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Programma Congres EULAR 2020 

 

Woensdag 3 juni 
 

13.00-14.00 uur: Opening Plenary Session  
 
Welkom door Ian McInnes 
Professor Ian McInnes, President van EULAR, opent het EULAR e-Congres 2020. De COVID-19 
pandemie heeft ons leven veranderd. Als professionals stellen we ons open voor nieuwe 
manieren van online samenwerking. We kunnen trots zijn op wat we de afgelopen maanden 
hebben bereikt. Veel dank voor alle inspanningen van vele professionals en vrijwilligers voor 
het faciliteren van dit e-Congres. Een warm welkom voor iedereen die zich vandaag bij ons 
aansluit vanuit onze drie EULAR-pijlers: reumatologen, zorgprofessionals en mensen met 
reuma afkomstig uit Europa, maar ook uit andere landen van over de hele wereld. 
 
Innovatie door Claudiu Leverenz 
Innovatie staat centraal in alles wat we doen voor mensen met reuma. Spreker Claudiu 
Leverenz spreekt over het belang van innovatie bij mensen met een aandoening of 
handicap. Hij heeft een intuïtieve handsfree rolstoel ontwikkeld voor mensen die verlamd 
zijn. Leverenz:  "1,3 Miljard mensen op onze planeet leven met een handicap. Een handicap 
die hun leven beïnvloedt. Zij willen ondanks hun handicap zo veel mogelijk zelfstandigheid 
behouden. Er zijn veel apparaten beschikbaar, die hierin ondersteuning kunnen bieden zoals 
een exoskelet om te kunnen lopen, maar ook apparaten zoals smart-glass die je kunnen 
helpen om zelf te kunnen eten en drinken, zelfs als je je armen en handen niet kunt 
gebruiken. Zelfs voor het voeren van telefoongesprekken kan smart-glass mensen met een 
fysieke beperking helpen. Houd de persoon met de beperking altijd in het middelpunt van 
elke innovatie. Neem zijn/haar behoeften mee, zodat een innovatie daadwerkelijk een 
verschil kan maken."  
 
Congress Highlights by John Isaacs 
Professor John Isaacs heeft geholpen bij het opzetten van het wetenschappelijke 
programma van EULAR 2020. Hij vat kort de hoogtepunten van het congres van deze week 
samen. Het hoogtepunt op woensdag 3 juni is de sessie over de COVID-19 aanbevelingen en 
de vergelijking tussen de EULAR- en ACR (American College of Rheumatology) versie van 
deze aanbevelingen. Het hoogtepunt van donderdag 4 juni is de live sessie over COVID-19 
voor patiënten, georganiseerd door PARE (Patients Against Rheumatism Europe). Vrijdag 5 
juni is er een zeer inspirerende sessie over Fibromyalgie. Zaterdag 6 juni worden de 
nieuwste EULAR-aanbevelingen uitgelicht. 
 
Prize winners abstracts by Loreto Carmona 
Professor Loreto Carmona, voorzitter van de selectiecommissie voor prijswinnende abstracts 
2020, kondigt de mensen aan die dit jaar in de prijzen zijn gevallen met hun abstract: 

- Basaal and Translationeel Onderzoek:  
Gwenny Verstappen (Nederland), Christopher Lessard (VS), Simon Mastbergen (NL), 
Yubin Luo (China), Chamutal Gur (Israel) 

- Klinisch Onderzoek:  
Martin Schaefer (Duitsland), Anna Moltó (Frankrijk), Ulf Lindström (Zweden), Andre 
Luquini (Canada), Sebastian Unizony (VS), Rona Smith (Verenigd Koninkrijk) 
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- Onderzoek voor PARE: 
Brian Lynch (Ierland): ‘Pregnancy and arthritis – a patient education programme in 
Ireland’  

- Onderzoek door de jonge reumatoloog: 
Hsin Yen Liu (Canada), Arshed F. Al-Obeidi (VS), Ana Pascual-Dapena (Verenigd 
Koninkrijk) 

- Onderzoek door zorgverleners uit de 1ste lijn:  
Tim Pelle (Nederland), Anne Therese Tveter (Noorwegen), Tuva Moseng 
(Noorwegen) 

- FOREUM onderzoek: 
Martin Englund (Zweden)  

 
De toekomst van de reumatologie door Annamaria Iagnocco 
Annamaria Iagnocco, de aankomend President van EULAR, deelt haar antwoord op de vraag: 
Wat is de toekomst van de reumatologie? Deze toekomst ligt in het ontrafelen van de 
mechanismen, die reuma veroorzaken en in de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor 
betere diagnostiek en behandeling van reuma. De weg naar de toekomst is uitdagend en 
vraagt om samenwerking in onderzoek met behulp van nieuwe technologieën. EULAR zal 
innovatie op dit gebied ondersteunen. Dit e-Congres is het bewijs, dat we al in de toekomst 
zijn.  
 
Special Awards  
Ieder jaar eert EULAR mensen met de EULAR Meritorious Service Award. Deze prijs wordt 
uitgereikt aan mensen die veel hebben betekend voor hun werk binnen te reumatologie. 

- EULAR Meritorious Service Award:  
Paul Emery (Verenigd Koninkrijk) and Steffen Gay (Zwitserland) 
 

- Platina Donoren 
Ian McInnes bedankt ook de Platina donoren van het EULAR e-Congres 2020:  
Pfizer, Eli Lilly, UCB, Abbvie, Galapagos and Novartis. 
 
Ian McInnes reikt ook het EULAR honorary award uit. Een prijs die wordt gegeven aan 
mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het bereiken van de doelen van 
EULAR:   

- Honorary Award:  
Prof. Leonard Calabrese (VS) and Prof Kazuhiko Yamamoto (Japan), Prof. Ulf Müller-
Ladner (Duitsland), Prof. Laure Gossec (Frankrijk). Prof. Xavier Mariette (Frankrijk) 
en Ms. Nele Caeyers (België).   

 
Elk jaar is er ook een prijs voor de winnaar van de Europese verhalenwedstrijd voor mensen 
met reuma: de Edgar Stene prijs. Het thema van de schrijfwedstrijd van dit jaar was: 'Ik heb 
reuma. Hoe helpt mijn vrijwilligerswerk mij?'. 
 

- Edgar Stene Prijs 2020: 
Hristina Bankova (Bulgarije): ‘One step at a time’ 

 
EULAR Education Programme a Panel Discussion 
In de komende jaren (2020-2023) wil EULAR zich richten op een virtueel onderzoekscentrum 
voor reumatologie. Met dit virtuele centrum wil EULAR innovatief onderzoek en creativiteit 

https://www.eular.org/myUploadData/files/edgar_stene_prize_2020_(winner)_(1).pdf
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ondersteunen en een stimulans zijn voor veelbelovende technologieën binnen de 
reumatologie. Een taskforce werkt nu aan dit virtuele onderzoekscentrum. 
 
Waar denken jullie aan bij een virtueel onderzoekscentrum? 
Dieter Wiek, Vice-President van PARE (Patients Against Rheumatism Europe): 
In de afgelopen 20 jaar is de behandeling van reuma sterk verbeterd. Maar reuma heeft nog 
steeds een grote impact op elk individu, op hun families, maar ook op de economie. 
 
Alexandre Sepriano, Chair of EMEUNET: 
We werken continu aan manieren om informatie te delen tussen de verschillende 
onderzoekscentra van EULAR. Een virtueel EULAR-onderzoekscentrum kan hierbij helpen. 
 
Désirée van der Heijde, Lid van de VRC Steering Group:  
We hebben verschillende doelstellingen met betrekking tot het virtuele onderzoekscentrum 
van EULAR. We willen de capaciteit voor onderzoek naar reuma uitbreiden en het doen van 
onderzoek vergemakkelijken. We willen samenwerking in onderzoek stimuleren en 
ervaringsdeskundigen bij elke fase van een onderzoeksproject betrekken. 
 
Thea Vliet Vlieland, aankomend Vice President van de EULAR Healthcare Professionals: 
De samenwerking tussen de verschillende pijlers binnen EULAR is essentieel: de 
reumatologen, de zorgverleners en de mensen met reuma. Dit virtuele onderzoekscentrum 
heeft als doel om de knapste koppen bij elkaar te brengen voor het oplossen van de meest 
uitdagende problemen bij reuma. 
 
Dieter Wiek:  
Het betrekken van ervaringsdeskundigen is ook erg belangrijk als het gaat om onderzoek 
vanuit het virtuele onderzoekscentrum. Het is goed om onderzoekers te begeleiden in hoe 
ze deze patientpartners actief kunnen betrekken bij hun onderzoek. In de afgelopen 10 jaar 
heeft EULAR een fantastisch internationaal netwerk van patientpartners opgericht. Dit 
Europese netwerk van patientpartners is een goed model voor de ontwikkeling van 
landelijke netwerken.  
 
Wat worden de taken van een virtueel onderzoekscentrum? 
Désirée van der Heijde:  
Vanuit het online onderzoekscentrum kunnen veel activiteiten worden gedaan. Zoals het 
beschikbaar stellen van een bibliotheek voor clinical trials. Deze bibliotheek kan informatie 
bieden over de regels, die je moet volgen bij het uitvoeren van een clinical trial, zoals regels 
over communicatie en eigendom. Ook kan de bibliotheek voorbeelden beschikbaar stellen 
van overeenkomsten voor internationale samenwerking in een clinical trial (met privacy 
aspecten) en ondersteuning bieden bij het ontwerpen van clinical trial protocollen. Het 
centrum kan ook trainingsmogelijkheden bieden voor onderzoekers en zorgprofessionals. 
Dit in nauwe samenwerking met de EULAR school voor reumatologie. 
 
Wat zijn de voordelen van een virtueel onderzoekscentrum? 
Thea Vliet Vlieland:  
Zorgverleners hebben behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van translationeel 
onderzoek. Zij hebben ook hun eigen expertise met betrekking tot dit soort onderzoek, dat 
van toegevoegde waarde kan zijn voor het online onderzoekscentrum.   
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Alexandro Sepriano:  
Er is een grote behoefte onder jonge zorgprofessionals binnen de reumatologie om meer te 
leren over het uitvoeren van onderzoek. Er is behoefte om de kennis en expertise van 
EMEUNET op een praktische manier te integreren in dit online onderzoeks-platform. 
 
Wat hoop je uiteindelijk te bereiken met het online onderzoekscentrum? 
Dieter Wiek:  
Ik hoop dat we in de toekomst meer inzicht hebben in manieren om te voorkomen dat we 
reuma krijgen. Ook hoop ik dat er een medicijn beschikbaar is, die reuma direct kan 
genezen. Een medicijn waar je niet de rest van je leven aan vast zit. Ik ben ervan overtuigd 
dat er veel bereikt kan worden, mede dankzij dit online onderzoekscentrum.     
 
Tot slot 
We zullen samen blijven werken aan de preventie, behandeling en genezing van reuma. 
EULAR hoopt dat je niet alleen vandaag, maar in alle komende maanden zult genieten van 
de kennis en ervaring die gedeeld wordt op dit e-Congres. Veel dank aan reumatologen, 
zorgverleners, onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, patiënten, 
patiëntenverenigingen en de vele vrijwilligers die hebben geholpen om dit e-Congres 
mogelijk te maken. Maar ook veel dank aan het EULAR-secretariaat en het 
managementteam van dit congres. 
 
Bedankt voor uw tijd om van EULAR de bijzondere familie te maken die het vandaag is! 
Een goed congres en de best mogelijke gezondheid in deze uitdagende tijden. 

14.00-15.00 uur:  How to choose an appropriate outcome measure  

 
The main characteristics of an outcome measure - Dr. Sofia Ramiro, Netherlands 
 
Meten is belangrijk, als je meer te weten wilt komen over je 
gezondheid. De vraag is: als je onderdelen van je gezondheid meet, 
zoals je bloeddruk of je ervaren pijn, meet het instrument dat je 
hiervoor gebruikt dan ook daadwerkelijk wat je wilt weten?  
 
Je kunt jezelf 3 soorten vragen stellen over je meetinstrument: 
 

1. Meet een instrument daadwerkelijk wat je wilt meten? (validiteit/geldigheid) 
 
Er zijn verschillende soorten validiteit: 
 
- Content validiteit: Is een instrument een adequate afspiegeling van wat je wilt meten? 
- Construct validiteit – Zijn de metingen die een instrument oplevert wel werkelijk een 

indicatie voor de gezondheidstoestand, waarover je een uitspraak wilt doen? 
- Criterium Validiteit – Hebben de metingen die een instrument oplevert een 

voorspellende waarde?  
 
2. In welke mate is een instrument vrij van meetfouten? 

(betrouwbaarheid/gevoeligheid). 
3. Kan een instrument gemakkelijk worden verkregen en gebruikt, gezien de praktische 

beperkingen van tijd en geld? (haalbaarheid). 
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Praktische beperkingen van een meetinstrument kunnen zijn: tijd, geld, de belasting om het 
instrument te gebruiken en de apparatuur die nodig is.  

 
The development of an outcome measure and its further critical appraisal - Prof. Daniel 

Aletaha, Austria 

In de afgelopen decennia hebben we geleerd, hoe we zowel de klinische resultaten als de 
door de patiënt gerapporteerde ervaringen kunnen integreren bij het meten van de 
ziekteactiviteit bij reuma. Als het gaat om het meten van de ziekteactiviteit bij RA 
(reumatoïde atritis) is het belangrijk om een tool te hebben, die functioneert als 'a ticket to 
anywhere': een meetinstrument die je op elk moment kunt gebruiken bij elke patiënt.  
 
Als het gaat om de ontwikkeling van een meetinstrument voor het meten van de 
ziekteactiviteit bij RA, kan het volgende worden gezegd:  

- Het uitvoeren van de APR meting is belangrijk voor het meten van RA-ziekte 
activiteit.  

- De APR kan gevoelig zijn voor assessment bias bij bepaalde therapieën voor reuma.  
- Co-morbiditeiten bij RA kunnen metingen van RA ziekteactiviteit beïnvloeden maar 

zijn geen reden om deze metingen niet uit te voeren.  
- Als er sprake is van co-morbiditeiten, dan moet de score op RA ziekteactiviteit in dat 

licht worden geïnterpreteerd.  
 
How are we measuring outcomes in rheumatology nowadays? - Dr. Isabel Castrejon, Spain 

Het meten van gezondheidsuitkomsten is belangrijk. Ze geven informatie waarop je een 
behandelingsbeslissing kunt nemen. Er zijn een aantal belangrijke punten, waarmee je 
rekening moet houden bij het selecteren van een geschikt meetinstrument voor het meten 
van gezondheidsuitkomsten: 

- Kenmerken van de patiënt: 
o Het vermogen van de patiënt om vragenlijsten in te vullen  

(dit wordt bijvoorbeeld beïnvloed door leeftijd en opleidingsniveau) 
o Culturele/taalkundige verschillen tussen patiënten (interculturele validatie) 

- Kenmerken van de arts, die de metingen doet: 
o Let op de tijd die het kost om een meting te verrichten. Dit meten moet 

binnen de dagelijkse zorgpraktijk passen. Is hier genoeg tijd/personeel voor?  
o Training die nodig is om met het meetinstrument metingen te verrichten.  

- Beschikbaarheid: 
o Kan de meting op elke locatie worden uitgevoerd? Ook thuis door de patiënt 

zelf? 
- Kosten:  

o Wat zijn de kosten voor het verrichten van metingen via het 
meetinstrument?  

o Is aanvullend onderzoek nodig zoals een bloedmonster of specifieke 
laboratoriumtest? 

- Meetinstrumenten, die het perspectief van de patiënt weergeven, kunnen de 
betrokkenheid van de patiënt bij de besluitvorming over de behandeling vergroten 
en een leidraad vormen voor de keuze voor een behandeling.  
 

Ga naar de EULAR Outcome Measures Library voor meer informatie over een geschikt 
meetinstrument bij verschillende vormen van reuma.  
 

http://oml.eular.org/
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Development and validation of an alternative AS Disease Activity Score - MD Augusta 

Ortolan 

De ASDAS is een vragenlijst, die voornamelijk wordt gebruikt voor het meten van de 
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS). ASDAS kan niet altijd worden 
berekend omdat de Patient Global Assessment (PGA) niet altijd beschikbaar is. Kan deze PGA 
eventueel worden vervangen door een andere meting: de ASDAS-BT (BASDAI-totaal)?   
 
Conclusie: 
Met de ASDAS-BT is een valide alternatief gevonden op de ASDAS in geval van afwezigheid 
van PGA in een database (en alleen in dit geval) met goede psychometrische eigenschappen.   
 

Derivation and validation of the Scleroderma Lung 3-Stage Index (SL3SI) - MD Alessandro 

Santaniello  

Interstitiële longziekten (ILD) zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij systemische sclerose. 
Het ziektestadium (normaal/mild, matig, ernstig) is relevant voor de prognose en 
behandeling van ILD. Wat is de toegevoegde waarde van de SL3SI-meting?  
 
De SL3SI is een eenvoudig meetsysteem voor het beoordelen van het ziektestadium van ILD 
dat is afgeleid van de longfysiologie: 
 

- Het is gemakkelijk uit te voeren en reproduceerbaar in onafhankelijke populaties. 
- Het heeft een goed voorspellend vermogen. 
- Het kan de mortaliteit in een populatie met een hoge mortaliteit onderschatten. 
- Het is getest op mensen met een ziekteduur van minder dan of gelijk aan 5 jaar. 
- Het is een statische index en houdt geen rekening met veranderingen in de 

longfysiologie. 

16.30-17.30 uur: EULAR COVID-19 Recommendations  
 

Provisional recommendations - Prof. Robert B.M. Landewé, Netherlands 

Robert Landewé is de aankomend voorzitter van de EULAR Clinical Affairs Committee 
(ESCCA). Hij maakte deel uit van de werkgroep voor de aanbevelingen rondom het managen 
van COVID-19 bij mensen met reuma.  
 
De eerste patiënt met het COVID-19 virus werd op 17 
november 2019 in Hubei, China, geregistreerd. Op 11 
maart 2020 had het COVID-19 virus de proporties van 
een pandemie bereikt. Het resulteerde in lock-downs 
met een eigen lockdown-strategie in ieder land. Op 25 
mei 2020 waren er 5,5 miljoen bevestigde 
coronagevallen geregistreerd in 188 landen. 80% van 
deze mensen heeft een licht verloop van COVID-19, 
20% heeft een ernstig verloop. Schattingen geven aan 
dat het sterftecijfer tussen de 1-3% ligt.   
 
De uitbraak van COVID-19 resulteerde in grote vragen onder reumatologen: hebben 
patiënten die immunosuppressieve middelen gebruiken een hogere gevoeligheid voor het 
coronavirus? En wat is de prognose als deze patiënten eenmaal corona krijgen?  

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?view=1&c=a&searchfor=development%20and%20validation%20of%20an%20alternative%20Ankylosing%20Spondylitis%20Disease&item=2020OP0008
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?view=1&c=a&searchfor=development%20and%20validation%20of%20an%20alternative%20Ankylosing%20Spondylitis%20Disease&item=2020OP0008
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=Derivation%20and%20validation%20of%20the%20Scleroderma%20Lung%203-Stage%20Index&c=a&view=1&item=2020OP0009
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=Derivation%20and%20validation%20of%20the%20Scleroderma%20Lung%203-Stage%20Index&c=a&view=1&item=2020OP0009
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Een EULAR COVID-19 taskforce van 15 leden werd onmiddellijk opgericht om de nodige 
aanbevelingen te kunnen doen.   
 
De methodologische aanpak voor het formuleren van aanbevelingen bestaat normaal 
gesproken uit verschillende stappen: een eerste overleg waarin consensus wordt bereikt 
over de aanpak, het stellen van de onderzoeksvragen waarop de aanbevelingen antwoord 
geven, systematisch literatuuronderzoek naar de onderzoeksvragen, een tweede 
bijeenkomst over de interpretatie van de resultaten uit het literatuuronderzoek en tot slot 
het formuleren van de aanbevelingen. Dit proces duurt meestal tussen de 12 en 18 
maanden. Voor de COVID-19 aanbevelingen was een andere aanpak nodig. Er was nog 
weinig literatuur van onderzoeken over dit onderwerp beschikbaar, dus de werkgroep 
moest vooral varen op de (publicaties van) ervaringen die er tot dan toe waren. Het is 
belangrijk te vermelden dat de aanbevelingen die vandaag worden gepubliceerd (3-6-2020) 
regelmatig zullen worden geactualiseerd als gevolg van nieuw bewijsmateriaal dat uit 
onderzoek beschikbaar is.  
 
