
 

 

 

 
 
Overzicht Projecten EULAR-PARE patiëntenorganisaties: 
 

 België:  
 

o Poster: Reuma Podcasts: Praat erover! 
 
ReumaNet stelt podcasts samen waarin mensen met reuma praten over waar ze tegenaan 
lopen met reuma in het dagelijkse leven. Op deze problemen wordt gereflecteerd met een 
panel van deskundigen waaronder een onderzoeker, 2 reumatologen en een reuma 
verpleegkundige. De podcasts zijn beschikbaar op o.a. YouTube en Spotify. Podcasts gaan 
soms ook in op een specifieke vorm van reuma. De podcasts komen steeds beschikbaar op 
een gepaste datum zoals: Wereld Osteoporose dag en Wereld Psoriasis Dag.  
 

o ReumaBeweegt 
 
Vanwege Corona introduceerde ReumaNet een pakket aan online activiteiten om mensen 
met reuma via online begeleiding in beweging te krijgen en houden.  
 
Onder ReumaBeweegt introduceerde ReumaNet 5 initiatieven: 
 

 ReumaMove: wekelijkse online beweeggroep onder begeleiding van een 
ergotherapeut.  

 ReumaMove: een online video met eenvoudige beweegoefeningen voor thuis.  
 Walking bijeenkomsten georganiseerd door vrijwilligers met reuma uit de 

betreffende regio.  
 Webinar: ‘Jong en reuma’ met een jonge fysiotherapeut 
 Maandelijkse en eenvoudige loop en fiets routes waarvan de route steeds in een 

andere regio wordt uitgezet door een patiënten-vertegenwoordiger.  
 

o Training in patiëntenparticipatie  
 
ReumaNet ontwierp een training om mensen met reuma op te leiden tot 
ervaringsdeskundigen die meedenken in onderzoek en voorlichting. De training bestaat uit 
15 generieke en 8 ziekte specifieke online modules. Iedere module wordt live gegeven 
door een docent patiëntenparticipatie van een koepelorganisatie. Eén module van 2 uur 
per week met ter afsluiting steeds een examen en aan het einde een diploma. 23 
Ervaringsdeskundigen zijn inmiddels opgeleid via de online modules. Samen met de 27 
oorspronkelijke ervaringsdeskundigen bestaat de groep nu uit 50 ervaringsdeskundigen. In 
2021 waren er 51 projecten waarin ervaringsdeskundigen 132 keer bij betrokken waren. 
In 2022 waren er 74 projecten waarin ervaringsdeskundigen 175 keer bij betrokken 
waren.  
 
 

 Bulgarije 
 
In het kader van Wereld Sclerodermie dag organiseerde de landelijke 
reumapatiëntenorganisatie uit Bulgarije, BOPRD, een landelijke campagne over 
Sclerodermie. Doel van de campagne was om de awareness over het bestaan van deze 
vorm van reuma en de impact hiervan op het leven te vergroten bij het algemene publiek. 
De campagne was ook gericht op mensen met Sclerodermie. Om ook hun kennis te 
vergroten.  
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Methoden: 2 Webinars (beschikbaar op Website BOPRD), brochure, een video (op website 
BOPRD maar ook TV), korte clip op video screens in metrostation van stad Sofia en 
interviews met ervaringsdeskundigen met sclerodermie en reumatoloog op landelijke radio 
en TV. 
 

 Cyprus 
 
Cypler is de reuma patiëntenorganisatie op Cyprus. Zij organiseerde de campagne “Forsee 
me” tijdens Wereldreumadag op 12 oktober in 2021. Op deze dag droegen zo veel 
mogelijk mensen het t-shirt met daarop het logo van Cypler: zorgverleners, mensen met 
reuma, hun familie, vrienden, politici en lokale beroemdheden. De ‘challenge’: maak een 
foto waarop je je t-shirt draagt en deel het via #Forsee me (alleen dan in het Grieks) op 
social media. De campagne was een groot succes. Er werd veel over reuma gediscussieerd 
op social media. De campagne wordt herhaald op Wereldreumadag 2022.  
 

