JIA) en aan reuma verwante 
aandoeningen.

W
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Reumamagazine
Reumamagazine (voorheen In Beweging) informeert 
mensen met reuma al dertig jaar over wetenschap-
pelijke ontwikkelingen, medicijnen, nieuws vanuit 
reumapatiëntenverenigingen, lotgenotencontact en 
hulpmiddelen. Voor een abonnement zie Reumama-
gazine.nl.

Zorgboek Reumatoïde artritis 
Brede informatie over de medische kant van RA, 
maar ook over RA in het dagelijks leven.
Uitgave van Stichting September, verkrijgbaar bij de 
apotheek of via Boekenoverziekte.nl.B
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Eular.org/pare.cfm
De European League Against Rheumatism (EU-
LAR) is een koepelorganisatie voor onderzoekers, 
patiënten (PARE) en paramedici. De visie is dat 
mensen met reumatische en spierziekten in Europa 

‘empowered’ worden om volwaardig en onafhan-
kelijk hun leven in te kunnen richten en te leven. 
Daartoe worden activiteiten en programma’s van 
hoge kwaliteit georganiseerd.

Reumamagazine.nl
 

Mocht je na het lezen van dit magazine 
meer willen lezen, kijk dan eens op 
Reumamagazine.nl.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelenwijzer.nl
Oplossingen bij alledaagse activiteiten.

RA en arbeidsparticipatie

• Centrumwerkgezondheid.nl/target@work/tools/  
patient-info

• Denkhulpwerkenchronischziek.nl
• Emma-at-work.nl
• Fitforworknederland.nl
• Werkenchronischziek.nl 
• Reumafonds.nl - Informatie over reuma en werk

Ervaringsdeskundige coaches voor 
advies en ondersteuning bij o.a. werk:
• Centrumchronischziekenwerk.nl 
• Chronischwerkt.nl
• Cirkelderseizoenen.nl

Zorgwijzer RA
Boekje voor mensen met RA ter ondersteuning van 
zelfmanagement. Verkrijgbaar bij RZN voor patiën-
tenverenigingen en hun leden via info@reumazorg-
nederland.nl.

Reuma en behoud van werk 
Waarom is werk belangrijk en wie kan helpen om je 
werk te kunnen doen?
Patiëntenrichtlijn, 2015, verkrijgbaar bij onder meer 
Reumafonds.nl.

Colofon
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