De aanbevelingen bestaan uit 5 overkoepelende principes. Binnen de werkgroep was er veel 
overeenstemming over deze principes. 
 
De 5 overkoepelende principes: 

- Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met reuma een hoger risico hebben om SARS-
CoV-2 te krijgen dan mensen zonder reuma, noch zijn er aanwijzingen dat ze een 
slechtere prognose hebben.  

- De diagnose en behandeling van COVID-19 bij patiënten met reuma is de primaire 
verantwoordelijkheid van een deskundige voor de behandeling van COVID-19.  

- Reumatologen zijn de belangrijkste deskundigen voor immunosuppressieve 
behandelingen van hun patiënten en zouden betrokken moeten worden bij de 
beslissing om deze behandelingen te handhaven of te beëindigen.  

- Het gebruik van immunosuppressieve geneesmiddelen voor de behandeling van 
COVID-19 zou een multidisciplinaire beslissing moeten zijn. Gezien hun expertise is 
het belangrijk dat reumatologen beschikbaar blijven voor de lokale, regionale of 
nationale richtlijncommissies voor COVID-19.  

- De beschikbaarheid van-, distributie van- en toegang tot synthetische DMARD's en 
biologische DMARD's voor de behandeling van mensen met reuma en voor 
patiënten met COVID-19 (met of zonder reuma) is een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Daarom moet het off-label gebruik van DMARD's voor COVID-
19 buiten de context van klinische studies worden ontmoedigd. 
 

Er zijn in totaal 13 aanbevelingen, die je in 4 thema’s kunt onderverdelen: 
1. Algemene maatregelen en preventie van de SARS-CoV-2-infectie 
- Volg de reguliere richtlijnen in eigen land 
- Geen symptomen van COVID? Ga door met de reguliere behandeling van reuma. 

 
2. Zorg voor mensen met reuma tijdens de COVID-pandemie  
- Vermijd reuma consulten op locatie, als dit niet noodzakelijk is.  
- Het op afstand monitoren (via telefoon of internet) van mensen met reuma is veilig. 
- Is een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk? Neem dan voldoende beschermende 

maatregelen (zowel reumatoloog als patiënt) 
- Is de patiënt met reuma in contact geweest met een COVID-19 patiënt? Laat de 

patiënt dan testen op COVID-19.  
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3. Zorg voor mensen met reuma met COVID-19 

Lichte symptomen van COVID-19 zijn:  
- Symptomen van verkoudheid (keelpijn, loopneus, neusverstopping, enz.) 
- Anosmose van dysgeusia 
- Vermoeidheid, myalgie, gewrichtspijn 
- Anorexia, diarree 
- Milde temperatuurverhoging (<38 graden)   

Verergering van de symptomen van COVID-19 zijn:  
- De bovenstaande lichte symptomen + koorts van 38 graden of hoger 
- Lichte symptomen + kortademigheid, tachypnose (>20 minuten), hypoxie of 

cyanose. 
Ernstige symptomen van COVID-19 zijn: 

- De bovengenoemde verergerde symptomen + koorts + ademhalingsproblemen 
 
De zorg voor mensen met reuma in deze verschillende COVID-19 categorieën is als volgt: 

- Wordt de patiënt met reuma behandeld met glucocorticoïden? Ga door met de 
behandeling, maar ga altijd voor de laagst mogelijke dosis. 

- Bij lichte symptomen van COVID-19 wordt de beslissing rondom reumamedicatie 
toevertrouwd aan de reumatoloog die samen de patiënt een gezamenlijke keuze 
maakt om de behandeling met reumamedicatie de wijzigen.  

- Bij verergerende symptomen van COVID-19 wordt geadviseerd om onmiddellijk het 
advies van een deskundig rondom de behandeling van COVID-19 in te schakelen en 
de lokale behandelingsaanbevelingen op te volgen. 
 

Reuma en vaccinaties: 
- Patiënten met reuma zonder symptomen van COVID-19 wordt geadviseerd hun 

vaccinatiestatus te actualiseren in overeenstemming met de EULAR-aanbevelingen 
voor de vaccinatie van patiënten met reuma, met bijzondere aandacht voor 
pneumokokken en influenza. 

- Patiënten met reuma die worden behandeld met cyclofosfamide of glucocorticoïden 
wordt geadviseerd om pneumocystis Jiroveci pneumonia-profylaxe te overwegen.  

 
Conclusies: 

- De aanbevelingen voor het managen van COVID-19 bij mensen met reuma zijn 
gebaseerd op de overwegingen van zorgprofessionals binnen de reumatologie.  

- Het huidige bewijs is schaars en gefragmenteerd.  
- Het is soms een proces geweest van ‘flying blindly’ door gebrek aan literatuur.  
- Het is van groot belang dat deze aanbevelingen regelmatig worden geupdate.  

 
Points of difference between EULAR and ACR publications - Dr. Ted Mikuls, United States 

of America 

De Verenigde Staten hebben ook COVID-19 aanbevelingen geformuleerd via de American 
College of Rheumatology (ACR). De verschillen tussen de EULAR en ACR aanbevelingen zijn 
klein. De COVID-19 aanbevelingen van de ACR maken ook onderdeel uit van een levend 
document, met een toezegging van de taskforce om de nodige veranderingen direct door te 
voeren als dat nodig is.  
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Een formeel consensusproces werd gebruikt om de ACR-aanbevelingen voor COVID-19 te 
bereiken. De input van 14 leden binnen de ACR taskforce voor deze richtlijn is gebruikt voor 
het kwantificeren van de mate van consensus voor iedere aanbeveling. Dit is een belangrijk 
methodologisch verschil in aanpak tussen de ACR- en EULAR-aanbevelingenprocedure.  
 
Voor de meeste aanbevelingen was er een hoge mate van overeenstemming. Sommige 
aanbevelingen richten zich op de patiënt, andere op de zorgverlener en weer andere op de 
maatschappij. Sommige aanbevelingen richten zich op specifieke medicatie of specifieke 
vormen van reuma.   
 
Concluderend kan worden gesteld dat er geen grote verschillen zijn tussen de EULAR en ACR 
aanbevelingen voor het behandelen van COVID-19 bij mensen met reuma. Mensen van de 
EULAR en de ACR taskforces voor de aanbevelingen van COVID-19 zullen elkaar op de 
hoogte houden van de veranderingen die zij overwegen/doorvoeren in de aanbevelingen. 
 

How evidence of a new disease evolves? - Dr. Feline Kroon, Netherlands 

Binnen 6 maanden ging COVID-19 van een virus bij één persoon naar een wereldwijde 
pandemie. Mensen hadden behoefte aan informatie, maar werden tegelijkertijd overspoeld 
met informatie en ‘fake-news’. Mensen met reuma hadden behoefte aan antwoorden. Wat 
is het effect van COVID-19 op mensen met reuma? Welke literatuur uit onderzoek is er 
beschikbaar? En welke informatie is te vertrouwen? De belangrijkste boodschap is: Alles wat 
glinstert is niet goud!   
 
Een voorbeeld hiervan was de eerste 
aanname een paar weken geleden dat 
hydroxychloroquine effectief zou kunnen 
zijn bij de behandeling van COVID-19. Dit 
zogenoemde effect werd massaal gedeeld 
via social media. Ook Donald Trump zag de 
heilige graal in dit medicijn. De laatste tijd zijn er echter meer aanwijzingen dat patiënten die 
met hydroxychloroquine worden behandeld voor COVID-19, het risico lopen op ernstige 
bijwerkingen, terwijl de effectiviteit ervan nog niet voldoende is bewezen door gedegen 
wetenschappelijk onderzoek. Het snel leveren en delen van voorlopig bewijs voor de 
behandeling van COVID-19 kan grote maatschappelijke implicaties hebben.  
 
Feline Kroon heeft in PubMed een zoekopdracht uitgevoerd naar publicaties over COVID-19 
en reuma (periode: 1-22 mei 2020). De zoektocht resulteerde in meer dan 900 publicaties, 
waarin het aantal publicaties met name in mei een grote toename liet zien. De meeste van 
deze publicaties gingen echter niet over de directe relatie tussen reuma en COVID-19, maar 
over het testen van de effectiviteit van medicatie die toevallig ook voor reuma wordt 
gebruikt. Uiteindelijk waren 23 studies relevant met betrekking tot informatie over COVID-
19 bij mensen met reuma. De meeste publicaties kwamen uit Italië en Frankrijk.  
 
Conclusies: 

- Het bewijsmateriaal over COVID-19 en de impact ervan op mensen met reuma 
evolueert in een snel tempo. 

- Er is geen robuust bewijs om sterke conclusies te trekken. 
- Zorgvuldige interpretatie van onderzoeksresultaten is onze verantwoordelijkheid. 
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Vragen en Antwoorden 
 

- Hoe zit het met het herstel van mensen met reuma die COVID-19 hebben gehad?  
 
Patiënten met een ernstige vorm van COVID-19, hebben meestal een lange periode van 
revalidatie nodig. De impact op de lange termijn uitkomsten is nog onduidelijk, zowel voor 
mensen met als zonder reuma. Dit zal de tijd en verder onderzoek uitwijzen.  
  
Probeer als zorgprofessional voor mensen met reuma het contact met je patiënten goed te 
houden, al is dit online. Praat niet alleen over medicatie maar ook over eventuele angsten, 
die er spelen rondom de hele coronasituatie.  
 

- Welke medicijnen zijn het meest veelbelovend in de strijd tegen COVID-19?  
 
Als het gaat om ernstige COVID-19 en cytokine stormen, kunnen cytokine-remmers (TNF-
remmers) helpen. Er wordt nog veel gespeculeerd over de juiste cytokine blokkerende 
therapieën bij COVD-19. We hebben veel meer betrouwbare onderzoeksgegevens nodig. 
 
Er zijn veel patiënten nodig, die deelnemen aan gerandomiseerde gecontroleerde studies 
om relevante informatie te krijgen over de effecten en risico's van medicatie, die gebruikt 
wordt bij de behandeling van COVID-19. Gecontroleerde studies nemen veel tijd in beslag en 
daarom vertrouwen we voor nu op de resultaten uit observatiestudies.  
De focus ligt nu op onderzoeksgegevens uit de EULAR COVID-19 Database.  
 

- Hoe zit het met het gebruik van glucocorticoïden? 
 
Gebruik de laagst mogelijke dosis glucocorticoïden, die je patiënt stabiel (lage ziekteactiviteit 
of in remissie) houdt.  
  

- Hoe zit het met de dosering v. hydroxychloroquine voor de behandeling v. reuma? 
 
Hydroxychloroquine heeft wel degelijk voordelen, vooral voor mensen met SLE. Er zijn 
meldingen, dat sommige doseringen kunnen leiden tot cardiovasculaire problemen. We 
moeten echter voorzichtig zijn, dat onderzoek naar het gebruik van dit medicijn bij ernstig 
zieke COVID-19 patiënten verkeerde conclusies kan opleveren voor mensen met SLE, die dit 
medicijn ook gebruiken en voor wie dit medicijn wetenschappelijk bewezen effectief kan 
zijn.  
 

- We beginnen inmiddels weer met reguliere reumazorg na een periode van lock-
down, hoe zit het met het advies van zorg op afstand? 
 

Je moet in deze COVID-tijden voorzichtig blijven met face-to-face zorg. Veel patiënten zijn 
tevreden met het online contact, dat ze nu hebben met hun reumatoloog. Je kunt je face-to-
face contact beperken tot de groep patiënten met reuma die dit echt nodig hebben. 
Patiënten op afstand zien is een andere manier van werken, maar niet noodzakelijkerwijs 
een verkeerde. 
 
 

https://www.eular.org/eular_covid19_database.cfm
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Donderdag 4 juni 

10.15-11.55 uur: Innovative Care 

 
A cost-utility analysis of occupational therapy in osteoarthritis - PhD Anne Therese Tveter, 

Norway 

Volgens de EULAR-aanbevelingen voor de behandeling van artrose in de handen moet een 
chirurgische ingreep alleen worden overwogen als de conservatieve behandelopties niet 
voldoende effect hebben.  
 
Deze studie richtte zich op de kosten en baten van een multimodale vorm van ergotherapie 
voor behandeling van artrose in de duim van mensen, die hiervoor worden doorverwezen 
naar een orthopeed om te praten over een chirurgische ingreep.  
 
Een gerandomiseerd gecontroleerde studie werd uitgevoerd in verschillende centra in 
Noorwegen. De interventie bestond uit: mondelinge en schriftelijke informatie over artrose 
in de hand, handoefeningen die 3 keer per week gedurende 12 weken werden uitgevoerd, 
de mogelijkheid tot het gebruiken van een orthese en 5 andere hulpmiddelen voor gebruik 
wanneer nodig. De interventiegroep scoorde hoger op de effectiviteit voor het behandelen 
van (de klachten van) artrose in de duim met lagere kosten. 
 
De resultaten geven aan, dat multimodale ergotherapie een kosteneffectief alternatief is in 
vergelijking tot de gebruikelijke behandeling voor patiënten die worden doorverwezen naar 
een orthopeed voor een chirurgisch consult voor de artrose in hun duim. Door deze therapie 
kan er meer zorg worden verplaatst naar de 1ste lijn en door gebruik te maken van e-health 
toepassingen voor deze therapie kunnen de kosten nog verder worden verlaagd.   

 
How can we help people with fibromyalgia? - PhD Heidi A. Zangi, Norway 
 
Veel pijn, vermoeidheid, slaapstoornissen, onbegrip en schaamtegevoelens: het is een greep 
uit de uitdagingen, waar mensen met fibromyalgie mee te maken krijgen.  
 
EULAR heeft de aanbevelingen voor de behandeling van 
fibromyalgie herzien. De aanbevelingen richten zich op een 
snelle diagnose, duidelijke voorlichting voor patiënten en op 
het belang van niet-farmacologische behandelopties (zoals 
lichaamsbeweging, mindfulness en cognitieve 
gedragstherapie). Er is veel behoefte aan verdere studies om 
het effect van deze therapieën te tonen.  
 
Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie wilde de 
effecten van een revalidatieprogramma (bestaande uit meerdere verschillende interventies) 
voor patiënten met recent gediagnosticeerde fibromyalgie testen.  
 
De interventiegroep kreeg het vitaliteits-trainingsprogramma dat bestond uit mindfulness en 
acceptatietherapie met groepsbegeleiding (gedurende 10 weken). Ook deed de 
interventiegroep aan lichaamsbeweging in het Healthy Life Center op basis van Motivational 
Interviewing (gedurende 12 weken).  

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0152-HPR&view=1&item=2020OP0152-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0152-HPR&view=1&item=2020OP0152-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=How%20can%20we%20help%20people%20with%20fibromyalgia?%20&view=1&c=a&item=2020OP0153-HPR
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Conclusies: 

- Het revalidatieprogramma had geen significante gezondheidseffecten (pijn, 
vermoeidheid, globale indruk van verandering bij de patiënt) bij 12 maanden follow-
up in vergelijking met de behandeling zoals gebruikelijk bij patiënten met recent 
gediagnosticeerde fibromyalgie. 

- Kleine verbeteringen werden gevonden bij patiënten in de interventiegroep om 
meer ‘mindful’ te zijn en in de ervaring van de voordelen van fysieke activiteit. Dit 
kan erop wijzen dat er bij latere follow-up metingen (dus na 12 maanden follow-up) 
mogelijk ook veranderingen kunnen optreden in de andere uitkomsten. 

- De vraag: ‘Hoe kunnen we mensen met fibromyalgie helpen?’ blijft onopgelost. 
 

Effect of nurse-led-care on patient outcomes in RA in Germany - Dr. Kirsten Hoeper, 

Germany 

Deze studie toont de non-inferioriteit aan van verpleegkundig-geleide zorg (NLC) in 
verhouding tot reumatoloog-geleide zorg (RLC) met betrekking tot de ziekteactiviteit van 
patiënten met RA bij het starten, verhogen of veranderen van hun medicatie. Het betreft 
een gerandomiseerd gecontroleerde studie met een observatieperiode van 12 maanden.  
NB: een 'non-inferiority'-studie heeft tot doel om aan te tonen dat een nieuwe behandeling 
niet minder effectief is dan een standaardbehandeling. De non-inferioritymarge dient voor 
aanvang van een studie te worden vastgelegd. 
 
Conclusies: 

- Deze studie heeft bewijs geleverd ter ondersteuning van de non-inferioriteit van NLC 
bij het behandelen van patiënten met RA in verhouding tot RLC, gezien de 
verandering van DAS28 scores van patiënten gedurende de observatieperiode 12 
maanden. 

- De secundaire uitkomstmaten (FFbH, PHQ-9, RAID) toonden geen significant verschil 
tussen NLC en RLC. 

- Deze studie toonde aan dat het veilig is om NLC te implementeren en om ervaren 
reumaverpleegkundigen in staat te stellen nazorg te verlenen aan patiënten die 
gestart zijn met hun medicatie of bij wie de medicatie gewijzigd is.  

- Conclusie: Het opnemen van reumaverpleegkundigen in het multidisciplinaire team 
is een veilige aanvulling op de zorg voor patiënten met RA. 

 
Effect of the dr. Bart application in people with osteoarthritis – Mr. Tim Pelle, Netherlands  
 
Artrose komt veel voor in onze samenleving en zal de komende jaren nog verder toenemen. 
Zelfmanagement van artrose is van groot belang bij de behandeling van artrose (OA). 
Daarom is een e-health applicatie ontwikkeld, genaamd de Dr. Bart app. Deze studie 
evalueerde de korte termijn effecten van het gebruik van de Dr. Bart app in vergelijking met 
de gebruikelijke zorg in de 2de lijn voor mensen met artrose in de knie en heup in Nederland. 
Ook werd gekeken naar de korte termijn effecten op de klinische uitkomsten (bijv. pijn, 
lichamelijk functioneren) van de Dr. Bart app bij mensen met artrose in de knie- en/of heup.  
 
De Dr. Bart app richt zich op het stellen van doelen en het veranderen van persoonlijk 
gezondheidsgedrag door gebruik te maken van de 'kleine gewoonten-methode'. 
Bijvoorbeeld: 'Vandaag ga ik een appel eten voor de lunch'.  

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0154-HPR&view=1&item=2020OP0154-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0154-HPR&view=1&item=2020OP0154-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=OP0155-HPR%20&view=1&c=a&item=2020OP0155-HPR
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Om de gestelde doelen te bereiken geeft de app ondersteuning op 4 thema's: educatie, 
lichaamsbeweging, vitaliteit en voeding. De app helpt ook om gebruikers te motiveren door 
het tonen van 'beloningen'.  
 
Om de effectiviteit te evalueren is een gerandomiseerd gecontroleerd traject uitgevoerd in 
een periode van 6 maanden.  
 
Conclusie: 

- Positieve effecten van de app zijn gevonden op de uitkomsten van: symptomen, pijn 
en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. 

- Er waren geen effecten van de app gevonden op het zorggebruik (d.w.z. consult met 
orthopedisch chirurg, reumatoloog of arts-assistent). 

- Dr. Bart heeft het potentieel om de gezondheid van mensen met artrose positief te 
beïnvloeden. 

- De Dr. Bart app is een niet-invasieve interventie. 
- Het bereiken van kleine doelen en het veranderen van kleine gewoontes in het 

dagelijkse leven zou kunnen resulteren in grotere gezondheidsvoordelen op de 

lange termijn.    
 

Cost effectiveness of tele-health follow-up in RA – Dr. Annette de Thurah, Denmark 

Een gerandomiseerd gecontroleerde trial werd uitgevoerd om de kosteneffectiviteit te 
schatten van eHealth interventies die worden aangeboden aan patiënten met RA met een 
lage ziekteactiviteit of die in remissie zijn.  
 
Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie vergelijkt de kosteneffectiviteit van eHealth 
follow-up van patiënten met RA uitgevoerd door reumatologen of reumaverpleegkundigen 
met conventionele follow-up in het ziekenhuis van deze patiënten. De primaire uitkomst 
was de door de DAS28 geformuleerde ziekteactiviteit. De secundaire uitkomst was kwaliteit 
van leven.  
 
Conclusie: 
Het is moeilijk om statistisch significante resultaten te verkrijgen voor de kosteneffectiviteit 
van een interventie bij kleine groepen deelnemers. De resultaten wijzen echter in de richting 
van een mogelijk kostenbesparend effect van het monitoren van Patiënt Gerapporteerde 
Uitkomsten via eHealth interventies bij patiënten met een lage ziekteactiviteit of die in 
remissie zijn. De studie kon niet concluderen of eHealth follow-ups uitgevoerd door een 
verpleegkundige (PRO-TN) of een reumatoloog (PRO-TR) het meest kosteneffectief waren.  
 
Implementation of the EULAR recommendations for patient education  - Dr. Sarah 
Bennett, United Kingdom 
 
Patiëntenvoorlichting kan worden gezien als een gepland interactief leerproces, dat bedoeld 
is om mensen te ondersteunen en in staat te stellen hun leven met ontstekingsreuma te 
leiden en hun gezondheid en welzijn te optimaliseren.  
 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0156-HPR%20&item=2020OP0156-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0157-HPR%20&view=1&item=2020OP0157-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0157-HPR%20&view=1&item=2020OP0157-HPR


 
 
 
 

18 

 

De EULAR-aanbevelingen voor patiëntenvoorlichting bestaan uit het volgende: 
1. Patiënten-educatie (PE) moet worden verstrekt als een integraal onderdeel van de 

standaardzorg. 
2. PE moet worden aangeboden gedurende het hele verloop van een ziekte. 
3. PE moet op maat worden gemaakt en gebaseerd zijn op de behoeften van de 

persoon in kwestie.  
4. PE moet via verschillende kanalen worden geleverd.  
5. PE moet gebaseerd zijn op een theoretisch kader en bewijsmateriaal. 
6. De resultaten van PE moeten worden geëvalueerd.  
7. Competentie is nodig bij de levering van PE. 
8. Training in competentie is nodig voor het leveren van PE.  

 
Dit project had 3 doelen: 

- Verspreiden van kennis over de EULAR-aanbevelingen voor patiënten-educatie. 
- Beoordelen van de aanvaardbaarheid van de EULAR-aanbevelingen. 
- Beoordelen van de toepasbaarheid in de klinische praktijk van de aanbevelingen, 

met inbegrip van mogelijke barrières.  
Het project bestond uit een multinationale samenwerking van bijna alle Europese landen en 
India en Japan.  
 
Conclusies: 

- De aanbevelingen zijn verspreid over 23 landen. 
- Er was veel akkoord over de inhoud van de aanbevelingen. 
- Het niveau van toepassing van de aanbevelingen in de klinische praktijk was lager. 

Het aanpakken van barrières zal helpen om de invoering van de aanbevelingen in de 
praktijk te verbeteren. 

 

Telemedicine consultations in polymyalgia rheumatica patients  -  Ms. Susanne Fredslund-

Andersen, Denmark 

Een online consult tussen arts en patiënt in plaats van een consult in het ziekenhuis heeft 
(zeker in deze COVID tijden) een ware vlucht genomen.   
 
Het doel van deze studie is om online consulten bij nieuw gediagnosticeerde Polymyalgia 
Rheumatica (PMR) patiënten te evalueren.  
 
In een periode van 2 jaar zijn 76 PMR-patiënten gemonitord door middel van online 
consulten met reumaverpleegkundigen. Alleen patiënten met een minimale ziekteduur van 
3 maanden werden in het onderzoek opgenomen.  
 
Conclusie: 
Online consulten verminderen de behoefte aan fysieke consulten in dit PMR patiënten-
cohort.  

 
 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=OP0158-HPR%20&view=1&c=a&item=2020OP0158-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?searchfor=OP0158-HPR%20&view=1&c=a&item=2020OP0158-HPR
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Efficacy of Comprehensive Technology-assisted Home-based Exercise in AS - MD Yiwen 
Wang, China 
 
Axiale SpA leidt vaak tot functionele beperkingen wat een actieve deelname aan de 
maatschappij moeilijk maakt. Volgens de EULAR-aanbevelingen van 2018 voor 
lichaamsbeweging (PA) in mensen met RA/axiale SpA/Artrose, zou lichaamsbeweging een 
integraal onderdeel moeten zijn van de standaardzorg.  
 
Het doel van deze studie was om de effectiviteit te onderzoeken van een online 
beweeg/oefenprogramma dat patiënten met axiale SpA thuis volgden.  
 
De interventie bestond uit aerobe oefeningen thuis (30 minuten, 5 dagen per week) met 
behulp van een monitorpolsbandje en functionele oefensessies thuis (60 minuten, 3 dagen 
per week). Deze interventie werd vergeleken met de gebruikelijke zorg voor mensen met 
axiale SpA.   
 
Conclusies: 

- Een online trainingsprogramma voor thuis met ondersteunende e-tools is haalbaar. 
- Het online trainingsprogramma had een gunstig effect op o.a. de ziekteactiviteit van 

axiale SpA, het fysiek functioneren, de mobiliteit van de wervelkolom, de 
gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven en de cardiorespiratoire conditie. 

 

'The best thing we have is each other' – Mrs. Maria Bergström, Sweden 

RA heeft invloed op het dagelijks leven van patiënten en de mensen in hun omgeving.  
 
Het doel van deze studie is om te onderzoeken: 

- Hoe mensen met RA en hun mantelzorgers hun deelname aan het dagelijks leven 
ervaren.  

- Hoe mensen met RA en hun mantelzorgers elkaar kunnen beïnvloeden in hun 
ervaring van deelname aan het dagelijks leven.   

 
De resultaten geven aan dat er nog meer interventies nodig zijn, gericht op zowel de 
mensen met RA als hun mantelzorgers, om de interactie tussen beide groepen te 
stimuleren en om zo een optimale deelname aan het dagelijks leven van 
mensen met RA te kunnen ondersteunen. 

 
Higher quality of care and less surgery after implementing osteoarthritis guidelines – Ms. 
Tuva Moseng, Norway 
 
Er is een kloof tussen de richtlijnen voor artrose (OA) en de feitelijke zorg die de meeste 
mensen met artrose krijgen. Dit is vooral het geval bij de behandeling van artrose in de 
eerste-lijn.  
 
In deze studie is een nieuw model van geïntegreerde OA-zorg geëvalueerd. Het doel van het 
model was om OA zorg aan te bieden volgens de richtlijnen, waarbij de nadruk lag op 
eerstelijnsbehandelingen zoals bewegen en gezond eten. Het model werd geïmplementeerd 
bij huisartsen, fysiotherapeuten in de eerstelijnszorg en orthopedisch chirurgen via een 
multidisciplinaire workshop.  

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0159%20&item=2020OP0159
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0159%20&item=2020OP0159
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0330-HPR%20&item=2020OP0330-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0321-HPR&view=1&item=2020OP0321-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0321-HPR&view=1&item=2020OP0321-HPR
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Een aanvullende workshop werd gegeven aan fysiotherapeuten. Het doel van dit onderzoek 
was om 12 maanden na de implementatie van dit model het effect ervan in de 
eerstelijnszorg te meten.  
 
Conclusies: 
Een betere implementatie van de aanbevelingen voor het behandelen van artrose in de 
eerstelijnszorg kan de noodzaak van een operatie bij mensen met een heup of knie 
verminderen.  

11.50-11.55 uur Poster tour 

 

Diet, Nutrition and Arthritis – A Workshop for Young People with RMD’s - Ms. Meike 

Voeten, Netherlands 

 

Veel jonge mensen met reuma hebben vragen over hun voeding. Welk voedingspatroon zou 
nou het beste helpen wanneer je reuma hebt? De Nederlandse jongerengroep voor 
jongeren (18-30 jaar) met reuma, Youth-R-Well, organiseerde een interactieve workshop 
over reuma en voeding.   
 
De workshop begon met een interactieve presentatie over onderzoek naar dieet en voeding 
in relatie tot reuma. Vervolgens namen de deelnemers deel aan een kookworkshop over 
ergonomisch koken. Meer dan 40 deelnemers namen deel aan de workshop die werd 
gefilmd en online werd gedeeld om meer mensen te inspireren. Meer dan 1300 mensen 
keken naar de online workshop.  
 
Conclusie: 
De workshop over reuma en voeding was een succes. De video van deze workshop zal ook in 
de toekomst vele jongeren met reuma inspireren op dit thema.  

 
CAB input can make lay summaries of clinical trial results more understandable - Mr. Joep 
Welling, Belgium 
 
Klinisch onderzoek binnen de EU moet altijd een samenvatting van het onderzoek en de 
onderzoeksresultaten bevatten, die leesbaar is voor de gemiddelde leek, de zogenaamde 
‘lekensamenvatting’. Deze samenvatting moet binnen een jaar na afronding van het 
onderzoek worden gepubliceerd, zodat zowel de deelnemers aan het onderzoek als de 
patiënten en hun verzorgers maar ook de patiëntenverenigingen en het grote publiek de 
resultaten van het klinische onderzoek kunnen begrijpen en verspreiden. Het Europees 
Patiëntenforum (EPF) en de Europese Patiëntenacademie voor Therapeutische Innovatie 
(EUPATI) moedigen sponsors van klinisch onderzoek (CRS) aan om samen te werken met 
patiëntenorganisaties bij de ontwikkeling van deze lekensamenvattingen.  
 
In deze posterpresentatie worden de lessen gedeeld van een samenwerking tussen 
verschillende sclerodermie-patiëntenverenigingen en een CRS. De community advisory 
board (CAB) bestaat uit vertegenwoordigers van 11 verschillende patiëntenverenigingen 
voor sclerodermie uit verschillende landen/regio's. Door middel van drie gestructureerde 
vergaderingen, over een periode van zeven maanden, heeft het CAB advies uitgebracht over 
leken-samenvattingsmateriaal (zowel schriftelijk als via video) dat door de Lay Summary 
Group van het CRS is opgesteld.  

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=PARE0001&view=1&item=2020PARE0001
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=PARE0001&view=1&item=2020PARE0001
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=PARE0009&view=1&item=2020PARE0009
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=PARE0009&view=1&item=2020PARE0009
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Bij elke herzieningsronde werd het advies van het CAB behandeld om de inhoud van een 
lekensamenvatting begrijpelijker en relevanter te maken voor de patiënten en het grote 
publiek. 
 
Het advies van het CAB was: 

- Maak het bestaan van leken-samenvattingen beter bekend in de patiënten 
gemeenschap. 

- Ontwikkel een instructievideo voor het maken van een leken-samenvatting over de 
resultaten van een klinisch onderzoek. 

- Video's zijn een belangrijk communicatiekanaal, ook voor mensen die laaggeletterd 
zijn.  

 
In een reactie op het advies van de CAB is een algemene instructie video gemaakt met de 
titel 'Wat zijn leken-samenvattingen?'. Ook is er een instructie video gemaakt dat specifiek 
ingaat op het maken van een lekensamenvatting van een clinical trial.  
 
Conclusie: 
Het werken met een CAB voor de gestructureerde verzameling en implementatie van 
adviezen kan lekensamenvattingen begrijpelijker maken voor patiënten en het grote 
publiek.  
 
13.00-13.30 uur: Pain: mechanisms, concepts and management  
 

What is new in central mechanisms underpinning pain in RMDs? - Prof. Dorothee Auer, 

United Kingdom 

Eén op de drie mensen kampt met chronische pijn. Twee van de vijf 
mensen geven aan hiervoor geen afdoende behandeling te vinden. 
Chronische pijn is een groot gezondheidsprobleem in Europa en kan 
primair of secundair zijn.  
De mechanismen van acute en chronische pijn zijn uitgebreid 
onderzocht. Zo zijn verschillende delen van de hersenen betrokken bij 
verschillende vormen van pijn. De hersenen maken voor iedere vorm 
van pijn als het ware een pijn-afdruk. Er zijn complexe analyses nodig om 
de verschillende pijn-afdrukken in de hersenen te decoderen. Iedere 
pijn-afdruk vraagt om een andere behandeling.  

 
Samengevat: 

- Er zijn belangrijke vorderingen gemaakt om testbare hersenmodellen te bouwen 
voor het meten van klinische pijn. 

- De hersenmodellen worden nu onderzocht op hun waarde voor het testen van de 
effectiviteit van behandelingen tegen pijn.  

- De analyse van het hersencircuit biedt inzicht in de centrale mechanismen die ten 
grondslag liggen aan pijn. 
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13.30-15.00 uur:  COVID-19  
 
Introductie 
Dieter Wiek, de vicepresident van PARE (Patients Against Rheumatism Europe), heet 
iedereen welkom. Corona heeft een grote invloed op ons leven. Het roept vragen op bij 
mensen met reuma. Hopelijk kunnen de volgende presentaties hier antwoord op geven. 

 
COVID-19 - an update - Prof. John D Isaacs, United Kingdom 

 
Virussen vermenigvuldigen zich in levende cellen. Het is een uitdaging om een 
medicijn/vaccin te maken, dat zich alleen richt op het virus en niet de gehele levende cel. 
Virussen vermenigvuldigen zich snel en kunnen ook muteren.  
 
De meest opvallende COVID-19 symptomen kunnen zijn:  

- Hoge temperatuur (je voelt warm aan op je borstkas)  
- Een continue hoest (je hoest meer dan een uur, je hebt 3 of meer 

van deze hoest episodes in 24 uur. En wanneer je hoest, is dit 
erger dan normaal.) 

- Je ervaart een verlies of verandering van geur of smaak (je merkt 
dat je niets/anders kunt ruiken of proeven dan normaal)  

 
Het coronavirus van de hoefijzervleermuis en het schubdier vertonen 
veel gelijkenis met het SARS-CoV-2-virus bij mensen. Er is een hypothese dat het coronavirus 
van een schubdier is overgedragen naar de hoefijzervleermuis en daarna is overgedragen op 
de mens die het SARS-CoV-2 virus gekregen heeft. Het virus bestaat 6 maanden en heeft 
sindsdien (tot eind mei 2020) meer dan 6,5 miljoen mensen besmet. En dit zijn alleen de 
aantallen die gemeten zijn. Het werkelijke aantal ligt veel hoger.  
 
Het coronavirus moet zich aan een receptor hechten in je lichaam. De gemiddelde tijd vanaf 
besmetting tot de eerste symptomen is 5 dagen. Gedurende deze tijd kan het virus zich bij 
hoesten en niezen via druppels verspreiden. Het virus blijft meer dan 3 dagen in leven op 
roestvrij staal en plastic, maar weer minder op koper of karton. 81% van de geïnfecteerde 
mensen heeft milde symptomen. 14% van de geïnfecteerde mensen ervaart een ernstiger 
ziekteverloop en moet in het ziekenhuis worden opgenomen. 5% van de geïnfecteerde 
mensen wordt ernstig ziek en heeft steun nodig op de IC. Er zijn verschillen tussen landen in 
het sterftecijfer van mensen met COVID-19. COVID is geen longziekte, maar tast het hele 
lichaam aan: hersenen, ogen, neus, longen, hart en bloedvaten, lever, nieren en darmen. 
Met betrekking tot de behandeling van COVID-19 wordt veel medicatie onderzocht, zoals 
anti-IL6, Anti-TNF, Baracitinib, Interferon, Anti-Interferon, Anti-GM-CSF en IL-7.  
 
Niet-farmacologische interventies om COVID-19 te bestrijden, zijn: 

- Testen van mensen op COVID-19 en isolatie van besmette mensen. 
- Contactonderzoek v. mensen die COVID-19 oplopen en quarantaine van contacten. 
- Sluiten van grenzen, beperken van reizen, quarantaine voor reizigers. 
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes) 
- Social distancing  
- Handen wassen (zeep/alcohol) 
- Let op: 10% v.d. patiënten veroorzaakt 80% v.d. infecties - superspreaders - vermijd 

grote indoor locaties. 
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Vragen: 
 

- Hoe komt het dat leeftijd een voorspeller is van een slechtere COVID prognose? 
 
Je immuunsysteem verandert wanneer je ouder wordt en het heeft de neiging om meer 
ontstekingsreacties te maken als een reactie op binnendringers. Daardoor heeft het 
immuunsysteem van een ouder persoon meer kans om in ‘overdrive’ te gaan als reactie op 
een onbekend virus zoals COVID-19. Met de leeftijd hebben we ook meer kans op een 
chronische aandoening of zelfs meerdere chronische aandoeningen tegelijk. Dat maakt ons 
kwetsbaarder. Er zijn dus verschillende mogelijke oorzaken.  
 

- Kan medicatie helpen om een ernstig verloop van COVID-19 te voorkomen? 
 
De timing van medicatie is belangrijk. Er zitten veel cytokinen in het bloed van mensen die 
ernstig ziek worden van COVID-19. Je moet je medicatie zo timen dat je deze cytokinestorm 
(die sommige mensen krijgen naar aanleiding van het virus) kunt voorkomen. De vraag is: 
wanneer is precies het juiste moment voor een bepaald medicijn? En wat is de belangrijkste 
cytokine die invloed heeft op alle andere? Er zijn nog zoveel vragen die beantwoord moeten 
worden door onderzoek.  
 

- Hoeveel dagen duurt het voordat een COVID-19 test positief terugkomt? 
 
Binnen 2-3 dagen na het oplopen van de infectie kun je het virus in je bloed vinden. 
Er zijn onderzoeken gaande met bloedplasma van patiënten die hersteld zijn van COVID-19. 
Kan dit bloedplasma helpen om nieuw geïnfecteerde COVID-patiënten te laten herstellen? 
Over een paar maanden hopen we daar meer over te weten. 
  

- Kun je COVID-19 te bestrijden met een vaccin?  
 
De tijd zal het leren. Een vaccin zal waarschijnlijk gaan lijken op een griepvaccin, dus een 
vaccin dat je meerdere keren in je leven opnieuw moet krijgen.     
 
What do COVID-19 data tell us so far regarding risk factors? - Prof. Pedro M Machado, 
United Kingdom 
 
De COVID-19-pandemie heeft wereldwijd een grote druk gezet op de 
gezondheidszorgsystemen. Het leidde tot veel discussie over de juiste medicatie voor 
COVID-19. Een van deze discussiepunten richtte zich op het effect van hydroxychloroquine 
(HCQ) en chloroquine (CQ). Om tot een conclusie te komen over het voordeel of nadeel van 
HCQ/CQ voor COVID-19 zijn adequaat ontworpen gerandomiseerde gecontroleerde studies 
nodig.  
 
Wat zijn de risico’s van COVID-19 voor mensen met reuma? 
Mensen met ontstekingsreuma gebruiken vaak medicatie die de werking van het 
immuunsysteem onderdrukken. Dit resulteerde in grote zorgen bij mensen met reuma over 
een hogere kans om COVID-19 op te lopen en een slechter verloop van COVID-19. Wat 
moest er met hun huidige reumamedicatie gebeuren?  
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Om deze reden is de Global Rheumatology Alliance begonnen met het verzamelen van 
gegevens van mensen met reuma en COVID-19. Dit gebeurt in een digitale database. Er is 
een rapport verschenen van de eerste 600 geregistreerde mensen met reuma en COVID-19. 
 
Er kan sprake zijn van enige selectie van de patiënten die in de database worden 
gerapporteerd. Misschien worden mensen met reuma met een ernstiger verloop van COVID-
19 eerder registreert in het systeem dan mensen met een milder verloop.  
 
