
“Waarden bij mensen 
met reuma en een  
migratieachtergrond”

Doel
Meer inzicht krijgen in de waarden van mensen met reuma 
en een migratieachtergrond om daar tijdens het samen be-
slissen over een passende behandeling beter rekening mee 
te kunnen houden. 

Methode
Focusgroep met 6 deelnemers op locatie van het  
Erasmus MC.

Deelnemers moesten voldoen aan 4 criteria: 

•  Diagnose ontstekingsreuma
•  Volwassen inwoner van Nederland
•  Eerste- of tweede generatie migratie achtergrond
•  Basisbeheersing van de Nederlandse taal

Resultaten
Samenstelling van de focusgroep: 

•    Eerste generatie migrant (n=3), Tweede generatie  
migrant (n=3)

•    Land van herkomst: Suriname (n=3), Indonesië (n=1),  
Turkije (n=1), Hongkong (n=1)

•   Geslacht: vrouw (n=5), man (n=1)
•    Vormen van reuma: artritis psoriatica (n=2),  

reumatoïde artritis (n=4). 
•  Gemiddeld aantal jaar sinds diagnose: 11,5 jaar 

Uit de focusgroep kwamen verschillende waarden naar  
voren, die van invloed zijn op de keuze voor een  
behandeling. Deze waarden zijn opgesplitst in vier 
hoofd categorieën:

•    Beslissingswaarden (waarden rondom: de te nemen 
beslissing zoals werkzaamheid en bijwerkingen)

•    Situationele waarden (waarden rondom: impact op 
het dagelijks leven)

•    Externe waarden (waarden rondom: relatie met ande-
ren zoals de zorgverlener)

•    Globale waarden (waarden rondom: persoonlijke  
overtuiging)

Een waarde is in oranje aangegeven, wanneer deze 
alleen in het eerdere onderzoek1 of alleen in de focus-
groep aan de orde is gekomen.

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) deed in 
2020 onderzoek naar de ‘waarden’ die voor mensen met  
reuma belangrijk zijn wanneer ze een keuze moeten maken 
voor hun behandeling 1. Mensen met een migratieachtergrond 
waren ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. Om de waar-
den van deze doelgroep verder te verkennen, organiseerde 
RZN in 2021 samen met het Erasmus MC een focusgroep.

Factsheet Focusgroep



Waarde uit eerder onderzoek Waarde uit focusgroep Quote uit focusgroep

Effectiviteit behandeling op ontsteking Effectiviteit op klachten  “Voor de reuma doet die (biological) het goed als ik 
geen ontstekingen heb.”

Effectiviteit behandeling op functioneren -

Effectiviteit behandeling op pijn Effectiviteit op pijn  “Als de pijn maar weggaat. Dat is voor mij echt het 
allerbelangrijkste.”

Effectiviteit behandeling op vermoeidheid Effectiviteit behandeling op slaap Deze waarde is op een post-it vermeld en daarna niet 
verder ter sprake gekomen in de focusgroep. 

Vermijden negatieve bijwerkingen Bijwerkingen medicatie  “Ik heb zelf besloten dat ik ging stoppen met de MTX.  
Ja, teveel bijwerkingen.”

In goede lichamelijke conditie blijven Willen sporten, lopen  “Ik wil fysio, ik wil gaan lopen. Ik heb op de loopband 
weer leren lopen want ik kon niks meer.”

- Psychologische impact van bijwerkingen “Je wordt al misselijk (van de MTX) maar je hebt het nog 
niet eens ingenomen.”

- Waarde hechten aan laboratoriumuit-
slagen

 “Zolang mijn bloedwaardes goed zijn, dan heeft het mis-
schien geholpen, dat ik op 8 (tabletjes) zit.”

Beslissingswaarden

Waarde uit eerder onderzoek Waarde uit focusgroep Quote uit focusgroep

Zelfstandig blijven Zelfstandigheid  “Dat is dan zo erg, dat je niet mobiel bent, dat je dat niet 
zelf kan doen. Je auto instappen en wegrijden.”

Mensen kunnen ontmoeten Leuke dingen doen  “Interactie met mensen, sporten, leuke dingen, dansen, 
naar de bioscoop gaan, gewoon het leven.”

Een zo normaal mogelijk leven leiden Kwaliteit van leven “Ik denk dan wel van, de MTX is voor de reuma. Maar de 
rest van de dag ga ik verder met mijn leven.”

