
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 medicijnen’ tegen reuma. Hoe je ze 
gebruikt en waar je op moet letten.

Over medicijnen

Over reuma Groepen medicijnenMeer informatieWie ben jij?



Hoe gebruik je deze kaart?
Hieronder staan vragen  ‘Over medicijnen’. Zet een kruisje bij de vragen die jij belangrijk vindt en die je zeker wilt 
bespreken. Staan vragen, die jij belangrijk vindt, er niet bij? Schrijf ze dan zelf op.
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Andere onderwerpen

     Wanneer moet of kan ik bellen /
mailen?

      Welke vervolgafspraken zijn er?
    Wordt het medicijn vergoed door 

mijn zorgverzekering?
 

 

 

Controles en
Bijwerkingen

Controles als ik dit medicijn gebruik:
  Welke?
 Hoe vaak?
 Waar? 

  Wat zijn de belangrijkste  
bijwerkingen?

  Wat zijn mogelijke andere nadelen 
van het medicijn?

Algemeen

 Wat is de naam van het medicijn?
 Wat is de werkzame stof?
 Hoe werkt het medicijn?
  Wanneer merk ik dat het medicijn 

werkt?
  Kan het medicijn samen met mijn 

andere medicijnen?
 Hoe ziet het medicijn eruit?

Toediening 

Het innemen van mijn medicijn:
 Hoe?
 Hoe vaak?
 Waarom zo veel?
 Wanneer (op de dag)?
 Waarop letten?

  Wat moet ik doen als ik een 
medicijn vergeten ben in te  
nemen?

Belangrijk

Kan ik het medicijn gebruiken in  
combinatie met:

 Alcohol?
 Drugs?
 Autorijden?
 Een operatie?
 Reizen?
 Vaccineren?
   Zwanger worden / zwanger zijn 

of borstvoeding geven?
 Al het eten en drinken?
 Andere medicijnen?

Overige vragen 
bij medicijnen

  Waar kan ik het medicijn ophalen?
  Hoe moet ik het medicijn 

bewaren?
  Moet ik het medicijn altijd blijven  

gebruiken?
    Wat als het medicijn bij mij niet 

werkt?
  Wanneer kan ik gaan afbouwen?
  Wanneer moet ik stoppen met het 

medicijn?