De baseline kenmerken van de eerste 600 mensen met reuma en COVID-19 die zijn 
gerapporteerd in de database zijn: meer vrouwelijke patiënten (71%), grootste groep 
mensen heeft RA (38%), meest genoemde comorbiditeiten naast reuma zijn: hoge bloeddruk 
(33%), de meeste mensen zijn geen rokers (65%), de grootste groep mensen gebruikt alleen 
een csDMARD's, inclusief anti-malaria (45%), de grootste groep gebruikt geen prednison 
(68%) en de grootste groep geregistreerden is niet in het ziekenhuis opgenomen (54%). 
 
Het is belangrijk om te weten dat de onderstaande conclusies gebaseerd zijn op wat we tot 
nu toe (eind mei 2020) weten en dat bepaalde achtergrond kenmerken van mensen met 
reuma en COVID-19 associaties tonen met wel of geen ziekenhuisopname door COVID-19, 
daarmee is nog niet bewezen dat er sprake is van een causaal verband.  
 
Conclusies: 

- Het risico voor ziekenhuisopname bij mensen met reuma lijkt grotendeels gelijk te 
zijn aan het risico voor mensen zonder reuma. 

- Oudere leeftijd en co-morbiditeit verhogen het risico op een ziekenhuisopname. 
- Biologicals, NSAID's en hydroxychloroquine werden niet geassocieerd met een hoger 

risico op een ziekenhuisopname door COVID-19. 
- Anti-TNF behandeling werd geassocieerd met een verminderde kans op een 

ziekenhuisopname door COVID-19. 
- Een matige tot hoge dosis glucocorticoïden werd geassocieerd met een hoger risico 

op ziekenhuisopname. 
- Grotere aantallen registreerde patiënten met reuma en COVID-19 in de database 

zullen onderzoekers in staat stellen om de verbanden tussen specifieke vormen van 
reuma, specifieke reumamedicijnen, specifieke comorbiditeiten en de impact van 
COVID-19 op mensen met reuma te bestuderen. 

- Het inschatten van het risico van mensen met reuma op een ernstig verloop van 
COVID-19 kan worden gebruikt om landen te helpen bij het plannen van een 
strategie om de meest kwetsbare groepen te beschermen. 

 
Vragen: 
 

- SLE-patiënten, hebben ze een slechtere uitkomst van COVID-19? 
 
Wanneer je een ernstige reactie op COVID-19 hebt, kunnen veel organen in je lichaam 
aangetast zijn. Bij SLE kunnen ook meerdere organen betrokken zijn. Dit kan het moeilijk 
maken om in onderzoek aan te tonen of een verergering van je gezondheid het gevolg is van 
de COVID of de SLE.  
 

https://rheum-covid.org/
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- Heeft biologische medicatie de mogelijkheid om cytokines te blokkeren die 
veroorzaakt worden door COVID-19? 

 
Dit zou mogelijk kunnen zijn, maar het moet worden getest in grote groepen mensen en via  
gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies.  
 

- Hoe zit het met glucocorticoïden? 
 
Glucocorticoïden worden gegeven in verhouding tot de ernst van de ziekteactiviteit bij 
reuma. Het is belangrijk dat mensen met reuma niet stoppen met het gebruik van hun 
glucocorticoïden, hoewel de dosering moet worden teruggebracht tot de minimaal 
mogelijke hoeveelheid. Tijdens een infectie heeft het lichaam deze glucocorticoïden nodig.  
 

The psychological Impact of COVID-19 on inflammatory RMDs - Prof. Dr. Rinie Geenen, 

Netherlands Co-Speaker: Mr. Tim Koppert 

Wat is de psychologische impact van deze COVID-19 pandemie op mensen met reuma? Het 
kan zijn dat mensen met een reuma al gewend zijn om met onvoorspelbare omstandigheden 
om te gaan, waardoor ze veerkrachtiger zijn dan de ‘gezonde’ mensen tegen de onzekerheid 
van Corona. Deze presentatie toont de resultaten van een online onderzoek (maart-april 
2020) in Nederland naar de impact van COVID-19 op mensen met ontstekingsreuma.   
 
Conclusies: 
Tijdens de piek van de coronacrisis waren mensen met ontstekingsreuma: 

- meer bezorgd over infecties dan gezonde mensen. 
- meer gestrest dan normaal maar dit was vergelijkbaar met gezonde mensen. 
- wat hun mentale welzijn betreft niet ongelukkiger in vergelijking met een cohort van 

mensen met reuma van twee jaar geleden.  
 

Implicaties: 
Angst en bezorgdheid zijn normale reacties op een bedreiging. Zorgen om besmet te raken 
met COVID-19 maakt mensen voorzichtig en voorkomt dat ze besmet raken.  
 
4 tips die kunnen helpen bij het omgaan met de negatieve psychologische gevolgen van de 
coronacrisis: 

1. Verander je gewoontes (bijvoorbeeld: draag 
handschoenen tijdens het boodschappen doen, het 
helpt je herinneren aan het feit dat je niet je gezicht 
moet aanraken.)  

2. Voorkom te veel angst (bijvoorbeeld door steun te 
zoeken bij dierbaren en door alleen informatie over 
COVID-19 van een betrouwbare bron tot je te 
nemen) 

3. Kies voor een gezonde levensstijl (met voldoende 
lichaamsbeweging, goede slaap en dag-nachtritmes, 
gezond eten en drinken en positieve emoties en gedachten). 

4. Investeer in mentale veerkracht (koester (online) sociale contacten, creëer een 
veilige sfeer en omgeving, ga voor een positieve mindset en probeer te accepteren 
wat je niet kan veranderen.  
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Vragen: 
 

- Hoe heb je de mensen voor het onderzoek gevonden? 
 
Door het onderzoek actief uit te zetten op social media platforms van ziekenhuizen en 
patiëntenorganisaties (zoals de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland) en door 
ambassadeurs te vinden om de link naar het onderzoek te verspreiden.   
 

- Veel mensen met reuma vonden de quarantaineperiode minder stressvol dan 
normaal omdat ze niet elke dag fysiek naar hun werk hoefden te gaan, maar 
online konden werken vanuit huis. Zou dit de reden kunnen zijn voor de toename 
van het mentale welzijn van mensen met reuma?  

 
Dit zou inderdaad het geval kunnen zijn. Maar deze toename van het mentale welzijn zou 
ook te maken kunnen hebben met een trend van verbetering die al een paar jaar gaande is.  
 

- Wat kunnen patiëntenorganisaties voor deze mensen doen?  
 
Onze eigen metingen waren tijdens de piek van de COVID pandemie en lockdown. Nu, begin 
juni 2020, is er minder isolement, zijn mensen met reuma meer gerustgesteld en minder 
gestrest. Als patiëntenorganisatie kan je patiënten helpen om feitelijke informatie over 
COVID-19 te delen en je kunt hen helpen om steun te vinden bij elkaar. Ook kan je mensen 
stimuleren om een gezonde en positieve levensstijl aan te gaan. Help mensen vooral ook om 
ondanks de COVID pandemie verder te gaan met hun leven en help hen om zich aan te 
passen aan nieuwe omstandigheden.  
 

- Hoe heb je de geestelijke gezondheid beoordeeld? 
 
Met behulp van een vragenlijst die vragen bevatte over geestelijk en emotioneel welzijn, 
inclusief vermoeidheid en pijn. 
 
Where do I find reliable COVID-19 information? - Ms. Souzi Makri, Cyprus 
 
Souzi Makri is aankomend voorzitter van de nationale reumapatiëntenorganisatie in Cyprus: 
CYPLAR. Zij deelt een lijst met internationale websites die je kan gebruiken voor 
betrouwbare informatie over COVID-19, al dan niet specifiek voor mensen met reuma: 

- EULAR 
- World Health Organization 
- European Patients Forum 
- European center for disease prevention and control 
- ISPOR-The professional society for health economics and outcomes research 
- EUPATI 

 

PARE Organizations’ Best Practices on COVID-19 - Dr. Elsa Mateus, Portugal 

Elsa Mateus is de voorzitter van PARE (Patients Against Rheumatism Europe).  
We hebben de PARE organisaties gevraagd naar de inspanningen die zij leveren om hun 
leden informatie te geven over COVID-19.  
 

https://www.eular.org/index.cfm
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en/search?s=learning+course+on+COVID19
https://www.ispor.org/publications/journals/value-outcomes-spotlight/vos-march-april-q-a
http://www.eupati.eu/covid19eupati/
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De activiteiten van deze organisaties waren gericht op: de communicatie met hun leden (via: 
website, sociale media, e-mail, nieuwsbrief, telefoongesprekken en zelfs per post), het 
ondersteunen van de leden (via: hulplijnen, live uitzendingen via social media kanalen, 
online praatgroepen, online begeleiding van lichaamsbeweging en online fysiotherapie 
sessies), belangenbehartiging (het verduidelijken van informatie over de rechten van 
mensen die meer risico lopen op COVID-19, lobbyen voor speciale arbeidsgerelateerde 
maatregelen voor risicogroepen, het waarborgen van een veilige toegang tot de behandeling 
van reuma, het betrekken van relevante belanghebbenden (apothekers, artsen, 
wetenschappelijke verenigingen, professionals in de gezondheidszorg, farmaceutische 
bedrijven), het voorkomen van tekorten aan HCQ/Sarilumab/Tofacitinib en ondersteuning 
van de Global Rheumatology Alliance) en fondsenwerving (online 
fondsenwervingsactiviteiten, sponsoring van speciale corona-informatiediensten, met als 
uitschieter een voorbeeld uit Servië met gratis levering van biologicals aan huis voor mensen 
met reuma). 
 

16.00-16.55 uur:  Implementing high intensity exercise  

 

The anti-inflammatory effects of exercise - Prof. Bente Pedersen, Denmark 

Chronische ontsteking speelt een rol bij veel chronische ziekten zoals reuma maar ook bij 
Diabetes type 2, hart- en vaatziekten, depressie, dementie, darmkanker en borstkanker. Wat 
is de impact van lichaamsbeweging op deze ontsteking? 
 
Wanneer je minder beweegt, verminder je de door insuline gestimuleerde glucose-opname. 
Dit leidt tot de ophoping van visceraal vet, dat ontstoken kan raken. Een chronische 
systemische ontsteking kan een negatieve invloed hebben op de processen in de meeste van 
onze organen en in onze gewrichten. Il-6 speelt een tegenstrijdige rol in dit proces: het 
veroorzaakt enerzijds een ontstekingsreactie maar het stimuleert tegelijkertijd de 

vermindering van visceraal en epi cardiaal vet, wanneer je aan lichaamsbeweging doet. 
 

Exercise therapy in RMD patients with multi-morbidity - PhD Silje Halvorsen Sveaas, 

Norway 

Onder hoog-intensieve beweegoefeningen verstaan we in deze presentatie: krachtige 
cardiorespiratoire oefeningen of spierkrachtoefeningen.  
 
De meest voorkomende multimorbiditeiten bij mensen met reuma 
zijn: hart- en vaatziekten, overgewicht, osteoporose en enthesitis. 
Deze morbiditeiten dragen bij aan de ziektelast bij reuma en 
lichaamsbeweging is een manier om deze last te beïnvloeden.  
 
Bewegen met hart- en vaatziekten:  
Regelmatige lichaamsbeweging vermindert het risico op hart- en vaatziektes. 
 
Bewegen met overgewicht en obesitas: 

- Belangrijk om de dagelijkse activiteit te verhogen: staan in plaats van zitten, trappen 
lopen, actief vervoer van A naar B. 

- Belangrijk om rekening te houden met pijn in de gewichts-dragende gewrichten: 
fietsen, zwemmen, nordic walking zijn hiervoor geschikte activiteiten. 

- Belangrijk om de hartslag te registreren tijdens het bewegen. 
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Bewegen met osteoporose: 

- Houd rekening met de gewichtsdragende positie bij de oefeningen, rennen, 
springen, snel wandelen. 

- Doe ook evenwichtsoefeningen om het risico van vallen te verminderen. 
 
Bewegen met gewrichtsvervangingen: 

- Vermijd oefeningen met een lange gewichtsarm. 
- Volg de do’s en don’t ‘s die je na je gewrichtsvervanging hebt meegekregen van de 

arts.  
- Focus op low impact sporten zoals: fietsen, lange wandelingen, wandelen, fitness, 

aqua-aerobic, nordic walking, zwemmen, gymnastiek, tuinieren, golf.  
 
Bewegen met enthesitis: 

- De zorg groeit dat een hoge intensiteit van oefeningen meer enthesitis kan 
veroorzaken. Doe mee aan activiteiten met een geleidelijke toename van de 
belasting.  

- Vermijd plotselinge en snelle bewegingen. 
- Besteed veel aandacht aan rekken als onderdeel van het opwarmen en afkoelen.  

 
Wat is de invloed van medicatie op intensief bewegen? 
 
Corticosteroïden:  

- Verhoogd risico op osteoporose en breuken en scheuren in de pezen/ligamenten. 
- Vermijd intensieve fysieke activiteit tijdens de eerste week na de cortisonen injectie. 

Ga dan voor oefeningen met een lagere belasting en meer herhaling van 
bewegingen. 

 
NSAIDs en TNF-remmers: 

- Geen contra-indicaties met betrekking tot de activiteit 
- Een facilitator voor zeer intensieve oefeningen 

 
Hoe kan je hoog-intensieve oefeningen aanpassen bij mensen met reuma en multi-
morbiditeit? 
 
Voor sommige patiënten met multimorbiditeit is aanpassing in hoog-intensieve oefeningen 
noodzakelijk. Er zijn enkele algemene regels voor aanpassingen: 

- Geef mensen met reuma informatie over bewegen met multimorbiditeiten en focus 
op de boodschap: het is veilig om beweegoefeningen te doen. 

- Pas de oefeningen aan op het fitnessniveau van ieder individu: 
o Volg de aanbevelingen van de ACSM voor verbetering en behoud van fysieke 

fitheid. 
o De relatieve intensiteit (percentage van de piekhartslag) is vaak laag (laag 

komt overeen met het lopen van een trap). 
o Doseer je oefening aan je fysieke fitheid. 
o Gebruik hulpmiddelen om te meten welke intensiteit van een oefening je 

aankan: 
- Puls-horloge 
- Borg-schaal 

https://all-med.net/pdf/acsm-s-health-related-physical-fitness-assessment/
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o Zorg ervoor dat je je spieren opwarmt voorafgaand aan beweegoefeningen 
en je spieren weer geleidelijk afkoelt na afloop. 

o Ga voor geleidelijke progressie: 
- Een geleidelijke toename van de trainingsbelasting  

(intensiteit, tijd en type) 
- Een geleidelijke toename van de duur en frequentie  

 
Het is goed om beweegoefeningen aan te passen bij de volgende symptomen: 
 
Pijn: 

- Gebruik de 24-uurs regel: 
o Hou een pijnscore aan van 5 of minder op een schaal van 0-10 tijdens een 

oefening 
o <2 is veilig, 2-5 is aanvaardbaar, >5 moet worden vermeden om de oefening 

te doen 
- Verminder de intensiteit als de pijn langer dan 24 uur aanhoudt.  

 
Vermoeidheid: 
Het gunstige effect van cardiorespiratoire oefeningen met hoge intensiteit is aangetoond in 
verschillende studies met patiënten met RA, axiale SpA en artritis psoriatica. Het duurt enige 
tijd (enkele weken) voordat patiënten ervaren dat ze meer energie krijgen van 
lichaamsbeweging. Informeer patiënten dat dit positieve effect geleidelijk komt. 
 

What you need to know and when to refer to whom? - Dr. Wilfred F. Peter, Netherlands 

Fysieke activiteit (PA) wordt gedefinieerd als elke lichaamsbeweging die door spieren wordt 
gemaakt en waarvoor energie nodig is. Beweegoefeningen zijn een subcategorie van fysieke 
activiteit. Beweegoefeningen zijn gepland, gestructureerd, repetitief en hebben tot doel om 
een of meer componenten van de fysieke fitheid te verbeteren of te behouden. 
Therapeutische beweegoefeningen zijn specifieke beweegoefeningen die bedoeld zijn om 
bepaalde gezondheidsproblemen aan te pakken.  
 
Fysieke activiteit levert gezondheidsvoordelen: lagere percentages chronische ziekten, 
minder risico op heup- en tussenwervelschade, een hoger niveau van cardiorespiratoire en 
spierconditie en een beter behoud van een gezond gewicht. Bewegen is ook effectief voor 
mensen met reuma: RA (meer aërobe capaciteit en/of spierkracht en/of functioneren en/of 
algemeen welzijn), artrose in de heup of knie (korte termijn voordelen van verminderde 
kniepijn en een betere fysieke functie) en axiale SpA (betere fysieke functie). Voor zeldzame 
vormen van reuma (SLE, systemische sclerose, myositis) zijn er te weinig studies beschikbaar 
om iets te kunnen zeggen over de invloed van bewegen op de gezondheid. Ook het effect 
van hoge intensiteit oefeningen bij mensen met reuma is onvoldoende onderbouwd. Er is 
meer onderzoek nodig om de juiste en veilige intensiteit van oefentherapie te bepalen. 
Specifieke aanbevelingen voor fysieke activiteit zijn gevormd door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de EULAR-aanbevelingen voor fysieke activiteit.  
 
De FITT PRO-principes benadrukken dat de frequentie, intensiteit, tijd, type oefening en 
progressie duidelijk moet zijn voor de persoon die de training volgt. Ook aanvullende 
trainingsprincipes moeten worden gevolgd: verhoog geleidelijk aan de intensiteit van een 
beweegoefening naar wat iemand aankan en naarmate individuen meer fit worden, neemt 
de inspanning die nodig is voor verdere verbeteringen toe.  

https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/
https://ard.bmj.com/content/77/9/1251
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Voor mensen met reuma is een hoge intensiteit van een beweegoefening eerder bereikt dan 
voor mensen zonder reuma. Het is niet altijd gemakkelijk om je te houden aan de 
aanbevelingen voor fysieke activiteit. Mogelijke barrières zijn: lage motivatie, onsuccesvolle 
timing in de dagelijkse routine en de belemmerende factor van ziekteverschijnselen.  
 
Wat zijn de contra-indicaties voor deelname aan lichaamsbeweging? 
Wees je bewust van comorbiditeiten en pas de intensiteit van de oefeningen hierop aan. 
Voor je begint met beweegoefeningen moet je gezondheid worden getest op mogelijke rode 
vlaggen. Algemene rode vlaggen zijn: 1. gezwollen of rode gewrichten, verhoogde 
temperatuur of andere tekenen van acute infectie. 2. acute verergering of algemene 
toename van klachten. 3. onverklaarbare malaise en/of gewichtsverlies en 4. 
pijnsymptomen aan het centrale of perifere zenuwstelsel. Ziekte specifieke rode vlaggen 
zijn: RA (recente peesbreuk) en voor axiale SpA (acute, gelokaliseerde rugpijn na een 
trauma). 
 
Zorgverleners moeten mensen met reuma ondersteunen om:  

- Algemene oefeningen te doen die voldoen aan de minimumeisen voor het 
verkrijgen van algemene en specifieke gezondheidsvoordelen. 

- Specifieke oefeningen te doen met betrekking tot individuele problemen in verband 
met hun reumatische aandoening. 

- E-health ondersteuning te gebruiken om zo ook thuis beweegoefeningen te kunnen 
doen onder begeleiding van bijvoorbeeld een app of een instructievideo of online 
verbinding met een beweeggroep (met name in deze situatie van COVID-19). 

 
Wanneer moet je doorverwijzen voor fysiotherapie? 
Een verwijzing naar een fysiotherapeut wordt geadviseerd voor mensen met reuma die 
ondersteuning nodig hebben met betrekking tot: reuma gerelateerde beperkingen in 
dagelijkse activiteiten en in het bereiken of behouden van een gewenst niveau van 
lichamelijke activiteit. Een verwijzing naar een fysiotherapeut wordt ook geadviseerd voor 
mensen met reuma wanneer informatie, advies en instructie over beweegoefeningen door 
een andere zorgverlener niet voldoende is.  
 
Fysiotherapeuten hebben de kennis en vaardigheden nodig om mensen met reuma te 
behandelen. De benodigde competenties zijn gepubliceerd in de EULAR 2019 
recommendations for generic core competences of health professionals in rheumatology.  
 
