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Voorwoord 
Reuma is voor ruim 2 miljoen Nederlanders, jong en oud, een dagelijkse strijd. Een strijd tegen een blijvende 
reumatische ziekte, maar ook tegen pijn, vermoeidheid, eenzaamheid en onbegrip. Ongeveer één op de negen 
Nederlanders heeft een reumatische ziekte. Reuma is nog niet te genezen en strijden er dagelijks mensen om 
simpelweg ‘mee te kunnen blijven doen’: thuis, op school en op het werk. De diagnose reuma heeft voor veel 
mensen dus grote gevolgen. 
 

1 Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland 
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is opgericht in 2014 en behartigt als landelijke 
patiëntenorganisatie de belangen van alle mensen met reuma. Centraal bij alles wat wij doen, staat de vraag: 
‘Wat is voor u belangrijk?’ Wat kunnen wij, als patiëntenorganisatie, voor u betekenen op de werkvloer, op 
school, thuis …? We doen dit onder andere door voorlichting en informatie te geven, belangenbehartiging, 
bevorderen van patiëntparticipatie in bijvoorbeeld onderzoek en beleid en bieden van lotgenotencontact. We 
streven naar het meedoen van iedereen met reuma in onze samenleving. 
Wij zetten ons in voor alle mensen met reuma in Nederland. Daarnaast blijven wij op de hoogte van Europese 
ontwikkelingen, hetgeen we weer uitdragen naar onze achterban en via de website. 
RZN is een groeiende landelijke organisatie met een maatschappelijke doelstelling, die niet op winst is gericht. 
We hebben de ANBI-status en zijn als goed doel erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving.  
 

1.1 Reuma           
Reuma is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten aan je bewegingsapparaat. Je 
bewegingsapparaat bestaat uit de gewrichten, spieren, pezen en botten in je lichaam, die er voor zorgen, dat je 
kunt bewegen. Bij sommige ziekten zijn ook de organen, bijvoorbeeld je longen, je hart of je nieren, betrokken.  
Ruim twee miljoen mensen in Nederland hebben een vorm van reuma. Dit zijn niet alleen ouderen, want zo’n 
60% van de mensen met reuma is jonger dan 65 jaar. Iedereen kan reuma krijgen op elke leeftijd. Er zijn ook 
kinderen, die reuma hebben. Bij de meeste vormen van reuma zijn de lichamelijke klachten zelf goed te 
behandelen, maar de bijkomende klachten minder. Reuma is nog niet te genezen en vaak is je reuma 
onzichtbaar, want door de verbeteringen in medicijnen en behandeling is het aan de buitenkant niet (meer) te 
zien. 
 

Impact reuma  
In de samenleving wordt veel gevraagd van mensen met een chronische ziekte of een beperking. Er wordt 
steeds meer nadruk gelegd op de betaalbaarheid van ons zorgstelsel. Door medische ontwikkelingen en de 
vergrijzing staat de betaalbaarheid van de zorg onder druk. De bereikbaarheid van bepaalde zorg is ook minder 
geworden voor mensen met reuma, denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie. Voor de samenleving is het de 
uitdaging om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden zonder de kwaliteit onaanvaardbaar aan te tasten. 
Dit heeft consequenties voor mensen met een chronische ziekte, zoals reuma, en met een beperking. De 
diagnose reuma heeft voor veel mensen dus grote gevolgen. 
 

