
Waarover wil jij praten? 
Reuma raakt je. De ziekte heeft grote gevolgen voor je dagelijks leven, werk en relaties. Hierover praten met je 
zorgverlener is niet altijd gemakkelijk. Toch is het goed en belangrijk. Medicijnen kunnen helpen om minder last 
van deze klachten te hebben in je leven. Samen kunnen jullie kijken welke medicijnen er zijn en welk medicijn 
het beste bij je past. Dit noemen we Samen Beslissen.

Medicijnen hebben voordelen en nadelen. Om de juiste keuze voor een medicijn te kunnen maken, zijn een 
aantal vragen belangrijk om te bespreken: Wat is reuma?, Welke soorten medicijnen zijn er tegen reuma?,  
Wat weten we over medicijnen tegen reuma?, Wie ben jij? en Hoe sta je tegenover medicijnen? Voor iedere 
vraag hebben we een gesprekskaart gemaakt. In deze kaart gaat het over  ‘Groepen medicijnen’. Het is goed om 
de onderdelen op deze kaart te bespreken met je zorgverlener. Zo weten jullie beiden dat alles wat jij belangrijk 
vindt, is behandeld.

Groepen medicijnen
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Hoe gebruik je deze kaart?
Hieronder staat informatie over verschillende ‘Groepen medicijnen’ bij reuma. Ieder soort medicijn heeft zijn 
eigen kenmerken. Zet een kruisje bij de kenmerken die jij belangrijk vindt en die jij zeker wilt bespreken. 
Staan onderwerpen, die jij belangrijk vindt, er niet bij? Schrijf ze dan zelf op.

Pijnstiller

 Remt de pijn
 Tablet of pleister
 Snelle werking
 Wisselende bijwerkingen
 Bijvoorbeeld: paracetamol 
  Andere pijnstillers zijn:  

opioïden & cannabis
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Pijnstiller die
ontstekingen
remt (NSAID)

 Remt de pijn en de ontsteking
 Tablet of zalf
 Snelle werking
 Wisselende bijwerkingen
      Afkorting NSAID: Non Steroid 

Anti Inflammatory Drug
  Bijvoorbeeld: Naproxen,  

Diclofenac, Ibuprofen, Meloxicam, 
Celecoxib

Klassieke 
reumaremmer

(csDMARD)
 Remt het afweersysteem
 Tablet of injectie
 Langzame werking
 Verhoogd risico op infecties
      Afkorting csDMARD: Conventional 

Synthetic Disease Modifying Anti 
Rheumatic Drug

  Bijvoorbeeld: methotrexaat 
(MTX), leflunomide, sulfasalazine, 
Hydroxychloroquine, azathioprine, 
Cyclofosfamide

Biological/Biosimilar
(bDMARD)

  Remt specifiek deel van je afweer
 Injectie of infuus
 Langzame werking
 Meer risico op infecties
  Afkorting bDMARD: Biological 

Disease Modifying Anti Rheumatic 
Drug

  Bijvoorbeeld: adalimumab,  
etanercept, certolizumab pegol, 
golimumab, infliximab, abatacept, 
rituximab, tocilizumab

JAK-remmer
(tsDMARD)

 Remt specifiek deel van je afweer
 Tablet
 Langzame werking
 Meer risico op infecties
     Afkorting tsDMARD: Targeted  

Synthetic Disease Modifying Anti 
Rheumatic Drug

  Bijvoorbeeld: upadacitinib,  
filgotinib, baricitinib, tofacitinib

Corticosteroïde

  Remt ontsteking
 Tablet en injectie
 Snelle werking
 Meer risico op infecties
  Bijvoorbeeld: prednison,  

prednisolon, methylprednisolon
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