 Denemarken 
 
De Deense reuma patiëntenorganisatie organiseerde een 12 weken durend 
beweegprogramma voor mensen met reuma. Het doel: in beweging komen, mensen leren 
kennen en vooral ook plezier maken. De training werd op locatie gegeven op 47 plekken in 
Denemarken. Voor de training werden 60 instructeurs opgeleid door 4 master instructeurs. 
In totaal 360 deelnemers in het voorjaar van 2022 en 722 deelnemers in het najaar 2022. 
Het project wordt d.m.v. onderzoek geëvalueerd.   
 

 Duitsland 
 
De Deutsche Reuma-Liga is de reuma patiëntenorganisatie van Duitsland. Patiënt-
vertegenwoordigers van de Liga hebben een taskforce opgericht om hun stem te laten 
horen in het beleid van de overheid over de onderlinge uitwisselbaarheid van biologicals. 
Vertegenwoordigers zitten in de denktank van de overheid en geven advies over de 
regelgeving. Ook activeren de vertegenwoordigers aanverwante patientenorganisaties 
(voor Crohn, kanker en psoriasis) en wetenschappelijke verenigingen om op te komen 
voor het continu moeten wisselen van biologicals die worden vergoed. Door deze advocacy 
is er nu een lijst gemaakt van uitwisselbare biologicals en wat er met een patient 
besproken moet worden als een biological wordt verwisseld met een andere.    
 

 Griekenland 
 

o Hoe zorg je voor een goede relatie met de media? 
 
De Griekse reuma patiëntenorganisatie Eleana maakte een overzicht van tips om een 
succesvolle samenwerking aan te kunnen gaan met de media. Een greep uit hun tips: zorg 
voor een lijstje met de thema’s die voor jouw patiëntenorganisatie (en dus achterban) het 
belangrijkst zijn, wees jezelf in het contact met de media, benoem 1 contactpersoon uit je 
patientenorganisatie die de contacten aangaat met de pers, achterhaal welke thema’s 
interessant zijn voor de pers en haak daar op in, weet de filosofie van waaruit de pers 
werkt en weet op welke dagen/tijdstippen van de week je het meeste kans maakt om 
content via de media te mogen delen.  
 

o Een boek voor kinderen met jeugdreuma 
 
Jeugdreuma heeft impact op een kind maar ook op de familie. De Griekse 
patiëntenorganisatie Eleana maakte het boekje ‘Mijn vriendin NIA-RA’. In het boekje 
komen vragen van kinderen met jeugdreuma aan de orde.  
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Vragen die worden beantwoord door zorgverleners en andere deskundigen vanuit een 
positieve invalshoek. Het boekje stimuleert kinderen ook te bewegen.  
 

o Reuma en veiligheid op het werk  
 
De Griekse reuma patiëntenorganisatie Eleana deed onderzoek naar de problemen die 
mensen met reuma op de werkplek ervaren. Welke interventies kunnen deze problemen 
verhelpen? 332 mensen met reuma vulden een vragenlijst in. Problemen kunnen worden 
onderverdeeld in 3 groepen: fysieke problemen (zoals pijn, vermoeidheid), psychologische 
problemen (eenzaamheid, moeite met sociale contacten, balans houden met thuis) en 
onzekerheid over het werk (werk vinden en behouden en het inkomen) 
 

o Onderzoek naar therapietrouw in tijden van Corona 
 
De Griekse reuma patiëntenorganisatie ReumaZein deed onderzoek naar de mate waarin 
mensen met reuma trouw bleken aan hun reumamedicatie (klassieke, biologische en 
targeted synthetische DMARDs) tijdens de coronapandemie. Uit het onderzoek blijkt dat 
60% van de mensen die een klassieke DMARD gebruikt minimaal een inname heeft 
overgeslagen en 43% van de mensen die een biologische DMARD gebruikt. Dit overslaan 
hield verband met corona, reden: net een COVID vaccinatie gehad of angst voor infectie 
met Corona.  
 

 Hongarije 
 

o Een online patiëntenforum voor mensen met reuma 
 
De Hongaarse patiëntenorganisatie voor mensen met reuma startte tijdens de Corona 
periode een online forum. Het forum biedt de mogelijkheid voor mensen met reuma om 
vooraf vragen in te dienen waar zorgverleners tijdens het forum antwoord op geven. 
Tijdens het forum kunnen mensen ook reageren op elkaar. De fora zijn een groot succes; 
30-40 deelnemers per keer. 
  

o Hoe bereik je kwetsbare mensen? 
 