Reuma en samenleving 
Iedereen met reuma zoekt naar de beste manier om met de reuma en de eigen gezondheid om te gaan. Dat 
betreft niet alleen de ziekte, maar alle aspecten van je leven, zoals studeren, werken, sporten, omgaan met 
pijn, vermoeidheid, eenzaamheid en onbegrip van andere mensen. Er wordt verwacht, dat je zelf de regie voert 
over je behandeling(en) en dat je gezamenlijk met je zorgverlener beslissingen neemt over je behandeling. 
We zien ook, dat steeds minder mensen lid worden van een georganiseerd verband, zoals een vereniging. In 
plaats daarvan gaan ze op zoek naar andere mogelijkheden om hun stem te laten horen en de, voor hun, 
passende ondersteuning te vinden. Reuma heeft een grote impact op mensen met reuma, maar ook op hun 
partners, familie en de samenleving. We werken samen met hun en partijen in de samenleving, zoals 
zorgverleners en onderzoekers, om de impact van reuma sneller terug te dringen.  
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1.2 Onze uitgangspunten    
Onze missie 
Wij werken aan een wereld zonder reuma in de toekomst en dat je met reuma tot die tijd ‘gewoon’ met alles in 
het dagelijkse leven mee kunt blijven doen. Daar strijden wij voor, samen met iedereen met en zonder reuma! 
Onze visie 
Wij werken als landelijke patiëntenorganisatie niet alleen voor, maar ook samen mét, iedereen met reuma, 
met als eindbestemming een wereld zonder reuma! Tot die tijd moet je, als je reuma hebt, ‘gewoon’ mee 
kunnen blijven doen: thuis, op het werk, op school, kortom overal in je dagelijkse leven. Daar strijden wij voor, 
samen met iedereen met en zonder reuma! 
Onze kernwaarden  
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland zet zich als maatschappelijke organisatie in voor alle mensen 
met reuma. Onze kernwaarden zijn:  
• integriteit. Wij werken te allen tijde eerlijk en oprecht en streven de doelen na waarvoor wij staan.  
• patiëntgericht. Wij richten ons op alle mensen met reuma en zijn toegankelijk en betrokken. 
• kwaliteitsgericht. Wij werken op professionele wijze en proberen onze deskundigheid, waar mogelijk, te 
bevorderen. Wij streven naar creatie van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde door expertise en respect 
voor elkaar. 
• veranderingsgericht. Wij richten ons op innovatie en in beweging zetten. 
• transparantie. Wij staan borg voor openheid over en het afleggen van verantwoording over de behaalde 
resultaten.  
• doelgericht. Wij gaan zo efficiënt en effectief mogelijk met onze middelen om als organisatie met een focus 
op concrete resultaten. 
• samenwerkingsgericht en verbindend. Wij richten ons op samenwerking met partners in het veld en andere 
patiëntenorganisaties om onze missie en visie te bereiken.  
De hierboven genoemde kernwaarden zijn leidend bij het uitvoeren van onze missie en visie.  
 