ReumanetNL is een netwerk van fysiotherapeuten met specifieke expertise in reumatische 
aandoeningen met 13 lokale netwerken en 150 fysiotherapeuten.  
 
Conclusies: 

- Er zijn aanwijzingen van algemene en ziekte-specifieke gezondheidsvoordelen van 
bewegen voor mensen met reuma. 

- Gebruik de algemene aanbevelingen voor fysieke activiteit, aangepast aan 
individuele/ziekte-specifieke problemen. 

- Maak een beweegplan volgens de regels van FITT PRO.  
- Het extra effect van hoge intensiteit van beweegoefeningen bij reuma is onzeker. 

Matige intensiteit voor gezonde mensen kan krachtig zijn voor mensen met reuma.  
- Routinematige monitoring en evaluatie van beweegoefeningen/een beweegplan 

(effecten, veiligheid, naleving, bewustwording van rode vlaggen). 

https://ard.bmj.com/content/79/1/53
https://ard.bmj.com/content/79/1/53
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- Gebruik een systematische benadering van beweegoefeningen bij mensen met 
comorbiditeiten. Houd rekening met contra-indicaties en de nodige aanpassingen.  

- Deskundige kennis en vaardigheden zijn nodig voor de juiste begeleiding en 
supervisie van beweegoefeningen door mensen met reuma. 

- (Inter)nationale netwerken die voldoen aan kwaliteitscriteria, gebaseerd op de 
(EULAR)-competenties maar ook postdoctoraal onderwijs worden aanbevolen. 

 
Evaluation of a 10-week Progressive Resistance Training Programme - Mrs. Jade Skeates, 
United Kingdom 
 
Beweegoefeningen worden aanbevolen voor mensen met reuma. Progressieve training kan 
een verbetering opleveren van de spierkracht en -massa en het fysiek functioneren. Men 
denkt dat het ook kan bijdragen aan een lagere ziekteactiviteit van reuma.  
 
Het Royal National Hospital for Rheumatic Diseases in Engeland evalueerde een progressief 
trainingsprogramma van 10 weken voor mensen met ontstekingsreuma.  
 
Conclusies: 
Mensen met ontstekingsreuma, die een progressief trainingsprogramma van 10 weken 
volgen, kunnen aanzienlijke en klinisch zinvolle verbeteringen bereiken op het gebied van 
kracht, het kunnen verrichten van dagelijkse activiteiten, welzijn, zelfredzaamheid en 
vermoeidheid. In de toekomst wordt het trainingsprogramma geëvalueerd op de 
aanaardbaarheid en naleefbaarheid van het programma voor mensen met 
ontstekingsreuma.  

 

Vrijdag 5 juni 

10.15-11.45 uur: PARE Abstract Session    

 

Edgar Stene Prize Winner - Mrs. Hristina Bankova, Bulgaria 

De Edgar Stene Prijs gaat dit jaar naar Hristina Bankova uit Bulgarije voor haar persoonlijke 
verhaal over ‘Being a person with a rheumatic or musculoskeletal disease – How my 
voluntary work benefits me’ . 
 
Hristina begint haar verhaal op een dag in mei 2013, wanneer ze deel uitmaakt van een 
promotieteam van vrijwilligers op 'World Lupus Day'. Samen met de andere vrijwilligers 
probeert ze de voorbijkomende mensen in het stadscentrum van Sofia bewust te maken van 
het bestaan van de reumatische aandoening: Lupus. Op dat moment heeft ze zelf geen lupus 
en kent ze zelfs niemand die de ziekte heeft. Ze vindt het promotiewerk voor Lupus leuk om 
te doen. Ook is het gezellig met de mensen van de BOPRD, de reumapatiëntenorganisatie uit 
Bulgarije, die ze die dag ontmoet. Het inspireert haar om in de komende jaren meer 
activiteiten voor de BOPRD te doen. Ze schrijft: “Ik word niet betaald, maar mijn beloning 
komt voort uit het ontmoeten van nieuwe en interessante mensen, het opbouwen van 
vriendschappen, het hebben van plezier, maar ook uit het opdoen van kennis, wijsheid, 
ervaring, vertrouwen in mezelf en een gevoel van betekenis te kunnen hebben voor een 
ander. Als vrijwilliger voel je je een beetje ‘held’ - niet het type held dat slechteriken 
neerschiet en doodt, maar eerder het type held dat de wereld beter maakt, stap voor stap.” 
 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0203-HPR%20&item=2020OP0203-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0203-HPR%20&item=2020OP0203-HPR
https://www.eular.org/myUploadData/files/edgar_stene_prize_2020_(winner)_(1).pdf
https://www.eular.org/myUploadData/files/edgar_stene_prize_2020_(winner)_(1).pdf
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Hristina heeft ondertussen zelf ook de diagnose van een vorm van reuma gekregen, namelijk 
sclerodermie. Ze schrijft: “Alles in het leven gebeurt met een reden.” 
 

Using an Educational Application to Explore Clinical Fatigue - Dr. Louise Bennett, United 

Kingdom 

Vermoeidheid is een van de meest genoemde problemen van mensen met reuma. Het is 
vaak een symptoom dat door het grote publiek verkeerd wordt begrepen. Hoe laat je het 
grote publiek de vermoeidheid bij reuma en de impact hiervan beter begrijpen?  

 
Dit onderzoeksproject ontwikkelde een tool voor het voorlichten van mensen op het gebied 
van vermoeidheid. De tool toont de verschillende delen van de hersenen die door moeheid 
kunnen worden beïnvloed. Ook neemt de applicatie je mee in de dag van een persoon die 
lijdt aan vermoeidheid. Welke taken in je dagelijks leven (huishouden, school, werk, sociaal 
leven) worden bemoeilijkt door vermoeidheid? En wat zijn de meest voorkomende 
misverstanden over vermoeidheid, zoals het feit dat moe zijn na inspanning niet hetzelfde is 
als moe zijn zonder dat je daar een reden voor kan vinden.  
 
Conclusies: 
Dit project heeft met succes een tool opgeleverd met educatief materiaal over de anatomie 
van de hersenen en de delen van de hersenen die door moeheid kunnen worden beïnvloed. 
Ook heeft de tool het bewustzijn over de impact die vermoeidheid kan hebben op de 
kwaliteit van het leven van een individu vergroot. De tool zal worden gebruikt in 
ziekenhuizen en bij evenementen om mensen beter te laten begrijpen dat de hersenen 
complex zijn met betrekking tot het verwerken van vermoeidheid en om mensen beter te 
ervaren welke impact vermoeidheid kan hebben op je dagelijks leven. 
 

An animal assisted project for children with JIA - Mr. Ugo Viora, Italy 

Kinderen met jeugdreuma (JIA) hebben vaak problemen met trouw blijven aan hun 
medicatie. Met betrekking tot Methotrexaat zijn angst voor de injectie maar ook voor de 
misselijkheid en het overgeven factoren die bijdragen aan het probleem rondom deze 
therapietrouw.  
 
Experimenten met andere ziekten dan reuma hebben 
aangetoond dat dieren zoals een hond of een kat 
kinderen kunnen helpen om hun angst te vergeten en 
kunnen helpen om de psychologische processen te 
beïnvloeden die de ervaren misselijkheid bij medicatie 
versterken.  
 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0255-PARE%20&view=1&item=2020OP0255-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&searchfor=OP0255-PARE%20&view=1&item=2020OP0255-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?c=a&view=1&searchfor=OP0256%20&item=2020OP0256-PARE
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Om deze reden is in Italië een specifiek programma ontworpen voor kinderen met JIA om 
hen te helpen hun behandeling met medicatie beter te accepteren, hun ongemak, angst en 
stress te verminderen tijdens een behandeling op locatie en de communicatie en socialisatie 
te versterken door middel van de inzet van een hulp hond of -kat op de poli 
kinderreumatologie. Het ontvangen van toestemming voor de uitvoering van het project 
duurde 1,5 jaar. Het project bestond o.a. uit een aantal bijeenkomsten in het ziekenhuis. 
Door COVID was het niet mogelijk om de bijeenkomsten na bijeenkomst 14 van de 17 door 
te laten gaan. Desondanks zijn de resultaten tot nu toe bemoedigend: 
 
Resultaten voor kinderen: 

- Kinderen overwonnen hun angst voor katten en honden in korte tijd (niet meer dan 
15 minuten na aankomst op locatie in het ziekenhuis) 

- Kinderen houden ervan om met de dieren te spelen, ze houden de dieren in hun 
nabijheid ten tijde van hun therapie op locatie in het ziekenhuis. 

- Geen van de deelnemende kinderen heeft gehuild of therapie geweigerd tijdens het 
project. 

- Sinds de 3e sessie heeft niemand meer last van braakneigingen voor, tijdens of na 
de injectie van hun medicatie. 

- De eerste 5 maanden zijn er geen infecties, mycose of huiduitslag opgetreden bij de 
kinderen. 

- 6 van de 10 kinderen vroegen hun ouders om de dieren weer te ontmoeten.  
 
Voor ouders: 

- Beter gevoel van vertrouwen en veiligheid met betrekking tot de therapie voor hun 
kinderen. 

- Na de injectie van de medicatie op locatie bij hun kind zijn de ouders bereid om 
rustig in de wachtkamer te gaan zitten en de dieren en begeleiders de sessie verder 
te laten leiden. 

- Ouders melden dat ze door het project andere ouders hebben leren kennen die in 
dezelfde situatie zitten als zij. Mensen die met dezelfde problemen te maken 
hebben en met wie ze ervaringen en oplossingen kunnen bespreken. 

- Zusjes, broertjes en andere familieleden kunnen ook deelnemen aan de sessie, 
zodat ze dit moment kunnen delen met de patiënt.  

- Het gezinsleven is verbeterd, het is meer ontspannen. 
 
Hoe zit het met de dieren? 
De dieren vertoonden geen tekenen van stress en bleven veilig en gezond.  
 
Conclusie: 
Een interventie met behulp van dieren (een hulphond of -kat) is veilig voor kinderen, dieren 
en hun begeleiders. Het is nuttig om patiënten met JIA te helpen bij het overwinnen van de 
problemen waarmee ze te maken hebben als ze een behandeling ondergaan in het 
ziekenhuis. Het is een eenvoudige en snelle interventie. In korte tijd kan een wachtkamer 
worden omgebouwd van een trieste en enge plek naar een plek die vrolijker is.   
 
Using patient health literacy profiles in rheumatology care - Mr. Mark Bakker, Netherlands 

Gezondheidsvaardigheden worden vaak verkeerd begrepen als het vermogen om informatie 
te kunnen lezen of schrijven.  

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/?view=1&c=a&searchfor=OP0257-PARE&item=2020OP0257-PARE
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Gezondheidsvaardigheden gaan echter over meer dan alleen de vaardigheid om te kunnen 
lezen of schrijven. Ze gaan ook over andere persoonlijke, sociale en situationele 
vaardigheden die helpen om keuzes te kunnen maken over je gezondheid. Beperkte 
gezondheidsvaardigheden worden in verband gebracht met lagere gezondheidsuitkomsten. 
Met betrekking tot reuma toont onderzoek aan dat mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden een hogere kans hebben op functionele beperkingen, een slechte 
medicatietrouw en een vertraagde toegang tot biologische medicatie. Eén op de drie 
mensen heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Kwetsbare groepen (migranten, 
ouderen, mensen met een lage sociaaleconomische status) zijn hierin meer 
vertegenwoordigd.  
 
Het doel van deze studie was het verbeteren van de zorg voor mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden. Er is gebruik gemaakt van de Ophelia-benadering: 
 

- Stap 1: het meten van de gezondheidsvaardigheden van patiënten met behulp van 
de HLQ-vragenlijst (geeft een score op alle verschillende aspecten van de 
gezondheidsvaardigheid van een persoon). 

- Stap 2: uitvoeren van een clusteranalyse om patiëntprofielen te identificeren 
- Stap 3: bespreken van de patiëntenprofielen met patiënten en professionals 
- Stap 4: Co-ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van interventies 

 
Het project resulteerde in 10 verschillende patiëntprofielen op het gebied van hun 
gezondheidsvaardigheden. Elk profiel wordt uitgelegd aan de hand van een persoonlijk 
verhaal van iemand met dit profiel. Mensen uit ieder profiel staan voor uitdagingen en 
hebben behoefte aan mogelijke oplossingen voor deze uitdagingen.  
 
Samen met professionals (en in de nabije toekomst ook online (vanwege COVID) met 
patiëntvertegenwoordigers) worden mogelijke oplossingen voor problemen in elk profiel 
besproken. Voorbeelden van mogelijke algemene of profiel-specifieke oplossingen zijn: een 
training voor professionals in de teach-back methode, een overzicht van betrouwbare online 
informatie, extra tijd voor overleg met de reumaverpleegkundige en een meer 
gevisualiseerd (met plaatjes/illustraties) behandelplan.    
 
Wat heeft het project laten zien? 

- Er bestaan verschillende profielen van patiënten en hun gezondheidsvaardigheden. 
- Ieder profiel heeft te maken met verschillende behoeften en uitdagingen.  
- De samenwerking met professionals (en in de toekomst met ervaringsdeskundigen) 

leidt tot tal van ideeën om deze behoeften en uitdagingen aan te pakken.  
 
Door de COVID-maatregelen zijn discussies met patiënten over mogelijke oplossingen voor 
uitdagingen uitgesteld, maar deze zullen in de toekomst worden gevoerd. Dit in 
samenwerking met patiënten en patientpartners van patiëntenorganisaties, zoals de 
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.   
 

Establishment and Deployment of Patient Expert Program - Mrs. Androulla Phoka 

Charalambous, Cyprus 

De reumapatiëntenvereniging van Cyprus, Cyplar, heeft een programma ontwikkeld waarin 
ervaringsdeskundigen met reuma hun verhaal delen in de opleiding van toekomstige 
zorgverleners. Dit programma heet het Patient Expert Program (PEP).  

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?c=a&searchfor=Establishment%20and%20Deployment%20of%20Patient%20Expert%20Program%20&view=1&item=2020OP0258-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?c=a&searchfor=Establishment%20and%20Deployment%20of%20Patient%20Expert%20Program%20&view=1&item=2020OP0258-PARE
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Het doel van dit project: 

- Het integreren van het PEP in het opleidingsprogramma van geneeskundestudenten 
en in de opleiding van andere zorgverleners in de gezondheidszorg. 

- Het helder kunnen aantonen van de voordelen van het PEP: dat het toekomstige 
zorgverleners bewust maakt van de problemen waar mensen met reuma tegenaan 
lopen en om het belang van een vroegtijdige diagnose, doorverwijzing en 
behandeling van reuma te vergroten.  

 
Een taskforce werd gevormd om een strategisch plan te maken voor het bereiken van beide 
doelen.  
 
De Universiteit van Cyprus accepteerde de uitnodiging voor een presentatie over het PEP 
programma. Na overleg is de eerste samenwerking met deze universiteit van start gegaan. 
Ervaringsdeskundigen werden samen met een reumatoloog betrokken bij het onderwijs over 
reuma aan medische studenten in hun 4e studiejaar. Alle studenten stelden het op prijs dat 
ze met een iemand met reuma konden praten om zo meer te weten te komen over hoe het 
voelt om reuma te hebben, hoe de zorg voor reuma ervaren wordt en hoe het beter kan.   
 
Vanwege dit succes is Cyplar een tweede samenwerking aangegaan met studenten in 
opleiding tot fysiotherapeut, diëtist en verpleegkundige. Het plan van Cyplar is om het PEP 
programma te integreren in alle universiteiten en hogescholen van Cyprus die zich richten 
op het opleiden van zorgverleners die binnen hun toekomstig werkveld te maken kunnen 
krijgen met reuma.  
 
Conclusie: 
Het belang van het PEP programma staat buiten kijf. Het is een uitstekend middel om het 
bewustzijn van toekomstig zorgverleners over reuma te vergroten, om ervoor te zorgen dat 
zij reuma beter begrijpen, het patiëntenperspectief ervaren en zich in de toekomst meer 
zullen richten op patiëntgerichte zorg voor reuma. 
 

The first international awareness day for pediatric RMDs - 

Mr. Simon Stones, United Kingdom 

Een snelle diagnose van jeugdreuma is van groot belang. De 
gemiddelde burger maar vooral ook zorgverleners en 
specialisten moeten zich hier meer van bewustzijn.  
 
Een taskforce kwam bijeen en creëerde WORD (World 
Young Rheumatic Diseases) Day met als doel het bewustzijn 
over Jeugdreuma te vergroten en het publiek en 
zorgverleners te informeren over het belang van een snelle 
diagnose, doorverwijzing en behandeling.  
WORD-day kwam tot stand dankzij de enorme inzet van de stuurgroep. Er werd een extern 
bureau ingeschakeld om een sociale-mediacampagne te ondersteunen. Er werd een 
jaarlijkse datum geprikt voor WORD-day, namelijk 18 maart. De doelstellingen van WORD-
day werden afgestemd op de missie van de PReS en in samenwerking met ENCA.  
 
 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?view=1&c=a&searchfor=World%20Young%20Rheumatic%20Diseases%20(WORD)%20Day:%20The%20first%20international%20awareness%20day%20for%20%20%20paediatric%20rheumatic%20diseases&item=2020OP0259-PARE
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Op WORD-day 2019 vonden face-to-face en virtuele evenementen plaats. 34 Landen 
organiseerden een evenement in het kader van WORD-day. Er was een WORD Day Tweet, 
social media was actief in de aanloop naar en tijdens WORD-day (inclusief de officiële WORD 
Day video) en tijdens WORD-day namen mensen deel aan de #ButtonChallenge2019. De 
challenge was: probeer je kleren met je handschoenen aan dicht te knopen als voorbeeld 
van de vele uitdagingen waar je met reuma voor komt te staan.  
 
Conclusie: 

- WORD-day 2019 was de eerste internationale campagne, die uitsluitend gericht was 
op kinderen met reuma. 

- Het creëren van bewustwording hoeft niet heel erg duur te zijn, zeker wanneer je 
vooral ook social media inzet. 

- Social media is de sleutel tot het vergroten van je bereik, met name Facebook. 
- Authentiek materiaal, namelijk de persoonlijke video's, bleek het meest populair. 

 
WORD-day 2020 kreeg een grote klap omdat deze precies plaatsvond aan het begin van de 
COVID-19 outbreak en quarantaine. Toch werd er via social media veel aandacht aan WORD-
day gegeven. Bekijk ook de website voor meer informatie: www.wordday.org. 
 

Fundraising and Patient Expert Program - Mr. Nenad Nedić, Serbia 

De ORS is de patiëntenorganisatie voor reuma in Belgrado, Servië. Na de viering van hun 10e 
verjaardag wilden ze hun activiteiten uitbreiden en leren van de nationale 
reumapatiëntenvereniging in Zweden via het Knowledge Transfer Programme.  
 
Hun doelen waren als volgt: 

1. Fondsenwerving - hoe haal je meer (financiën, nieuwe vrijwilligers, nieuwe leden) uit 
de activiteiten die je als reumapatiëntenvereniging organiseert?  

2. Programma voor patient experts – hoe ontwikkel je een programma voor 
ervaringsdeskundigen die betrokken worden bij het geven van colleges over reuma?  

3. Samenwerking met andere patiëntenorganisaties binnen Europa – hoe ontwikkel je 
een sterke relatie met andere patiëntenorganisaties binnen EULAR?  

 
Conclusies: 

1. Fondsenwerving: De bijdrage van farmaceutische bedrijven als onderdeel van de 
noodzakelijke inkomsten om als ORS te overleven is met 10% verminderd. Er was 
een toename van donaties van persoonlijke donateurs. 

2. Programma voor patient experts: Er zijn zes patient experts opgeleid. Zij zullen naar 
verwachting in het komende academisch jaar een college geven in de opleiding van 
toekomstige artsen binnen het vakgebied van de Interne Geneeskunde aan de 
Universiteit van Belgrado. 
 