In Hongarije heeft 25% van de mensen geen online toegang tot informatie. De Hongaarse 
patiëntenorganisatie voor mensen met reuma startte daarom hybride bijeenkomsten. 
Mensen met internet kunnen vanaf thuis inloggen op de bijeenkomst. Mensen zonder 
internet kunnen inloggen vanuit een gemeenschappelijke ruimte met een scherm en online 
verbinding. Tijdens de bijeenkomsten wordt uitgelegd hoe de digitale wereld eruit ziet, dat 
het voordelen oplevert en dat internet niet zo moeilijk is om te gebruiken.  
 

 Italië 
 

o ANMAR YOUNG groep 
 
ANMAR YOUNG is de tak binnen de Italiaanse reuma patiëntenorganisatie ANMAR voor 
jongere mensen met reuma. Tijdens de corona periode organiseerde Young ANMAR 
maandelijkse webinars over reuma gerelateerde thema’s voor jonge mensen met reuma. 
Dit deden zij samen met de vereniging voor jonge reumatologen (onder 40 jaar). Ook via 
social media werd er veel contact gezocht met jonge mensen met reuma. Dit resulteerde 
in 1290 jongeren die het Facebook account volgen en een nieuwe flow van jonge 
vrijwilligers voor de organisatie. Ieder jaar komt ANMAR Young bij elkaar om de plannen 
voor het volgende jaar te bespreken.  
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 Malta 
 

o Samenwerking met zorgverleners 
 
ARAM is de reuma patiëntenorganisatie in Malta. Op Wereld Fysiotherapie dag kregen zij 
de uitnodiging om tijdens het congres van fysiotherapeuten mee te denken over hoe er 
meer aandacht kan komen voor artrose. Mary Vella (President van ARAM) presenteerde 
haar gedachten tijdens het congres. Het resulteerde in veel interesse voor de 
patiëntenorganisatie en mogelijkheden tot samenwerken met fysiotherapeuten maar ook 
reumatologen. Het opende een deur.    
 

 Montenegro 
 

De reuma patiëntenorganisatie in Montenegro organiseerde samen met de 
wetenschappelijke vereniging van reumatologen een symposium dat in het teken stond 
van meer aandacht voor Ankyloserende Spondylitis en Lupus. Tijdens het symposium 
spraken zorgverleners maar ook ervaringsdeskundigen over de eerste symptomen van 
beide ziektes, over de behandelmogelijkheden, over de knelpunten en over speerpunten 
voor de toekomst.  
 

 Polen 
 
De REF is de reuma patiëntenorganisatie in Polen. Ook tijdens corona wilde de REF graag 
informatie blijven bieden aan mensen met reuma maar ook in contact blijven met de 
belangrijkste stakeholders binnen de reumatologie. Door corona werkt de REF nu samen 
met belangrijke stakeholders (wetenschappelijke verenigingen en andere reuma 
patientenorganisaties) om belangrijke white papers de schrijven en publiceren over de 
diagnose en behandeling van reuma. Ook werkt de REF nu samen om op Wereldreumadag 
een hybride congres te organiseren met live streaming. Zo bracht corona ook veel goeds. 
Nadeel van de nieuwe online wereld is dat het mensen die niet goed zijn met technologie 
kan excluderen. Ook zijn mensen vanwege de online mogelijkheden minder meer geneigd 
om erop uit te gaan. De angst voor sociale contacten vanwege corona blijft zodoende 
bestaan.  
 

 Portugal 
 

o Evaluatie van het zomerkamp voor kinderen met jeugdreuma 
 

ANDAI is de reuma patiëntenorganisatie in Portugal. Zij organiseren jaarlijks een 
zomerkamp voor kinderen en jongeren met jeugdreuma. Tijdens de coronaperiode was dit 
zomerkamp online. ANDAI evalueerde de impact van het zomerkamp met een enquête 
naar de deelnemers van alle voorgaande jaren en een vragenlijst voor deelnemende 
zorgverleners van alle voorgaande jaren. Conclusies: het zomerkamp heeft een positieve 
invloed op het leren omgaan met reuma in het dagelijkse leven. Ook de deelnemende 
zorgverleners aan het kamp leren deze impact beter kennen zodat zij hun patiënten beter 
kunnen begrijpen en helpen. Als verbeterpunt werd aangegeven dat er ook behoefte is aan 
meer klinische kennis: hoe kan je klachten medisch behandelen en wat is het belang van 
therapietrouw? 
 

o Vragenlijst naar niet begrepen voelen  
 
Veel mensen met reuma voelen zich niet begrepen door hun zorgverlener maar soms ook 
niet door hun familie en vrienden. Samen met andere Portugese organisaties in de 
reumatologie zette ANDAI een vragenlijst uit onder alle mensen met reuma in Portugal.  
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In totaal vulden 1410 mensen de vragenlijst in. Uit de vragenlijst blijkt dat het gevoel niet 
begrepen te worden bij reuma invloed heeft op je welzijn en uitkomsten van zorg.  
 