- Kinderwens “XX is de medicatie die ik gebruik en dat heeft te maken 
omdat ik een kinderwens heb.”

- Genoeg energie hebben om te kunnen  
blijven functioneren 

“Dat je gewoon genoeg energie hebt om de dingen te 
kunnen doen waar je gelukkig van wordt.”

- Willen blijven werken “Als ik maar wel kan werken.”

Situationele waarden



Waarde uit eerder onderzoek Waarde uit focusgroep Quote uit focusgroep

Zorgprofessional die rekening houdt met 
co-morbiditeit

- -

Zorgprofessional die voldoende tijd 
heeft

- -

Zorgprofessional die de patiënt serieus 
neemt in zijn/haar keuze

Serieus genomen worden door de arts  “Dat de arts mijn pijn begrijpt en dat het niet zo bijvoor-
beeld wordt weg gelachen.”

- Vertrouwen in de arts “Hij zegt: “Laten we maar naar acht (tabletjes) gaan. Dan 
zeg ik: “Prima.” Hij is de arts. Ik heb vertrouwen in die man.”

- Kundige arts  “(…) en hij kijkt dan naar mijn bloedwaardes. En dan voelt 
hij zo de ontstekingen.”

- Arts die mijn dossier kent  “Ik denk dat bij reuma het wel prettig is als je een vaste 
arts hebt.”

- Informatie/uitleg die de arts geeft “Dan moet de dokter wel heel goed uitleggen waarom.”

- Arts die actief luistert “Ik wil toch een second opinion. Toen had ze het zelf in 
orde gemaakt. Ze vond het ook een goed idee.”

- Familiaire rol “Ik wil met mijn kleinkind kunnen spelen. Ik wil mijn klein-
kind naar school brengen.”

Externe waarden

Waarde uit eerder onderzoek Waarde uit focusgroep Quote uit focusgroep

Autonomie Autonomie “Dat ik mezelf kan redden, dat ik niet hulpbehoevend ben.”

Zelfbeeld Uiterlijk/schaamte  “Wat ik voor mezelf belangrijk vind is het uiterlijk.  
Als het zo slecht is met je huid. Dat wordt alleen maar 
nog meer stress.”

Intimiteit Intimiteit “Als ik soms in bed lig en ik wil mijn partner vasthouden, 
dan heb ik last van mijn pols. En dat vind ik wel jammer.”

- Zo min mogelijk medicatie, omdat het 
lichaam het zelf moet kunnen oplossen

“Ik ben altijd geweest van zo min mogelijk medicatie. 
Omdat ik het lichaam gewoon zuiver en puur zou willen 
hebben.”

- Niet ziek willen zijn: niet elke dag hoeven 
denken dat je reuma hebt

“Als je geen pijn hebt, dan vergeet je het heel gauw, 
maar zodra het weer terugkomt, denk je: oh wat doet 
het pijn. Daar word je e en beetje verdrietig van.”

- Geen tijd willen verliezen  “Het is bij mij ook zo dat de ene dag ben ik happy de 
peppie en de volgende dag kan ik zo weer onder de 
dekens. De hele dag ben ik kwijt.”

- Behoefte aan stabiliteit “Het kan zijn dat ik straks ga slapen en morgen wakker 
word en dan heb ik last van mijn schouder of mijn knie.”

Globale waarden



Discussie
•  Er is één focusgroep gehouden. 
•   Uitvragen van waarden gaat wellicht nog beter met één 

op één diepte interviews.
•  Deelnemers woonden al langere tijd in Nederland. 
•    De waarden uit de focusgroep zijn vergeleken met de 15 

belangrijkste waarden uit eerder onderzoek, niet met alle 
66 waarden uit dit eerdere onderzoek.

Conclusie
•    Waarden uit de focusgroep waren veelal dezelfde als uit 

eerder onderzoek.  
•    Aanvullende waarden uit de focusgroep hadden vooral 

betrekking op: 
•    Externe waarden gericht op de zorgverlener zoals  

‘vertrouwen in de arts’
 •   Globale waarden zoals ‘zo min mogelijk medicatie’
•  Reumatologen en reumaconsulenten moeten waarden 

van hun patiënten uitvragen in de gespreksvoering. 
•  In vervolgonderzoek meer oog voor waarden van 

mensen met een migratieachtergrond die minder geïnte-
greerd zijn.
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