
 
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. In deze bijlage delen we websites waar je naar toe kunt 
voor meer informatie. 

Meer informatie
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Hoe gebruik je deze kaart?
In deze bijlage bij de gesprekskaarten ‘Reuma en medicijnen’ delen we betrouwbare online bronnen over Samen 
Beslissen, over hoe informatie gemakkelijker te begrijpen is voor mensen en waar meer informatie over reuma 
en medicijnen te vinden is.
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Samen Beslissen

Door samen te beslissen met jouw zorgverlener krijg jij de zorg die bij jou past. 
Wil je weten hoe Samen Beslissen werkt? Of wat je zelf kan doen? Kijk op: 
 

 www.begineengoedgesprek.nl
 www.patientenfederatie.nl/dit-doen-wij/samen-beslissen
 www.reumazorgnederland.nl/samen-beslissen

Wanneer je informatie lastig vindt

Een op de vier Nederlanders heeft moeite met het vinden, begrijpen, beoordelen en 
gebruiken van informatie over gezondheid. Misschien vind je dit zelf ook lastig. 
Pharos helpt zorgverleners om informatie te geven die past bij wat iemand nodig heeft. 
Kijk voor meer informatie op de website van Pharos: 

 www.pharos.nl

Meer betrouwbare informatie over reuma

Er is veel informatie over reuma op internet te vinden. 
Maar op welke websites kun je betrouwbare informatie vinden?  
Websites met betrouwbare informatie over reuma zijn:

 www.reumazorgnederland.nl
 www.thuisarts.nl
 www.reumanederland.nl

Meer betrouwbare informatie over medicijnen

Er is veel meer over medicijnen op internet te vinden. 
Maar op welke websites kun je betrouwbare informatie vinden?  
Websites met betrouwbare informatie over medicijnen zijn onder andere:

 www.apotheek.nl
 www.lareb.nl
 www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 www.farmacotherapeutischkompas.nl