 ASIF (Axial Spondyloarthritis International Federation) 
 
Meer dan 60% van mensen met Axiale SpA loopt risico op ‘poor mental health’. 2/3 Heeft 
problemen op het werk, zoals je ziek moeten melden of minder uren kunnen draaien 
vanwege de ziekte. 1 op 3 mensen met Axiale SpA ervaart daarnaast ook problemen in de 
relatie met hun partner. ASIF startte daarom de ‘Talk to be heard’ campagne met als doel 
om de dialoog tussen iemand met Axiale SpA en zijn/haar omgeving (partner, familie, 
vrienden, collega’s maar ook reumatoloog) te verbeteren. De campagne bestond uit een 
social media campagne bestaande uit 4 videos van mensen met Axiale SpA van over de 
hele wereld en hun worsteling met thema’s als werk, relaties, persoonlijke doelen en 
mentale gezondheid. De campagne bevatte een ‘toolkit’ waarmee Axiale SpA 
patientenorganisaties van over de hele wereld (19 landen) de campagne op eigen bodem 
konden uitzetten. De campagne was een succes. Via social media werd er veel 
gediscusieerd. Mensen blijken wel liever te praten in private groepen dan publieke groepen 
op social media. Ook kan je mensen op Facebook en Instagram niet meer ‘targeten’ op 
Axiale SpA. Sponsored Content is daardoor moeilijker uit te zetten.  
 

 Sjögren Europe 
 
Sjögren Europe is de Europese Patiëntenorganisatie voor mensen met Sjögren. Sjögren is 
een systemische vorm van reuma dat gepaard gaat met veel symptomen. Droge ogen is 
een van de meest voorkomende symptomen. Daarom lag de focus van de campagne op 
Wereld Sjögren Dag op 23 juli 2022 op droge ogen bij Sjögren: het belang van tijdige 
herkenning en de juiste behandeling. De campagne focuste op zowel het perspectief van 
de ervaringsdeskundige met Sjögren als die van de zorgverlener. Tijdens een webinar 
deelde een oogarts 10 key-messages die gedeeld werden op social media. Daarnaast 
deelden verschillende mensen met Sjögren hoe het is om met droge ogen te worstelen. 
Afbeeldingen met korte ervaringen werden online gedeeld. De campagne was een succes 
en vergrootte zowel de kennis bij zorgverleners als mensen met Sjögren. Ook heeft het 
mensen met Sjögren laten ervaren hoe belangrijk het is om je uit te spreken over de 
dingen waar je tegenaan loopt.  
 

 EULAR Health Professionals 
 

o Focusgroep interviews over de ervaringen van mensen met 
ontstekingsreuma over het invullen van PROMs 

 
Patient Reported Outcomes zijn belangrijk voor samen beslissen. De DANBIO registry uit 
Denemarken verzamelt de gegevens uit ingevulde PROMs van mensen met 
ontstekingsreuma. Het register wordt gebruikt voor samen beslissen in de spreekkamer, 
om de kwaliteit van behandeling te kunnen verbeteren en voor onderzoek. In 5 
focusgroepen werd de mening gevraagd van mensen met RA, PsA en Axiale SpA over het 
invullen van vragenlijsten. De ervaringen van mensen met het invullen van PROMs 
verdeelden ze over 5 categorieën: 
 

 Mensen weten niet waarom ze een vragenlijst moeten invullen 
Twijfel over de ware reden: voor hun eigen zorg, om geld te besparen voor de 
verzekeraar of om data te verzamelen voor onderzoek.  

 Het bespreken van de vragenlijst moet een actief onderdeel zijn van het gesprek in 
de spreekkamer. Ook de verwachtingen van de patient over de meerwaarde van 
het bespreken van de vragenlijst moeten besproken worden.  