Sustainable Development Goals 
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland zet zich als maatschappelijke patiëntenorganisatie in voor alle 
mensen met reuma en hun naasten. Wij richten ons in onze activiteiten ook op de Sustainable Development 
Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te 
maken in 2030. De doelstelling achter de SDG’s is, dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te 
bouwen aan een betere toekomst. De SDG’s zijn afgesproken door de landen, aangesloten bij de Verenigde 
Naties (VN). De SDG’s zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 
Wij richten ons met onze activiteiten op: 
Goede gezondheid en welzijn 
• reuma heeft een grote impact op mensen met reuma, maar ook op hun partners, familie en de samenleving. 
We werken samen met hun en partijen in de samenleving om de impact van reuma sneller terug te dringen.  
• de zorg voor sociale contacten, gericht op het voorkomen van eenzaamheid en onbegrip, middels 
lotgenotencontact en uitwisseling van ervaringsdeskundigheid. 
• de sociale en economische inclusie van mensen met reuma, zoals deelname in werk. 
Kwalitatief goed onderwijs 
• jongeren mee helpen opleiden om kennis op te doen en zich breed te ontwikkelen. 
Verminderen van ongelijkheid 
• het stimuleren van participatie van kwetsbare jongeren en ouderen in de samenleving.  
Duurzame gemeenschappen 
• het organiseren van participatie in maatschappelijke vraagstukken en de uitwisseling van kennis. 
Samenwerken om doelen te bereiken 
• het delen van kennis met en ondersteunen van ervaringsdeskundigen. 
• samenwerken met partijen in de samenleving, zoals andere organisaties en onderzoekers, om de impact van 
reuma terug te dringen en de zorg toegankelijk te houden. 
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2 Doelstellingen beleid 
2.1 Invulling missie en visie 
Werken aan vermindering impact van reuma 
• We werken vanuit de aanpak, waarin de richting van ons beleid samen met mensen met reuma wordt 
ontwikkeld en uitgevoerd. Als je reuma hebt, kun je vanuit je ervaring als geen ander aangeven, wat er moet 
veranderen of verbeteren om een beter leven met reuma sneller dichterbij te brengen. Je ervaringen, 
behoeften en belangen zijn voor ons als organisatie richtinggevend voor ons werk, onze aanpak en ons beleid. 
• Als patiëntenorganisatie richten we ons op de terreinen, waar we een resultaat kunnen bereiken voor 
mensen met reuma. We werken daarin samen met mensen met reuma, hun naasten, onderzoekers, 
zorgverleners en andere partners in het veld. Zo zullen we de impact van reuma sneller kunnen beperken. Onze 
focus ligt op voorlichting, patiëntparticipatie, beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging, (wetenschappelijk) 
onderzoek en lotgenotencontact. 
Werken aan het bereiken van zoveel mogelijk mensen met reuma 
We werken aan het bereiken van zoveel mogelijk mensen met reuma en hun naasten om hun te betrekken bij 
ons beleid. Dit zullen we op verschillende manieren doen onder andere door te laten zien wat we doen en door 
te werven. We willen zo aansluiten bij de verschillende manieren, waarop mensen hun betrokkenheid willen 
tonen en hun stem willen laten horen. We onderzoeken welke groepen we minder goed bereiken en waarom, 
zodat we onze informatievoorziening kunnen versterken en beter aansluiten bij de behoeften en vragen van 
mensen met reuma. We ontwikkelen een netwerk op lokaal en regionaal niveau om beter bereikbaar te zijn 
voor mensen met reuma. 
Werken aan een beter leven met reuma vandaag 
Reuma heeft een grote impact op mensen met reuma, maar op hun partners, familie en in de samenleving. We 
richten ons in ons beleid erop, dat als je reuma hebt, je ‘gewoon’ mee kunt blijven doen: thuis, op het werk, op 
school, kortom overal in je dagelijkse leven. Kortom een beter leven met reuma, zodat je volwaardig kunt 
blijven meedoen met eigen invulling en eigen regie in je dagelijks leven en gesteund wordt in beslissingen en 
acties die van invloed zijn op je gezondheid.  
Werken aan beleidsbeïnvloeding op thema’s en onderwerpen belangrijk voor mensen met reuma 
• Wij hebben als ReumaZorg Nederland (RZN) in 2018 de 1e Kennisagenda van mensen met reuma ontwikkeld. 
Deze Kennisagenda bevat onderwerpen en thema’s, die mensen met reuma zelf het belangrijkst vinden voor 
nader onderzoek en verdere ontwikkeling, zoals het onderwerp vermoeidheid en thema’s als behandeling, 
maatschappelijke participatie en werk. Deze Kennisagenda is voor ons een leidraad in onze projecten. 
• We richten ons op het behartigen van het collectieve belang van mensen met reuma in onze 
beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging op nationaal, regionaal en lokaal niveau. We streven hierbij naar 
een kwalitatief goede en toegankelijke zorg voor mensen met reuma. 
Werken aan patiëntparticipatie en delen ervaringskennis 
• We vergroten ons kennisnetwerk van patientpartners (ervaringsdeskundigen) voor voorlichting over leven 
met reuma en inzet in (wetenschappelijk) onderzoek.  
• We vergroten ons netwerk van patient advocates (ervaringsdeskundigen) voor voorlichting over leven met 
reuma, beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging en inzet in (wetenschappelijk) onderzoek. 
• We geven voorlichting via de website, E-zine en sociale media. 
• We gaan een platform bieden om mensen met reuma een stem te geven en met elkaar ervaringskennis uit te 
wisselen. 
Werken aan het werven van leden, donateurs en vrijwilligers 
We ontwikkelen nieuwe concepten voor de werving van leden, donateurs en vrijwilligers om ons werk te 
versterken en ons bereik te vergroten. We doen dat door de impact van onze activiteiten beter in beeld te 
brengen en zichtbaarder te zijn als steun en wegwijzer voor mensen met reuma.  
Samen werken in beleid voor mensen met reuma 
• We nemen deel aan diverse gremia binnen de gezondheidszorg voor belangenbehartiging bij stakeholders. 
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• We zijn lid van en werken samen binnen de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), International 
Osteoporosis Foundation (IOF), EURORDIS (geassocieerd lid) en namens Nederland zijn we lid van en werken 
we samen binnen de European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) voor PARE.  
 

