
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 reuma’. Over onderwerpen die bij 
reuma als ziekte komen kijken. 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.

Over reuma

Groepen medicijnen Meer informatieWie ben jij?Over medicijnen



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

   Bij ontstekingsreuma heb je  
ontstekingen in 1 of meerdere  
gewrichten

  Deze gewrichten kunnen dan dik, 
warm, stijf, pijnlijk en soms ook  
rood worden

  Je kunt je gewrichten minder goed 
bewegen

   Klachten kunnen ook zijn: 
moe, minder energie, grieperig

Auto-immuunziekte

 Reuma is een auto-immuunziekte
  Bij een auto-immuunziekte valt je 

afweersysteem je eigen lichaam 
aan

  Reuma is een chronische ziekte;  
de ziekte gaat niet meer over

 Je kunt klachten blijven houden.
  Soms worden je klachten erger. 

Soms minder erg. Het is moeilijk 
te voorspellen

Diagnose

 Om te kunnen bepalen of je reuma 
hebt:

  Worden je gewrichten  
gecontroleerd op ontstekingen

 Wordt je bloed onderzocht
   Worden röntgenfoto’s gemaakt
 Worden eventueel scans gemaakt 

Behandeling

Door medicijnen die werken tegen de 
reuma:

 Worden de ontstekingen minder
 Worden de klachten minder
  Wordt jouw afweersysteem 

geremd

Om zelf iets te doen, kun je:
 Meer bewegen
 Gezond eten en drinken
 Stoppen met roken
 Meer ontspannen
 Beter slapen

Zorgverleners die jou 
kunnen helpen

  Reumatoloog en Reumaverpleeg-
kundige: behandeling reuma

  Fysiotherapeut: bewegen
  Ergotherapeut: uitvoeren dagelijk-

se dingen
  Psycholoog: mentale problemen
  Apotheker: medicijnen
   Diëtist: gezonde voeding
  Podotherapeut: voetproblemen
  Handtherapeut: handproblemen

Andere onderwerpen

  Heb ik door reuma hoger risico op 
andere ziekten? 

  Is reuma erfelijk?
   Wat kan ik zelf doen tegen mijn  

reuma?
  Hoe kan ik in contact komen met 

andere mensen met reuma?
  Waar kan ik betrouwbare  

informatie vinden over reuma?
   Hoe kan ik mij mentaal beter  

voelen?


