
 
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, 
is het belangrijk dat de zorgverlener weet wie jij bent en wat jij belangrijk vindt. 

Wie ben jij?

Over reuma Groepen medicijnenMeer informatieOver medicijnen



Hoe gebruik je deze kaart?
Hieronder staan onderdelen die gaan over ‘Samen Beslissen’. 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.

Wat is Samen 
Beslissen?

  Ik weet niet wat Samen Beslissen is
  Ik heb alleen gehoord van Samen 

Beslissen
 Ik weet wat Samen Beslissen is
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Wie doet wat?

Een beslissing:
 Neem ik zelf
  Neem ik zelf in overleg met familie 

of vrienden
   Neem ik samen met mijn  

zorgverlener

  Ik vind dat de zorgverlener het 
beste kan beslissen wat goed voor 
mij is

In gesprek blijven

  Ik ga graag zelf op zoek naar 
informatie als ik iets niet begrijp

  Ik wil dat de zorgverlener vraagt  
of ik alles begrepen heb

  Ik wil dat de zorgverlener  
informatie herhaalt die belangrijk 
is voor mij

Zorgen en wensen

  Ik vind het spannend dat ik ook 
mee mag beslissen over mijn  
behandeling

  Ik weet niet of ik altijd samen kan 
beslissen

  Ik weet wat samen beslissen is, 
maar ik weet niet wat er van mij 
wordt verwacht

Vertrouwen hebben

Als ik een beslissing over mijn  
behandeling heb genomen:

 Twijfel ik niet
 Twijfel ik soms
 Twijfel ik vaak

Andere onderwerpen

 

 

 

 



Hoe gebruik je deze kaart?
Hieronder staan onderdelen die gaan over ‘Vaardigheden en informatie’. 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.

Informatie
Ik ontvang informatie graag:

 Op papier
 Per e-mail
 Mondeling

 
  Ik weet waar ik betrouwbare 

informatie kan vinden
  Ik wil graag weten waar ik  

betrouwbare informatie kan 
vinden
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Lezen
  Ik kan informatie goed lezen en 

begrijpen
   Ik kan goed lezen, maar informatie 

begrijpen is lastig
    Ik kan goed lezen, maar de  

Nederlandse taal is lastig voor mij
    Ik vind lezen moeilijk
 Ik kan niet lezen
 Ik ben woordblind (dyslexie)
    Ik kan niet goed zien

Digitaal

Met een mobiele telefoon, tablet of 
laptop:  

 Kan ik goed overweg
 Heb ik hulp nodig
 Kan ik niet overweg

  Ik heb geen mobiele telefoon,  
tablet of laptop

Zorgen en wensen

  Ik kan goed aangeven hoe het met 
mij gaat

  Ik vind het moeilijk aan te geven 
hoe het met mij gaat

 Ik spreek niet goed Nederlands
 Ik wil het gesprek graag opnemen
 Ik neem graag iemand mee
    Ik ben slechthorend of doof
  Ik heb moeite met praten 

(afasie, stotter, slis)

Vertrouwen hebben

 Ik krijg graag bedenktijd
  Ik kom graag op de poli voor een 

afspraak
  Ik vind een telefonische afspraak 

ook prima
 Ik vind beeldbellen ook prima
  Ik wil weten wanneer ik 

welke controles heb

Andere onderwerpen 
die ik belangrijk vind

  

 

  

 



Hoe gebruik je deze kaart?
Hieronder staan onderdelen die gaan over ‘Medicijngebruik’. 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.

Medicijngebruik

Ik wil medicijnen gebruiken:
 Alleen als het echt moet 
  Alleen als ik weet waarom en  

waarvoor
  Zoveel als nodig om mij beter te 

voelen

  Ik wil geen medicijnen gebruiken
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Toedieningsvorm

Ik geef de voorkeur aan medicijnen als:
 Tablet
 Injectie
 Infuus

 
 Ik heb geen voorkeur
 Ik weet het niet

Therapietrouw

Ik vergeet mijn medicijnen:
 Vaak
 Soms
 Bijna nooit
 Als ik bijwerkingen heb

  Ik wil mijn medicijnen niet 
innemen

Zelfzorg
medicijnen

Op zoek naar medicijnen zonder recept 
ga ik:

 Niet snel
 Als het slecht met mij gaat
 Altijd

Bijwerkingen

 Ik krijg snel bijwerkingen
  Ik ben bang voor bijwerkingen
  Ik ben niet bang voor bijwerkingen, 

als deze maar niet zo ernstig zijn
   Ik ben vaak allergisch voor  

medicijnen

Jouw leven 
en medicijnen

In mijn leven met medicijnen zijn de 
volgende dingen belangrijk:

 Thuissituatie
 Werk of opleiding
 Seksualiteit / Kinderwens
 Zwangerschap / Borstvoeding
 Op vakantie gaan
 Hulp van familie of bekenden
 Roken / Alcohol / Drugs
 Sporten / Bewegen
 Sociaal leven
 Geloof
 Hobby’s
 Andere ziektes