2.2 Organisatie 
Organisatie  
Het realiseren van onze doelstellingen vraagt ook iets van ons als organisatie. We luisteren naar mensen met 
reuma, vangen signalen op en handelen daarnaar in ons beleid en onze activiteiten. Het centrale punt in ons 
beleid zijn de mensen met reuma. We werken daarbij verbindend en gericht op resultaat. Hiervoor zijn een 
duidelijke organisatiestructuur en afspraken over verantwoordelijkheden randvoorwaarden voor het realiseren 
van de missie en visie binnen en buiten de organisatie. Onze organisatie kent een organisatiestructuur met een 
onbezoldigd bestuur, beleidsmedewerkers, tijdelijke medewerkers en specialistische kennis van derden, die 
wordt ingehuurd. Bestuursleden zijn actief op basis van de verschillende disciplines. Werving bestuur en 
medewerkers is op basis van functieprofielen. Onze uitgangspunten hierbij zijn:    
Professionaliteit: werken binnen een organisatiestructuur met gescheiden verantwoordelijkheden en toetsing.  
Duurzaamheid: focus op integriteit binnen de organisatie, zorgen voor transparantie in klachtenafhandeling, 
transparante samenwerking met partijen in het veld, betrouwbare voorlichting en rekening houden met 
demografische verschillen in bij voorlichting en belangenbehartiging.  
Transparantie: zorgen voor juiste financiële en organisatorische verslaglegging. Nadruk op ‘duurzaamheid’ van 
initiatieven, zijnde de waarde, die gehecht wordt aan de activiteit en besteding gegeven baten. 
ANBI-status: we zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).  
CBF-erkenning: we zijn opgenomen in het Register Erkende Goede Doelen. 
 

2.3 Beleidsdoelen 2021-2025 
• Voorlichting en informatievoorziening 
Beleidsdoel: mensen met en zonder reuma te voorzien van betrouwbare voorlichting en informatie.  
• Belangenbehartiging in beleid 
Beleidsdoel: behartigen van de belangen van mensen met reuma en werken aan kwaliteit van zorg.  
• Zichtbaar in de samenleving   
Beleidsdoel: zichtbaar zijn als patiëntenorganisatie voor mensen met reuma in de samenleving met een 
duidelijke externe profilering van de organisatie.  
• Belangenbehartiging door ervaringsdeskundigen  
Beleidsdoel: ervaringsdeskundigen trainen en laten deelnemen in onderzoek en in voorlichting.  
• Lotgenotencontact  
Beleidsdoel: het bevorderen van kennis en uitwisseling van wederzijdse ervaringen. 
• Sterke vrijwilligersorganisatie    
Beleidsdoel: de werving en inzet van actieve betrokken vrijwilligers.  
• Solide beleid en financiële structuur 
Beleidsdoel: een betrouwbaar beleid en sterke financiële structuur voor de organisatie d.m.v. werving baten 
projecten en activiteiten, subsidies, contributies en donaties. 
• (Internationale) samenwerking  
Beleidsdoel: (internationale) uitwisseling van kennis en ervaring en van bundeling patiënten belangen.   
 

Colofon 
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, Postbus 58, 6500 AB  Nijmegen 
KvK  61827126, ANBI  854505659, Vestigingsplaats: Ooij   https://reumazorgnederland.nl 
 

                                              