Biosimilar Switching Process - Mrs. Clare Jacklin, United Kingdom 
 
Wat is het belang van een goede communicatie met de patiënt bij het overstappen van een 
biological naar een biosimilar? In het Verenigd Koninkrijk is een nationale enquête gehouden 
door CCUK, de Psoriasis Association, NASS en NRAS om het antwoord te vinden. 899 mensen 
hadden de vragenlijst ingevuld. De meeste van hen hadden de ziekte van Crohn, RA en AS.   
 
 

http://www.wordday.org/
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?c=a&view=1&searchfor=Fundraising%20and%20Patient%20Expert%20Program&item=2020OP0260-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?c=a&searchfor=%20Biosimilar%20Switching%20Process%20&view=1&item=2020OP0261-PARE
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Resultaten: 
- 676 mensen ontvingen een brief over de omzetting van hun biological naar een 

biosimilar. Slechts 1/3 kreeg daadwerkelijk een persoonlijk consult waarin de 
overstap naar een biosimilair werd besproken. 

- Meer dan de helft (53%) van de 899 mensen werd niet om toestemming gevraagd 
om over te stappen naar biosimilar. 

- Mensen die niet tevreden waren over de schriftelijke communicatie die ze kregen 
over de overstap naar een biosimilair, hadden meer kans om een verergering van 
hun symptomen te ervaren bij gebruik van een biosimilar. Dit geldt ook voor mensen 
die hun informatie persoonlijk of per telefoon kregen van hun arts.  

 
De resultaten laten zien hoe belangrijk een duidelijke persoonlijke communicatie is bij het 
maken van een afweging voor een overstap van een biological naar een biosimilar. Deze 
persoonlijke communicatie levert betere resultaten op met betrekking tot de door de 
patiënt gerapporteerde uitkomsten op de lange termijn. Alle stakeholders in dit project 
werken hard aan het verbeteren van de communicatie over de overstap naar een biosimilar 
door het: 

- verbeteren van de communicatietechniek 
- actief adviseren van mensen 
- continu delen van informatie 
- snel reageren op zorgen van patiënten 
- verbeteren van opleiding en ondersteuning aan zorgverleners 
- zicht te houden op de patiënten die overstappen 

12.00-12.05 uur:  Postertour 

 

Tips to maintain your level of physical activity for a longer time - Prof. Dr. Rinie Geenen, 

Netherlands 

 

Lichaamsbeweging is belangrijk voor mensen met reuma. Het doel van deze studie was het 
identificeren van tips, toepassingen en illustraties die mensen met een reuma kunnen 
helpen om hun niveau van fysieke activiteit voor een langere tijd te behouden.  
 
Tien tips werden gevonden: 

- Doorbreek de gewoonte. 
- Zorg ervoor dat je in staat bent om te betreffende fysieke activiteit uit te voeren. 
- Gebruik hulpmiddelen indien nodig. 
- Geloof in een goed resultaat. 
- Kies een fysieke activiteit die je helpt om je persoonlijke doelen te bereiken. 
- Zoek een fysieke activiteit uit die je leuk vindt. 
- Stop met je fysieke activiteit wanneer het nog leuk is. 
- Zoek een maatje.  
- Maak een actieplan.  
- Zoek manieren om jezelf te belonen/te stimuleren om vol te houden.  

 
Conclusies: 
Deze 10 tips zullen mensen helpen om hun niveau van fysieke activiteit uit te blijven voeren. 
Echter, inspanning en doorzettingsvermogen zijn ook nodig om door te blijven gaan. Meer 
kennis over verschillende effectieve maar vooral ook plezierige beweegactiviteiten voor 
mensen met reuma is wenselijk.    

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?c=a&view=1&searchfor=%20PARE0013&item=2020PARE0013
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?c=a&view=1&searchfor=%20PARE0013&item=2020PARE0013
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Promoting professional reintegration of people with RMDs - Mrs. Anja Marchal, Belgium 

In België is een grote groep mensen met ziekteverlof vanwege hun reuma. De Vlaamse 
reuma patiëntenorganisatie ReumaNet en andere partners in België hebben hun krachten 
gebundeld om de professionele reïntegratie van mensen met reuma te bevorderen via een 
project genaamd 'ReumaWerkt'.  
 
Het doel van ReumaNet binnen dit project was om vanuit het perspectief van mensen met 
reuma in kaart te brengen welke ondersteuning mensen nodig hebben om aan het werk te 
blijven of om weer aan het werk te gaan:  

- Informatie: welke informatie hebben mensen met reuma nodig over reïntegratie? 
- Middelen: welke hulpmiddelen hebben mensen met reuma nodig om aan het werk 

te blijven of om weer aan het werk te gaan? 
- Heeft een ervaringsdeskundige (een getrainde patiënt) een toegevoegde waarde bij                                                          

het ondersteunen van deelgenoten in hun reïntegratie? 
- Heeft een werk-coördinator een toegevoegde waarde in het ondersteunen van 

mensen met reuma in hun re-integratie? O.a. met behulp van de disability 
management principes?  

 
Conclusies: 

- Informatie: mensen met reuma hebben behoefte aan eenvoudige, correcte en 
ziektespecifieke informatie over reïntegratiemogelijkheden. 

- Middelen: mensen met reuma hebben behoefte aan aanpassingen op het werk die 
hen in staat stellen aan het werk te blijven of weer aan het werk te gaan. Deze 
behoeften zijn: flexibele werktijden, functionele aanpassingen in de werkomgeving 
en financiële ondersteuning. 

- Ervaringsdeskundige: een ervaringsdeskundige wordt gezien als een toegevoegde 
waarde. Mensen met reuma voelen zich meer begrepen door een collega. Het 
maakte een meer open dialoog mogelijk en het geeft hen het vertrouwen om weer 
aan het werk te gaan of om aan het werk te blijven. 

- Werkcoördinator: werken met de disability management principes, het vroegtijdig 
en op maat geven van informatie over professionele reïntegratiemogelijkheden is 
een toegevoegde waarde. 

 

12.00-13.30 uur: PARE Abstract Session II 

 

My Sjögren’s Diary: an online patient portal - Ms. Carol Burns, United Kingdom 

Het syndroom van Sjögren is een chronische auto-immuunziekte die de exocriene klieren 
aantast. Symptomen zijn droge ogen, droge mond, droge huid, vermoeidheid, myalgie en 
gewrichtspijn. De impact op de kwaliteit van leven is variabel, gevoelig voor externe factoren 
en moeilijk objectief te meten.  
 
Er is behoefte aan een interactief instrument om de ervaren symptomen van Sjögren 
meetbaar te maken, om zorg voor mensen met Sjögren aan te passen aan hun behoeften en 
om de communicatie tussen mensen met Sjögren en hun zorgverleners te bevorderen. Er is 
ook behoefte aan een onderzoeksplatform dat het delen van gegevens mogelijk maakt.  

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?view=1&c=a&searchfor=Promoting%20professional%20reintegration%20of%20people%20with%20a%20rheumatic%20disease%20&item=2020PARE0020
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?view=1&c=a&searchfor=My%20Sj%C3%B6gren%E2%80%99s%20Diary&item=2020OP0058-PARE
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Dit vormde de aanleiding tot een unieke samenwerking tussen Sjogren's Cambridgeshire en 
de Patient Led Research Hub in Engeland.  
 
Zij startten het project met workshops om de omvang en 
inhoud van een gewenst online platform in kaart te 
brengen. Een eerste versie van de portal werd gevormd. Er 
werden nieuwe interactieve workshops gehouden met 
patiënten, programmeurs en zorgprofessionals om de portal 
te verfijnen. De portal werd in 2019 gelanceerd.  
 
Patiënten kunnen zich via een beveiligde login aanmelden voor het platform. Zij kunnen een 
persoonlijk profiel aanmaken met zo veel of zo weinig mogelijk informatie als gewenst. Ze 
kunnen informatie over hun diagnose, symptomen en medicatie toevoegen en hun 
symptomen in de loop van de tijd volgen. Alle symptomen kunnen in enkele seconden 
worden gescoord met behulp van ‘emoji’s’. Patiënten krijgen ook informatie over nieuw 
internationaal onderzoek naar het Sjögren-syndroom en of er hulp nodig is vanuit 
patiëntperspectief bij de uitvoering van onderzoek naar Sjögren. 
 

Campaign to promote physical activity & exercise - Mr. Andreas Lacovou, Cyprus 

Toen EULAR de aanbevelingen voor lichaamsbeweging publiceerde besloot de Cyprus 
League Against Rheumatism (Cyplar) om meer lichaamsbeweging onder haar leden te 
bevorderen. Cyplar wilde deze actievere levensstijl promoten bij zowel mensen met reuma 
als bij zorgverleners die mensen met reuma behandelen.  
 
Om dit alles te bereiken, besloot Cyplar om : 

- Beweegprogramma's aan te bieden die worden georganiseerd door Cyplar of door 
professionals uit de gezondheidszorg. 

- Het bewustzijn te vergroten met betrekking tot de voordelen van fysieke 
oefenprogramma's (zowel in het water als op het droge) onder reumatologen, 
huisartsen, therapeuten en mensen met reuma. 

- Beweegprogramma's te integreren in de nationale gezondheidszorg-systemen en -
procedures. 

- Mensen met reuma en een laag inkomen de mogelijkheid te geven om met korting 
mee te doen aan de beweegprogramma’s die door Cyplar en haar partners worden 
aangeboden.   

 
Conclusies: 
Het succes van de Cyplar campagne om meer lichaamsbeweging te bevorderen is gebaseerd 
op onderwijs (het schrijven van artikelen en het geven van presentaties op congressen van 
reumatologen en andere professionals uit de gezondheidszorg), de aangeboden vormen 
voor lichaamsbeweging (verschillende programma's voor lichaamsbeweging in het water en 
op het droge en de hoeveel beschikbare plekken voor de deelnemers aan deze 
programma's) en de financiële steun om mee te kunnen doen (het geven van korting aan 
mensen met een lager inkomen). Deze 3 punten voor succes moeten verder worden  
uitgewerkt.  
 

Pregnancy and arthritis - a patient education programme - Mr. Brian Lynch, Ireland 

Deze samenvatting heeft de PARE-abstracte prijs gewonnen in het EULAR e-Congres van dit 
jaar. De relatie tussen reuma en zwangerschap is complex.  

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?c=a&view=1&searchfor=CAMPAIGN%20TO%20PROMOTE%20PHYSICAL%20ACTIVITY%20&item=2020OP0007-PARE
https://ard.bmj.com/content/77/9/1251
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?c=a&searchfor=Pregnancy%20and%20arthritis%20&view=1&item=2020OP0308-PARE
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Het is belangrijk voor mensen met reuma en een kinderwens om op tijd advies te krijgen van 
hun arts of reuma verpleegkundige omdat hun reumamedicatie mogelijk moet worden 
aangepast. Ook na het krijgen van een baby is advies over borstvoeding en hoe om te gaan 
met een opvlamming belangrijk.  
 
De campagne van Arthritis Ireland had 3 doelstellingen: 

- Het verstrekken van informatie en het vergroten 
van het bewustzijn over ontstekingsreuma en een 
kinderwens/zwangerschap. 

- Het ondersteunen van vrouwen met 
ontstekingsreuma gedurende hun patiëntenreis. 

- Het vergroten van het bewustzijn van het werk 
van Arthritis Ireland.  

 
Samenwerking stond centraal in de campagne met professionals van de reumatologie- en 
verloskunde-kliniek in het National Maternity Hospital, het St. Vincent's Hospital en de 
reumatologie-afdeling van Our Lady's Hospice and Care Services in Ierland.  
 
Door deze samenwerking kwamen verschillende thema's voor de campagne aan het licht: de 
voorbereiding op een zwangerschap, medicatie en zwangerschap, de rol van de vader, 
vruchtbaarheid, ontstekingsreuma en erfelijkheid, beweging, voeding, opvlammingen tijdens 
de zwangerschap, de eerste periode na de zwangerschap en borstvoeding.  
De campagne werd gelanceerd via verschillende kanalen: via informatiebijeenkomsten, via 
voorlichtings- en promotiemateriaal voor klinieken (boekje over zwangerschap en 
ontstekingsreuma) en via een videoreeks. De videoserie speelde een centrale rol in het 
succes van de campagne. Er werden zes video's ontwikkeld rond: verloskunde, 
reumatologie, fysiotherapie en ergotherapie. Deze video's werden gepubliceerd en 
gepromoot via de social media kanalen en de website van Arthritis Ireland. De belangrijkste 
video ging over een jonge moeder die al jong gediagnosticeerd werd met jeugdreuma en nu 
een kinderwens heeft.  
 
Social media stond centraal in het overbrengen van de boodschap van de campagne, niet 
alleen aan de leden van Arthritis Ireland maar ook aan de niet-leden die wel reuma hebben. 
Daarom werd een sleutelrol gegeven aan de eigen maar vooral ook aan de betaalde ruimte 
op Facebook. Het resultaat was dat bijna 200.000 mensen werden bereikt door Facebook 
berichten over de campagne.  
 
Conclusies: 

- In Ierland was een grote behoefte aan meer bewustwording en voorlichting over 
ontstekingsreuma en zwangerschap. 

- Deze campagne kwam tegemoet aan de behoeften van vrouwen en mannen met 
ontstekingsreuma en een kinderwens. 

- De volgende fase van de campagne gaat in het najaar van 2020 van start. 
 

Rethinking sexuality in RMDs - Prof. José Bernardo Negrón, United States of America 

Reuma kan een grote impact hebben op je leven; ook je seksuele leven. Reuma en ervaren 
problemen op seksueel gebied worden echter zelden besproken in de spreekkamer. Het 
onderwerp is een olifant in de kamer. Het project Reumasutra wilde daar wat aan doen. In 
dit project waren mensen met reuma actief betrokken in elke stap.  

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?view=1&c=a&searchfor=Rethinking%20sexuality%20in%20rheumatic%20and%20musculoskeletal%20diseases&item=2020OP0309-PARE
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Het project bestond uit verschillende fasen: 

- Ontwerp van een website met behulp van online feedback en interviews (met 5 
koppels uit verschillende landen waarvan één van beide partners reuma heeft).  

- De website werd eerst gevuld met basisinformatie over reuma en seksualiteit. Aan 
de hand van de feedback van de bezoekers van de website en van de interviews 
werd de website geleidelijk aangevuld en getransformeerd naar een website waar 
de behoeften van mensen met reuma centraal staan. 

- Creatie van video’s waarin mensen gevalideerde seksuele posities voor mensen met 
reuma laten zien. Een koppel vertelt hoe zij hun seksuele posities aanpassen aan 
hun fysieke mogelijkheden. Professionele acteurs worden gebruikt om deze 
verschillende posities te tonen. 

- Uploaden van de video’s naar de website.  
- Op de website kan een enquête worden ingevuld voor het doorgeven van de 

tevredenheid over de website.  
 
Doelstellingen van de Reumasutra website voor mensen met reuma: 

- Voorlichten over gevalideerde seksuele posities die geschikt zijn bij verschillende 
fysieke mogelijkheden. 

- Opwekken van seksueel verlangen bij de kijkers. 
- Aanzetten tot het herontdekken van je lichaam.  

 
Conclusies: 

- Seks is dynamisch en iemand kan niet goed een nieuwe 'dynamische realiteit' 
aanleren met behulp van statische voorlichting. 

- De olifant in de kamer met betrekking tot seksualiteit en reuma hoeft niet te 
bestaan. Het is een kwestie van deze bespreekbaar maken.  

 

See me, hear me: an ANCA-associated vasculitis patient co-creation initiative - Dr. Shanali 

Perera, United Kingdom 

ANCA-geassocieerde vasculitis is een zeldzame en ernstige vorm van vasculitis van kleine 
bloedvaten die meerdere organen treft. Omdat elke patiënt andere symptomen heeft, duurt 
het vaak lang voordat de diagnose is gesteld. Hoewel er behandelingen bestaan, variëren 
deze in doeltreffendheid en is er vaak geen sprake van een blijvende remissie. Het omgaan 
met voortdurende pijn, vermoeidheid en lichamelijke klachten heeft een grote invloed op de 
kwaliteit van leven van mensen met ANCA-geassocieerde vasculitis. Patiënten vinden het 
moeilijk om over deze uitdagingen te praten met hun zorgverlener.  
 
Het doel van het project 'See mee, hear me': 
Het ontwikkelen van een patiëntenplatform dat patiënten een stem geeft om hun 
persoonlijke ervaringen en de complexiteit van het dagelijks leven uit te drukken. Deze 
ervaringen geven zorgverleners inzicht in de problemen waar hun patiënten mee te maken 
hebben. Dit kan leiden tot een betere relatie tussen mensen met ANCA-geassocieerde 
vasculitis en hun zorgverleners; tussen horen en luisteren. 
 
Het platform ondersteunt patiënten bij het stellen van vragen en het zoeken naar 
informatie, terwijl ze worden doorverwezen naar hun eigen zorgprofessional voor advies en 
naar hun lokale patiëntenvereniging voor ondersteuning.  
 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?view=1&searchfor=an%20ANCA-associated%20vasculitis%20patient%20co-creation%20initiative&c=a&item=2020OP0319-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?view=1&searchfor=an%20ANCA-associated%20vasculitis%20patient%20co-creation%20initiative&c=a&item=2020OP0319-PARE
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De volgende stap in het project is het beantwoorden van de vraag: Welke impact kan dit 
communicatieplatform hebben op de klinische praktijk?  
 
Ga voor meer informatie naar het platform: www.myancavasculitis.com 
 

Fibromyalgia Network - Dr. Serena Mingolla, Italy 

Fibromyalgie wordt gekenmerkt door diffuse, langdurige en onverklaarbare spierpijnen. 
Mensen met fibromyalgie beschrijven een dagelijkse onophoudelijke chronische pijn, 
aanhoudende chronische vermoeidheid en slaap en cognitieve problemen. Fibromyalgie 
heeft een ernstige impact op het leven van mensen: beperkingen in het onderhouden van 
relaties, moeite met presteren op het werk of op school, moeilijk in staat zijn om voor jezelf 
te zorgen en moeite hebben met het bijhouden van een sociaal leven met familie en 
vrienden. Mensen met fibromyalgie ervaren vaak een groot misverstand over hun 
aandoening.  
 
Om deze reden heeft APMARR (de Italiaanse patiëntenorganisatie voor mensen met reuma)  
het Fibromyalgia Netwerk gelanceerd dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van 
leven van patiënten met Fibromyalgie.  
 
Doelstellingen: 

- Best practices delen met betrekking tot het verbeteren van de conditie van mensen 
met fibromyalgie. 

- Het creëren van een patiëntgericht netwerk met verschillende belanghebbenden. 
Meer dan 100 patiënten bundelen hun krachten in een patiëntpartner programma. 

- Een campagne starten om het bewustzijn voor fibromyalgie te vergroten. Resultaat: 
Een brochure werd samengesteld en verspreid via sociale media en er werd een 
nationale conferentie over fibromyalgie georganiseerd in Italië.  

- Huisartsen trainen om een snelle diagnose van fibromyalgie te verhogen. Resultaat: 
Meer dan 120 huisartsen werden opgeleid. 

- Empowerment van mensen met fibromyalgie. 
- Bevorderen van innovatieve behandelingen 
- Het verkrijgen van meer data over het effect van hyperbare zuurstoftherapie. 

Resultaat: Een groep patiënten werd behandeld met hyperbare zuurstoftherapie en 
er werd een rapport gestuurd naar de Italiaanse Agency voor Health Services. 

- Het bieden van gratis psychologische en informatieve ondersteuning. Resultaat: Er 
werden zelfmanagement trainingen georganiseerd voor gratis psychologische 
ondersteuning, inclusief een informatiebalie en een gratis informatienummer.  

 
Alle bovenstaande activiteiten waren gebaseerd op een holistische aanpak van de 
behandeling van fibromyalgie door een combinatie van farmacologische en niet 
farmacologische behandelingen (waaronder lifestyle management, dieet, mindfulness, bio-
energetische oefeningen en psychologische technieken). 
 
Conclusie: 
Het project toonde positieve resultaten van de holistische aanpak van fibromyalgie. Mensen 
met fibromyalgie voelden zich vooral gesteund met de campagne voor het vergroten van het 
bewustzijn voor fibromyalgie.  

http://www.myancavasculitis.com/
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?searchfor=A%20MULTIDIMENSIONAL%20PROJECT%20FOR%20PEOPLE%20WITH%20FIBROMYALGIA%20SYNDROME&c=a&view=1&item=2020OP0320-PARE
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Easy-to-Understand Information for Vulnerable Groups - Mrs. Valérie Krafft, Switzerland 

Ongeveer 800.000 mensen in Zwitserland hebben moeite met lezen. 
Voor mensen met lees- of leermoeilijkheden zijn veel teksten te 
complex of te lang. 
Het doel van dit project is om gemakkelijk toegankelijk 
informatiemateriaal (nuttig en gemakkelijk te begrijpen) over reuma 
aan te bieden aan kwetsbare groepen.  
 
Methoden: 

- Samenwerking met een portaal voor gelijke gezondheidskansen dat wordt beheerd 
door het Zwitserse Rode Kruis. 

- De teksten zijn geschreven volgens de regels voor gemakkelijk taalgebruik, met de 
hulp van een comité van deskundigen voor mensen met een handicap. 

- De teksten krijgen een keurmerk. Gemakkelijke taal is een belangrijk onderdeel van 
de toegankelijkheid. 

- Voor patiënten met een migrantenachtergrond zijn de teksten vertaald in 3 
Zwitserse landstalen: Duits, Frans, Italiaans maar ook in het Albanees, Bosnisch, 
Kroatisch, Montenegrijns, Servisch, Portugees, Spaans en Turks. 

- Tot nu toe is er informatie beschikbaar over jicht en artrose. De publicaties zijn 
gratis verkrijgbaar in de online shop.   

 
Conclusies: 

- Speciaal ontworpen communicatiemiddelen zijn nodig om mensen te bereiken die 
moeite hebben met het lezen of begrijpen van informatie over reuma. 

- Een multidisciplinair netwerk is een voorwaarde voor de ontwikkeling en 
verspreiding van dergelijke tools. 

- De nieuwe serie 'Kurz & Knapp' werd met name aanbevolen door 
migratiedeskundigen. 

 

Modernization of patient organization through online courses - Ms. Nina Unesi, Sweden 

Online cursussen zijn een moderne en kosteneffectieve manier om leden van je 
patiëntenorganisatie op te leiden.   
 
Het personeel van de SRA, de reumapatiëntenorganisatie uit Zweden, maakt de educatieve 
video’s zelf en uploadt deze naar de website. De inhoud is alleen beschikbaar voor leden van 
de SRA. Er zijn cursussen over verschillende onderwerpen. Je kunt online controleren 
hoeveel van de cursus je hebt afgerond. De online cursussen vervangen niet de fysieke 
bijeenkomsten, maar bieden een goed alternatief voor het ontvangen van patiënten 
educatie. 
 

Work Impacts Experienced by Younger People with Arthritis  - Ms. Danielle Berkovic, 

Australia 

Reuma heeft een grote impact op je leven, met name ook op je werkende leven.   
Het doel van deze studie was het systematisch identificeren, verzamelen en beoordelen van 
de beschikbare gegevens over de gevolgen van reuma voor het werk van mensen met reuma 
in de leeftijd van 16 tot 50 jaar. Er is een systematische review uitgevoerd bij 29 publicaties 
over dit onderwerp.  

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?searchfor=OP0329-PARE%20In%20Short:%20Easy-to-Understand%20Information%20for%20Vulnerable%20Groups&view=1&c=a&item=2020OP0329-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?c=a&searchfor=OP0335-PARE%20Modernisation%20of%20patient%20organization%20through%20online%20courses%20&view=1&item=2020OP0335-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?searchfor=OP0151-PARE%20Work%20Impacts%20Experienced%20by%20Younger%20People%20with%20Arthritis:%20A%20Systematic%20Review%20&c=a&view=1&item=2020OP0151-PARE
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?searchfor=OP0151-PARE%20Work%20Impacts%20Experienced%20by%20Younger%20People%20with%20Arthritis:%20A%20Systematic%20Review%20&c=a&view=1&item=2020OP0151-PARE
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Bevindingen: 

- De impact van reuma voor het werk van mensen met reuma is zeer variabel en is 
afhankelijk van het type reuma en de uitkomstmaat die je meet. 

- Slechts 10 studies (36%) van de 29 publicaties bevatten deelnemers in de leeftijd 
van 16-50 jaar. Andere studies omvatten deelnemers van verschillende leeftijden, 
waardoor er minimale gegevens overblijven om te analyseren. 

- Kwalitatieve gegevens zijn nodig om de kwantitatieve resultaten aan te vullen. 
- Er bestaan meerdere maatstaven voor het meten van de werkproductiviteit en er 

zijn verschillende definities van werk-gerelateerde resultaten. Ook dat bemoeilijkt 
het vergelijken van verschillende studies naar de impact van reuma op het werk.  

14.30-15.25 uur: Cartilage, heal thyself!  
 

Joint distraction in OA; an update and molecular insights - Dr. Simon Mastbergen, 

Netherlands 

 

Gewrichts-distractie is een chirurgische ingreep waarbij de twee benige uiteinden van een 
gewricht gedurende een bepaalde tijd, geleidelijk aan, tot op zekere hoogte van elkaar 
worden gescheiden.  
 
Distractie van het kniegewricht is een chirurgische ingreep van 45 minuten waarvoor je 2 tot 
3 dagen in het ziekenhuis bent. Na de operatie worden de gewrichten in de knie 6 (+) weken 
lang uit elkaar getrokken met als doel om de artroseklachten langdurig te verminderen. Na 
deze periode worden de frames die de gewrichten uit elkaar houden, verwijderd.  
 
Het uit elkaar trekken van de gewrichten activeert de stamcellen en stimuleert het 
vrijkomen van trofische factoren, ontstekingsremmende mediatoren en oscillerende 
vloeistofdruk. Ook worden de gewrichten bevrijd van mechanische belasting. Dit helpt bij 
het herstel van de beschadigde botten en kraakbeen in het aangetaste gewricht.  
 
Na het verwijderen van de frames die de gewrichten uit elkaar houden, lijkt er een korte 
verergering van de symptomen te zijn met betrekking tot de artrose in het gewricht. Maar 
na 10 weken follow-up zie je de herstelmechanismen hun werk doen. Studies hebben 
aangetoond dat een gewrichts-distractie het kraakbeen kan stimuleren om een deel van zijn 
volume te herstellen. Dit proces van herstel kan een paar jaar duren totdat, als gevolg van 
de artrose, het kraakbeen weer in volume begint af te nemen.  
 
De gewrichtsdistractie kan helpen bij het vertragen van het proces van artrose, waardoor 
deze procedure vooral interessant is voor jonge patiënten (tussen de 50-60 jaar) die gezien 
de ernst van hun artrose een totale knieprothese nodig hebben. Een totale knieprothese 
heeft voor deze jonge groep niet de voorkeur omdat de prothese na zoveel jaar moet 
worden vervangen. Een knie-distractie kan 70-80% van deze jonge patiënten helpen bij het 
uitstellen van de noodzaak voor een totale knieprothese met 5 a 10 jaar. Helaas is er een 
groep patiënten waarbij de gewrichts-distractie geen effect heeft. De aantallen behandelde 
patiënten met een knie-distractie zijn nog steeds relatief laag. Er is meer onderzoek nodig. 
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Does molecular age of cartilage indicate enhanced ability to repair? - Prof. Virginia Byers 

Kraus, United States of America 

Over het algemeen wordt aangenomen dat kraakbeen weinig capaciteit heeft om zichzelf te 
herstellen. Toch lijkt kraakbeen te groeien na een distractie van het kniegewricht. Sommige 
dieren, zoals salamanders, kunnen na een blessure een ledemaat regenereren. Wat is 
precies het geheim van weefselregeneratie?  
 
Onderzoek heeft aangetoond dat er een verschil kan zijn tussen de gewrichten in het 
vermogen van beschadigd kraakbeen om zichzelf te herstellen. Het regeneratieve vermogen 
lijkt laag te zijn in de enkel, gemiddeld in de knie en is hoog in de heup. Dit zou misschien te 
maken kunnen hebben met het verschil in mechanische belasting van deze verschillende 
gewrichten. Maar misschien is dit ook het resultaat van een biologische selectie of een 
evolutionair proces. Er is meer onderzoek nodig om het antwoord te vinden, maar als het 
gaat om kraakbeenherstel hebben we allemaal een kleine salamander in ons. 
 

The genomic aetiology of osteoarthritis - Prof. Dr. Eleftheria Zeggini, Germany 

Artrose wordt gekenmerkt door kraakbeen degeneratie in de gewrichten, wat leidt tot pijn 
en functieverlies. Artrose treft 20% van de mensen boven de 40 jaar en 50% van de mensen 
boven de 70 jaar. Meer dan 60 miljoen mensen in Europa lijden aan knie- of heupartrose. 
Tot nu toe kan artrose niet genezen worden. In de EU worden jaarlijks in totaal 1,76 miljoen 
gewrichtsvervangende operaties uitgevoerd. Er is een grote behoefte aan inzicht in de 
mechanismen die ten grondslag liggen aan artrose om zo de juiste behandelingen te 
ontwikkelen.  
 
De helft van de mensen met artrose is hiermee erfelijk belast. De vraag is of je patiënten 
kunt clusteren op basis van hun RNA-sequensing data. Er is meer translationeel onderzoek 
nodig om nieuwe kennis in de dagelijkse praktijk te brengen. 
 

Mechanism of chondroprotective effects of 2-deoxyglucose - MD, PhD KENYA TERABE, 

Japan 

Het doel van deze studie was om de mechanismen van chondrobeschermende effecten van 
2- deoxyglucose te onderzoeken.  
 
Conclusies: 

- 4MU en 2DG hebben een chondrobeschermend effect door metabole 
veranderingen te remmen. 

- 4MU, 2DG en AICAR hebben een potentieel om een nuttige therapie te worden voor 
de behandeling van artrose. 
 

16.00-16.40 uur: Fibromyalgia: What is New / How to Treat  
 
What is new in fibromyalgia management and treatment - Prof. Daniel Clauw, United 

States of America 

Volgens de American College of Rheumatology (ACR) wordt fibromyalgie gekenmerkt door: 
- Nociplastische pijn. 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?searchfor=Mechanism%20of%20chondroprotective%20effects%20of%202-deoxyglucose%20&view=1&c=a&item=2020OP0207
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?searchfor=Mechanism%20of%20chondroprotective%20effects%20of%202-deoxyglucose%20&view=1&c=a&item=2020OP0207
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- Naast pijn vaak ook vermoeidheid, slaapproblemen, geheugenproblemen of 
stemmingswisselingen. 

- Een pathofysiologie die vrij goed begrepen wordt en een CNS-proces dat 
onafhankelijk is van de klassieke psychologische factoren. 

- Een complex van meerdere symptomen.  
 
Over het geheel genomen zijn er 3 soorten pijn: 

- Nociceptieve pijn: wordt veroorzaakt door ontsteking of schade. De pijn is goed 
gelokaliseerd. Er bestaat een duidelijke relatie tussen activiteit en pijn. Je kunt deze 
pijn behandelen met NSAID's, injecties, operaties of opioïden. Voorbeelden van 
aandoeningen met deze pijn zijn: artrose, auto-immuunziekten en kankerpijn.  

- Neuropathische pijn: wordt veroorzaakt door zenuwbeschadiging of 
zenuwbeknelling. De pijn volgt de perifere zenuwen, is episodisch en veroorzaakt 
gevoelloosheid en tintelingen. Je kunt dit soort pijn meten met behulp van 
PainDETECT als screeningsinstrument. Je kunt deze pijn behandelen met lokale 
behandelingen gericht op de zenuw (chirurgie, injecties) of met medicijnen die op 
het centraal zenuwstelsel werken. Voorbeelden van aandoeningen met deze pijn 
zijn: diabetische neuropathie, postherpetische neuralgie, ischias en het carpale 
tunnel syndroom. 

- Nociplastische/centrale pijn: wordt veroorzaakt door een systemisch probleem. De 
pijn is wijd verspreid door het lichaam en gaat gepaard met vermoeidheid, slaap, 
geheugen- en/of stemmingsmoeilijkheden en een geschiedenis van eerdere pijn 
elders in het lichaam. Je kunt dit soort pijn opsporen met behulp van een Body Map 
of het FM (fibromyalgie)-onderzoek als screeningsinstrument. Je kunt deze pijn 
behandelen met medicijnen in het centrale zenuwstelsel en met niet-
farmacologische behandelingen. Voorbeelden van aandoeningen met deze pijn zijn: 
fibromyalgie, functionele GI-stoornissen, temporomandibulaire dysfunctie, 
spanningshoofdpijn, interstitiële blaasontsteking en blaaspijn.  

 
Ons lichaam heeft een 'volumeknop’ die bepaalt hoe intens onze hersenen pijn registreren. 
Hoe hoger de volumeknop is ingesteld, hoe meer pijn we zullen ervaren. Ieder mens wordt 
geboren met een specifieke ‘volumeknop’. De volumeknop kan van stand veranderen door 
de dingen die we in ons leven meemaken.  
 
Fibromyalgie is een continuüm. We hebben allemaal een graad van fibromyalgie. Hoe hoger 
je scoort op dit continuüm voor fibromyalgie, hoe meer symptomen je zult hebben. Er zijn 
nieuwe ACR-criteria voor het meten van mensen in hun graad van fibromyalgie. Deze criteria 
zijn verdeeld in 3 sets: een body-map om de spreiding van de waargenomen pijn aan te 
geven, een set vragen over bijkomende klachten zoals: vermoeidheid, moeite met 
denken/herinneren en slaapproblemen, een set vragen met betrekking tot symptomen zoals 
depressie, hoofdpijn en pijn of krampen in de onderbuik en een laatste vraag over de vraag 
of een andere aandoening misschien de pijn kan verklaren. Deze criteria kunnen ook worden 
gebruikt voor het meten van chronische pijn. 
 
Je kunt bijvoorbeeld de fibromyalgie criteria gebruiken voor de verwachte respons 
(=vermindering van pijn) op een knie-vervangende operatie vanwege artrose. Uit onderzoek 
bleek dat mensen die voor de operatie een hogere score hadden op de fibromyalgie criteria 
minder snel een verbetering van hun pijn hadden waargenomen na afloop van de operatie..   
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Fibromyalgie is het topje van de ijsberg met betrekking tot aandoeningen die worden 
gekenmerkt door gecentraliseerde pijn.  
 
Gecentraliseerde pijn kan ook aanwezig zijn bij mensen met RA die melden dat ze gematigde 
tot hoge niveaus van pijn en vermoeidheid ervaren terwijl ze minimale tekenen van 
ontsteking hebben. De behandeling van deze pijn zou moeten komen uit het assortiment 
van behandelingsmogelijkheden voor nociplastische/gecentraliseerde pijn. RA-patiënten die 
melden dat ze pijn en vermoeidheid ervaren terwijl ze matige tot ernstige tekenen van RA-
ziekte activiteit hebben, zouden behandeld kunnen worden voor hun pijn en vermoeidheid 
vanuit een nociceptief pijnperspectief.  
 
De behandeling van gecentraliseerde pijn is een gecompliceerd proces. Er zijn verschillende 
hoeveelheden bewijs voor de effectiviteit van farmacologische therapieën voor fibromyalgie 
(gecentraliseerde pijn): 
 

o Sterk bewijs: 
o Tricyclische verbindingen (amitriptyline, cyclobenzaprine) 
o SNRI's en NSRI's (milnacipran, duloxetine, venlafaxine(?). 
o Gabapentinoïden (bijv. pregabaline, gabapentine). 

o Matig bewijs: 
o Tramadol 
o Minder selectieve SSRI's 
o Gammahydroxybutyraat 
o Lage dosis naltrexon 
o Cannabinoïden. 

o Zwak bewijs: 
o Groeihormoon 
o 5-hydroxytryptamine 
o Tropisetron 
o S-adenosyl-L-methionine (SAMe). 

o Geen bewijs: 
o Opioïden 
o Corticosteroïden 
o Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen 
o Benzodiazepine 
o Niet-benzodiazepine hypnotica 
o Guanifenesine  

 
Medicatie met betrekking tot het soort pijn:  

- Nociceptieve pijn:  
o NSAID's 
o Opioïden 
o Chirurgie/injecties 
o Tricycliek 
o SNRI's 
o CBD. 
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- Neuropathische pijn: 
o Opioïden 
o Chirurgie/injecties 
o Tricycliek 
o SNRI's 
o Gabapentinoïde 
o THC. 

- Gecentraliseerde pijn:  
o Tricycliek 
o SNRI's 
o Gabapentinoïde 
o THC 

 
Niet-farmacologische therapieën: 

- Sterk bewijs voor effect: 
o Onderwijs 
o Aërobe beweegoefeningen 
o Cognitieve gedragstherapie. 

- Bescheiden bewijs voor effect: 
o Krachttraining 
o Hypnotherapie, biofeedback, balneotherapie, yoga, TaiChi 
o Neuromodulatie 
o Acupunctuur, chiropractie, manuele en massagetherapie 

- Zwakke bewijzen voor het effect: 
o Triggerpuntinjecties 

- Geen bewijs voor effect:  
o Niets doen 

 
Met betrekking tot de behandeling wordt geadviseerd te kiezen voor een tweeledige 
strategie: 

- Farmacologische therapieën om de symptomen van nociceptieve pijn en 
vermoeidheid als gevolg van beschadiging en ontsteking van de weefsels te 
verbeteren. 

- Niet-farmacologische therapieën om het disfunctioneren aan te pakken (functionele 
gevolgen van symptomen: verhoogde stress, verminderde activiteit, slechte slaap, 
overgewicht en mal adaptief ziektegedrag).  

 
De best passende combinatie van farmacologische en niet-farmacologische behandelingen is 
verschillend van persoon tot persoon met fibromyalgie. Probeer een behandeling per keer 
voor ten minste 2 maanden. Evalueer dit grondig en geef eerlijke feedback aan de 
behandelende zorgverlener over het resultaat.  
Ga naar: www.Fibroguide.com  voor meer informatie. Hier is ook een online programma van 
10 modules te vinden waarin je leert om beter om te gaan met fibromyalgie. 

 

http://www.fibroguide.com/


 
 
 
 

49 

 

Zaterdag 6 juni 

9.00-9.55 uur:  Improving Work Participation  

 

What reduces the amount of time that people with RMDs are healthy in work? - Dr. Ross 

Wilkie, United Kingdom 

De bevolking is aan het vergrijzen en er wordt verwacht dat mensen langer blijven werken. 
De AOW-leeftijd stijgt in veel Europese landen.  
 
Er is een internationale studie uitgevoerd naar de Healthy Working Life Expectancy (HWLE) 
van mensen met artrose ouder dan 50 jaar. De HWLE van deze groep werd vergeleken met 
de HWLE van mensen zonder artrose. Zijn er verschillen tussen deze groepen en zijn er 
verschillen tussen de Europese landen?  
 
De definities die in deze studie worden gebruikt zijn: 

- HWLE is het gemiddelde aantal jaren dat mensen na hun 50ste levensjaar naar 
verwachting zowel gezond als aan het werk zijn. 

- Arbeidsparticipatie is de zelf-gerapporteerde deelname aan betaald werk of het zijn 
van een zelfstandig ondernemer met betaald werk.  

 
Het doel van het onderzoek was als volgt: 

- Het schatten van de HWLE voor mensen met artrose, in het algemeen en naar 
geslacht.  

- Het vergelijken van de HWLE voor mensen met artrose tussen Europese landen. 
(Engeland, België, Spanje, Denemarken/Zweden). 

- Het schatten van de rol van lichamelijke activiteit op HWLE bij mensen met artrose.  
 
Conclusies: 

- HWLE-schattingen geven reden om je af te vragen of mensen met artrose hun 
werkzame leven verder kunnen verlengen.  

- HWLE verschilt per Europees land als we kijken naar de groepen: 1. Gezond en op 
het werk, 2. Niet gezond maar wel op het werk, 3. Gezond en niet op het werk en 4. 
Niet gezond en niet op het werk. 

- HWLE kan worden gehandhaafd en heeft het potentieel om toe te nemen. 
Lichaamsbeweging (minstens één keer per week matig, kan een bijdrage leveren aan 
het verhogen van de HWLE). 

- Verder onderzoek moet de redenen voor hogere en lagere HWLE-niveaus in kaart 
brengen om strategieën en interventies aan te sturen. 

 

Reducing the barriers to return to and staying in work - Prof. Dr. Mathilda Bjork, Sweden 

Hoe beïnvloedt chronische pijn het vermogen van mensen om te kunnen werken? 
Pijn en chronische pijn zijn een van de meest voorkomende redenen voor ziekteverzuim. 
Wat helpt een duurzaam verblijf op het werk? Wat moeten we meenemen in de revalidatie?  
Welke interventies op de werkplek zijn effectief?  
 
Het doel van dit onderzoek was het identificeren van barrières en incentives voor een 
duurzame terugkeer naar het werk voor mensen met chronische pijn. 
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Er werden focusgroepen en individuele interviews gehouden met mensen met chronische 
pijn en verschillende belanghebbenden (sociale verzekeringsmaatschappij, arbeidsbureau, 
werkgever, revalidatiecoördinator en zorgverleners).  
 
De genoemde barrières en incentives voor een duurzame terugkeer naar het werk werden in 
verschillende categorieën verdeeld: 

- Verschillende belanghebbenden hebben verschillende doelstellingen met betrekking 
tot de hoeveelheid arbeidstijd per week voor mensen die weer aan het werk gaan.  

- Er is meer kennis nodig voor de stakeholders over de handicaps van de mensen die 
zij helpen om weer aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld door hen te laten deelnemen 
aan een informatiebijeenkomst van een patiëntenorganisatie voor een bepaalde 
aandoening.  

- Tijd is belangrijk. Mensen moeten bereid en gemotiveerd zijn om deel te nemen aan 
het re-integratie-proces. Er is een kloof in de wachttijd tussen interventies die 
mensen helpen om weer aan het werk te gaan. 

- Verantwoordelijkheid is belangrijk. Vaak is het onduidelijk wie 
(verzekeringsmaatschappijen, werkgevers, patiënten) welke verantwoordelijkheden 
heeft.  

- Een gemeenschappelijk plan dat zowel door de patiënt als de stakeholders wordt 
gedefinieerd is belangrijk. Het moet een solide plan zijn, dat gecommuniceerd wordt 
tussen alle relevante stakeholders. Het dient realistisch te zijn en indien nodig 
flexibel voor aanpassing. 

- Persoonsgerichte oplossingen zijn belangrijk. Deze oplossingen moeten rekening 
houden met flexibiliteit (denk buiten het kader) en moeten worden afgestemd op de 
behoeften van elke specifieke persoon.  

- Opvolging is belangrijk. Er is een meer gestructureerde follow-up nodig nadat een 
persoon weer aan het werk is gegaan. Deze opvolging moet gebaseerd zijn op de 
behoeften van elke persoon.  

 
Conclusies: 

- Er is een verlangen naar meer en betere samenwerking van zowel patiënten als 
belanghebbenden. Samenwerking is meer dan af en toe een vergadering, maar een 
gestructureerde en nauwe, continue teaminspanning. 

- Voor een duurzame terugkeer naar het werk is een effectiever revalidatieproces 
nodig.  

 
Er is een nieuw project gestart voor het maken van digitale ondersteuning voor mensen die 
weer aan het werk gaan en hun werkgevers om tot een duurzame werksituatie te komen. 
 

Implementing ways to improve work participation - PhD Nina Østerås, Norway 

Wanneer er nieuwe richtlijnen worden ontwikkeld, is het niet altijd gemakkelijk om deze in 
de praktijk toe te passen. Het veranderen van kennis en gedrag is een uitdaging, vooral als 
het gaat om het veranderen van kennis en gedrag binnen een heel zorgsysteem.  
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Binnen de EULAR richtlijnen voor het managen van reumatoïde artritis (RA) en voor het 
managen van artrose (OA) zijn aanbevelingen opgenomen met betrekking tot het kunnen 
deelnemen aan het arbeidsproces wanneer je RA hebt, maar ook wanneer je artrose hebt:  
 

- In de richtlijn voor RA staat vermeld: 'Bespreek het thema werk met de patiënt en 
geef de juiste ondersteuning om een patiënt in staat te stellen aan het werk te 
blijven of weer aan het werk te gaan wanneer dat gewenst is'. 

- In de richtlijn voor artrose staat vermeld: ‘Op het moment van de diagnose artrose 
maar ook wanneer artrose klachten verergeren is het belangrijk om met de patiënt 
te overleggen in hoeverre de artrose invloed heeft op de mogelijkheid voor de 
patiënt om zijn/haar werk te kunnen blijven doen.’ 
 

Hoe zorg je ervoor dat de aanbeveling rondom ‘begeleiding van patiënten om ondanks 
reuma aan het werk te blijven of om weer aan het werk te gaan’ ook in de praktijk wordt 
opgevolgd? Een voorbeeld van een succesvol implementatieproject is JIGSAW-E. Dit project 
kwam voort uit een oorspronkelijke samenwerking van partners uit 4 landen: Noorwegen, 
Denemarken, Portugal en Engeland. Alle landen deelden dezelfde uitdaging: de 
conservatieve behandelopties voor artrose (patiëntenvoorlichting, lichaamsbeweging en 
gewichtsbeheersing) werden onderbenut door zorgverleners. De MOSAICS studie werd 
gestart om het effect te bepalen van een model voor voorlichting over artrose, 
ondersteuning van zelfmanagement bij artrose en de aanbevelingen over artrose.    
 
De MOSAICS-studie werd voortgezet in het JIGSAW-E project. JIGSAW-E was een uitbreiding 
van de oorspronkelijke MOSAICS samenwerking en bestond uit de landen: Engeland, 
Nederland, Noorwegen, Portugal, Denemarken en Schotland. Zij bouwden de internationale 
JIGSAW-E Community of Practice. Samen bouwden ze een zorgmodel voor de voorlichting 
over artrose, een handleiding voor patiënten over artrose, een training over artrose voor 
clinici en maatregelen om de kwaliteit van de zorg en behandeling van artrose beter te 
kunnen beoordelen. Ga ook naar de JIGSAW-E website voor meer informatie.   
 

Risk factors for development of pain in adolescent athletes - Ms. Julia S Malmborg, 

Sweden 

Sporten is gezond, maar kan ook een risicofactor zijn voor pijn.  
Het doel van dit onderzoek was het achterhalen van de risicofactoren die verband houden 
met de ontwikkeling van aanhoudende pijn in spieren en gewrichten bij adolescente 
sportschoolleerlingen. Deze sportschoolleerlingen werden 2 jaar gevolgd. In dit onderzoek 
deden 131 sportschoolleerlingen (die 14 jaar oud waren bij de start van het project en die 
450 minuten of meer per week actief aan het sporten waren) verslag van hun ervaren pijn.  
 
Er zijn verschillende risicofactoren die de ontwikkeling van aanhoudende pijn bij adolescente 
sportschoolleerlingen kunnen voorspellen en er is behoefte aan begeleiding door coaches en 
gezondheidsdiensten om te voorkomen dat de pijn bij adolescente sportschoolleerlingen 
hardnekkig wordt. 
 
 

https://jigsaw-e.com/
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?c=a&view=1&searchfor=Risk%20factors%20for%20persistence%20and%20development%20of%20frequent%20musculoskeletal%20pain%20in%20adolescent%20athletes%20&item=2020OP0336-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?c=a&view=1&searchfor=Risk%20factors%20for%20persistence%20and%20development%20of%20frequent%20musculoskeletal%20pain%20in%20adolescent%20athletes%20&item=2020OP0336-HPR
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11.00-11.55 uur: EULAR Projects: Non-adherence 

 

EULAR points to consider for non-adherence in people with RMDs - Mr. Valentin Ritschl, 

Austria 

 

30 tot 80% van de mensen met reuma houdt zich niet aan hun afgesproken behandeling. Als 
gevolg hiervan heeft EULAR aanbevelingen ontwikkeld die moeten helpen om mensen met 
reuma te stimuleren trouw te blijven aan de afgesproken behandeling.  
 
‘Adherence’ (naleving) wordt gedefinieerd als de mate waarin het gedrag van een persoon 
overeenkomt met de overeengekomen afspraak.  
 
Overkoepelende principes in de EULAR-aanbevelingen over adherence (naleving) zijn: 

- Adherence heeft invloed op de gezondheidsuitkomsten van mensen met reuma 
(zoals de ernst van de ziekte, pijn, vermoeidheid, depressie, functioneren, kwaliteit 
van leven en lichamelijke activiteit). 

- Gedeelde besluitvorming (tussen zorgverlener en patiënt) is essentieel, aangezien 
adherence (naleving) gedrag is dat volgt op een overeengekomen voorschrift. 

- Adherence wordt beïnvloed door meerdere factoren (zoals houding, omgeving en 
andere omstandigheden in het leven van de patiënt). 

- Adherence is een dynamisch proces dat voortdurend geëvalueerd moet worden.  
 
9 punten om te overwegen: 

- Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van mensen met reuma 
dienen verantwoordelijkheid te nemen voor het naleven van gemaakte afspraken. 

- Effectieve communicatie tussen patiënt en zorgverlener (zoals empathie, open 
vragen en feedback) moet worden toegepast om de therapietrouw te bevorderen. 

- Belemmeringen en incentives voor de naleving van een specifieke behandelafspraak 
met een specifieke patiënt zouden op passende wijze moeten worden geëvalueerd. 

- Een checklist met barrières en incentives die zorgverleners kunnen gebruiken zal 
worden gepresenteerd bij de publicatie van de aanbevelingen. 

- Patiëntenvoorlichting over het belang van naleving zou moeten worden gegeven 
aan mensen met reuma als integraal onderdeel van de standaardzorg. 

- Zorg moet worden afgestemd op de voorkeuren en doelen van de patiënt om de 
therapietrouw te verbeteren. 

- Adherence (naleving) dient regelmatig te worden besproken tijdens een consult op 
basis van open vragen en vooral wanneer de ziekte niet goed onder controle is. 

- De zorgverlener dient te onderzoeken welke factoren een negatieve invloed kunnen 
hebben op adherence, zoals beschikbaarheid, kosten, geheugenproblemen, zorgen. 

- De zorgverlener dient een behandeling samen met de patiënt af te stemmen, ook op 
het overwinnen van individuele barrières voor naleving. Mogelijkheden voor het 
helpen overwinnen van barrières voor naleving zijn bijvoorbeeld het 
vereenvoudigen van het gedrag dat nodig is voor de behandeling, het gebruik van 
‘reminders’ voor het innemen van medicatie, het geven van voorlichting over het 
gebruik of aangaan van een behandeling, het bespreken van de overtuigingen die de 
patiënt heeft met betrekking tot een behandeling. 

- Wanneer specifieke expertise of interventies voor therapietrouw nodig zijn, moeten 
deze aan de patiënt ter beschikking worden gesteld.    
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Patient adherence according to patient and HPR - Prof. John Weinman, United Kingdom 

Adherence (naleving) is de mate waarin patiënten een medische of therapeutische 
behandeling of - advies opvolgen. Er is veel aandacht voor naleving van gemaakte afspraken 
met patiënten rondom hun medicatie, ofwel hun medicatietrouw. Toch is het ook belangrijk 
aandacht te hebben voor het navelen van de niet-medische behandelingen en adviezen 
(zoals dieet en beweging) die met een patiënt zijn afgesproken.  
 
Slechte therapietrouw draagt bij aan 200.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa per jaar 
met een geschatte kostprijs van 125 miljard euro. Met betrekking tot hun medicatie, 
ontvangt 4-31% van de mensen nooit de medicatie in huis zoals deze is voorgeschreven. Van 
de mensen die wel hun medicatie ontvangen, houdt slechts 50-70% zich aan de volledige 
afspraak rondom het innemen van de medicatie.  
 
Wat zijn de oorzaken van het niet nakomen van de medicatie-afspraken? 
 

1. Factoren die te maken hebben met de patiënt:  
o Vermogen (vergeten, plannen, organiseren) 
o Opportunity (Relatie met de gezondheidsprofessional, sociale 

ondersteuning) 
o Motivatie (Ziekte/behandelingsovertuigingen/zorgen, emotioneel welzijn, 

zelfredzaamheid) 
Er is een grote variatie in de oorzaken van niet-nakoming tussen patiënten en binnen 
patiënten in de loop van de tijd. Het is belangrijk om voor elke patiënt de redenen voor niet-
naleving vast te stellen en om interventies op deze redenen af te stemmen.  
 

2. Professionele factoren in de gezondheidszorg: 
 

Artsen controleren vaak niet op naleving of ze vragen wel naar de naleving maar op een 
manier waarbij de patiënt zich ongemakkelijk voelt om de waarheid te vertellen. Veel artsen  
raden zonder te vragen naar de naleving van een patiënt of hebben een te optimistisch 
beeld over de naleving en missen een gevoel van 'eigenaarschap' in de naleving.  
 
Nu, in deze COVID-19 pandemie zijn er aanwijzingen dat de patiënt zijn of haar 
immunosuppressieve medicatie stopt of vermindert omdat hij of zij denkt een groter risico 
te lopen om door COVID-19 te worden geïnfecteerd.  
 
Zorgverleners kunnen de volgende tips gebruiken wanneer ze de naleving van een 
behandeling bespreken met hun patiënten tijdens een consult:  

- Controleer of de patiënt de behandeling begrijpt  
(voor/nadelen, risico’s, bijwerkingen, lange termijn gevolgen). 

- Wees duidelijk over de noodzaak van de behandeling 
- Praat met de patiënt over de uitdagingen die hij/zij ziet om de behandeling volgens 

plan aan te gaan. 
- Bereik overeenstemming over een praktisch plan voor hoe, waar en wanneer de 

behandeling moet worden uitgevoerd. 
- Identificeer eventuele andere barrières om een behandeling aan te gaan volgens 

afspraak en los deze gezamenlijk op.  
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3. Factoren van het gezondheidszorgsysteem: 

 
Er is nog steeds een grote behoefte aan het identificeren van andere factoren die invloed 
hebben op het niet nakomen van de afspraken omtrent een behandeling. Ook is er behoefte 
aan het ontwikkelen van evidence-based tools voor het tegengaan van niet-nakoming die: 

- op maat van de patiënt kunnen worden toegepast. 
- de oorzaken voor niet-nakoming aan de orde stelt. 
- gebruik maakt van technieken voor gedragsverandering. 
- kan worden gebruikt in de klinische setting. 

 
How to facilitate adherence? - Mrs. Marieke Voshaar, Netherlands 

Het is belangrijk dat artsen niet alleen rekening houden met het wetenschappelijk bewijs en 
hun klinische expertise om uit te leggen waarom het belangrijk is voor iemand met reuma 
om een behandeling te ondergaan of om bepaalde medicatie te (blijven) gebruiken. Het is 
vooral belangrijk om te luisteren naar de redenen die een patiënt zelf heeft om een 
behandeling wel/niet voort te zetten of om bepaalde medicatie wel/niet in te nemen.  
 
Neem de COVID-19 pandemie als voorbeeld. Veel mensen met ontstekingsreuma die 
immunosuppressieve medicatie gebruiken, zijn onzeker of ze deze medicatie wel moeten 
blijven gebruiken zolang het coronavirus actief is onder de bevolking. Het is belangrijk om 
deze onzekerheid en angst met je patiënt te bespreken om zo medicatietrouw te 
waarborgen. Gedeelde besluitvorming is erg belangrijk voor adherent gedrag.  
 
Voor haar promotieonderzoek deed ze onderzoek naar de barrières en incentives voor 
medicatietrouw (DMARD gebruik) bij ontstekingsreuma. In het onderzoek werd een 
theoretisch raamwerk gebruikt dat uit 10 domeinen bestaat. Focusgroepen en een enquête 
werden gehouden om meer te weten te komen over de barrières en incentives met 
betrekking tot: kennis, emoties, aandachts-/geheugen-/beslissingsprocessen, sociale 
invloeden, overtuigingen van je eigen kunnen, overtuigingen over gevolgen, motivatie en 
doelen, doelconflicten, omgevingscontext en middelen & vaardigheden.  
 
Conclusie: 
De barrières en incentives waar patiënten mee te maken krijgen met betrekking tot hun 
medicatietrouw (DMARD gebruik) variëren per persoon. Strategieën voor medicatietrouw 
moeten meer worden afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt.  
 
Barriers to shared decision-making with women of reproductive age- Prof. Ivo Vlaev, 
United Kingdom 
 
Het is belangrijk dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd met een chronische ontstekingsziekte 
(CID) zoals RA, Axial SpA en artritis psoriatica weten dat ze een kinderwens op tijd bespreken 
met de arts(en) die hun reuma behandelt (behandelen). Niet alle reumamedicatie mag in 
combinatie met een (aanloop naar de) zwangerschap worden gebruikt. Het is belangrijk dat 
arts en patiënt hier samen over praten en samen een beslissing nemen over de best 
geschikte (voortzetting van de) behandeling van reuma in de aanloop naar/tijdens/na afloop 
van de zwangerschap.  
 
 

http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?searchfor=OP0331-HPR%20Barriers%20to%20shared%20decision-making%20with%20women%20of%20reproductive%20age%20affected%20by%20chronic%20inflammatory%20diseases%20&view=1&c=a&item=2020OP0331-HPR
http://scientific.sparx-ip.net/archiveeular/index.cfm?searchfor=OP0331-HPR%20Barriers%20to%20shared%20decision-making%20with%20women%20of%20reproductive%20age%20affected%20by%20chronic%20inflammatory%20diseases%20&view=1&c=a&item=2020OP0331-HPR
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Het doel van dit onderzoek was om: 
- de kennis en vaardigheden van artsen te beoordelen op het gebied van de risico-

inschatting en management van reumamedicatie aan vrouwen met CID met een 
kinderwens. 

- de klinische hiaten, barrières en uitdagingen voor samen beslissen tussen artsen en 
vrouwen met CID met een kinderwens tot stand te laten komen.  

 
Eerst werden er interviews gehouden met reumatologen in Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dit vormde de input voor een online onderzoek onder 
reumatologen in dezelfde landen.  
 
De belangrijkste uitdagingen werden geïdentificeerd. Deze uitdagingen waren gericht op het 
opbouwen van vertrouwen met je patiënt met een kinderwens en het managen van de 
veiligheid en effectiviteit van een reumabehandeling zonder daar, in geval van een 
zwangerschap, het ongeboren kind mee te schaden. Veel reumatologen verklaarden dat ze 
onvoldoende kennis hadden over: strategieën om objectief vast te stellen in hoeverre de 
patiënt zich aan de afgesproken behandeling houdt, de voorlichting die over (het belang 
van) medicatietrouw beschikbaar is voor patiënten, methoden om tot gezamenlijke 
besluitvorming te komen, orale behandelingen die momenteel zijn goedgekeurd voor 
vrouwen met een kinderwens met axiale SpA, RA & artritis psoriatica en kennis over 
biologicals die momenteel zijn goedgekeurd voor vrouwen met een kinderwens met axiale 
SpA, RA en artritis psoriatica. Van de drie landen (Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten) heeft een relatief groter deel van de reumatologen in het Verenigd 
Koninkrijk aangegeven dat hun vaardigheden niet optimaal zijn.  
 
Conclusies: 

- Reumatologen hebben moeite om vrouwen met een kinderwens te betrekken bij 
open discussies over zwangerschap, behandeling en therapie. 

- Reumatologen uit het Verenigd Koninkrijk geven blijk van een hoger kennis- en 
vaardigheidstekort op dit terrein in vergelijking met Duitsland en de Verenigde 
Staten. 

- Er is een noodzaak om educatieve interventies te ontwikkelen die de 
geïdentificeerde kennis- en vaardigheidstekorten aanpakken. 

 