 Mensen willen een vragenlijst graag ‘juist’ invullen en zijn niet altijd eerlijk.  
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 Een vragenlijst gaat niet in op de specifieke uitdagingen van een individuele 
patient. Deze kunnen anders zijn dat de vragen in de vragenlijst.  

 Mensen met reuma kunnen helpen om het gebruik van PROMs in de spreekkamer 
te verbeteren.  

  
o Patiëntenparticipatie in observationele studies in de reumatologie 

 
Ervaringsdeskundigen worden steeds vaker betrokken in onderzoek en richtlijnen binnen 
de reumatologie. De rol die een ervaringsdeskundige kan hebben in observationele studies 
in de reumatologie is nog niet duidelijk. Met een survey en focusgroups werden de 
ervaringen van PRPs in EULAR registries en observationele drug studies geëvalueerd. Ook 
de onderzoekers binnen de EULAR registries en observationele drug studies ontvingen een 
vragenlijst om de ervaringen met PRP deelname te evalueren. Uit de studie blijkt dat het 
betrekken van PRPs in observationele studies zorgt voor een verbetering van de relevantie 
van gebruikte uitkomsten voor deze studies, meer begrip van deelnemers (patiënten) aan 
de studies, betere werving van deelnemers (patiënten) en een completere database met 
onderzoeksinformatie.  
 

o Een brochure voor werkgevers met een werknemer met reuma 
 
De Danish Centre for Expertise in Rheumatology en de Danish Hospital for Rheumatic 
Diseases hebben een brochure gemaakt die mensen met reuma aan hun werkgever 
kunnen geven. De brochure benadrukt het belang van een goed gesprek.  
 
 

 ASOPAN: Pan American Network van reuma patiëntenorganisaties 
 

o Inventarisatie problemen mensen met reuma in Midden-Amerika 
 
ASOPAN inventariseerde te behoefte van mensen met reuma uit Midden-Amerika voor wat 
betreft hun toegang tot zorg. 30 Vertegenwoordigers van reuma patiëntenorganisaties uit 
13 landen deden mee aan de inventarisatie samen met onderzoekers op het gebied van 
reuma. A.d.h.v. verschillende rondes werden er 12 aanbevelingen geformuleerd, verdeeld 
over verschillende thema’s: preventie, tijdige diagnose, multidisciplinaire zorg in 
gespecialiseerde centra, de rol van patientenorganisaties en hun participatie in beleid.  
  

o Patientexpert training programma voor zelfmanagement bij reuma 
 
ASOPAN heeft een zelfmanagement programma gemaakt voor mensen met reuma. Dit 
vanwege het feit dat er in veel regio’s een tekort is aan reumatologen, waardoor mensen 
vaak ook op zichzelf zijn aangewezen. Training in zelfmanagement kan hierin 
ondersteunen. De training bestaat uit 6 lessen van 2,5 uur, gegeven door 2 trainers, een 
ervaringsdeskundige en een vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie. ASOPAN 
patientenorganisaties uit 3 landen in Midden-Amerika deden mee voor de eerste 
trainingsronde. De deelnemers werden getraind om de training in hun eigen land uit te 
zetten volgens het train-de trainer- principe.  
 

o Online Voorlichting voor mensen met reuma in Midden-Amerika 
 
In Midden-Amerika is een groot tekort aan reumatologen. Voorlichting over reuma via 
online kanalen is daarom belangrijk. ASOPAN is daarom gestart met webinars over reuma 
gerelateerde onderwerpen. Deze worden gegeven door reumatologen en andere 
zorgverleners binnen de reumatologie. Ook is ASOPAN gestart met een reumatologie 
congres speciaal voor Midden-Amerika. Tot slot is een speciaal event in het leven geroepen 
onder de noemer: ‘Midden-Amerika praat over artritis’. De events zijn een groot succes.   
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 Panama 

 
FUNARP is de reuma patiëntenorganisatie in Panama. Zij hebben samen met mensen met 
reuma een app ontwikkeld waarop hun medische informatie geplaatst kan worden inclusief 
lab uitslagen, uitslagen van andere medische controles, het noteren van afspraken in de 
agenda, het ontvangen van herinneringen voor een gemaakte afspraak, het maken van 
notities voor en tijdens de afspraak, tips en tricks om rekening mee te houden tijdens de 
afspraak, het bijhouden van andere zelf-meet uitslagen (slaap, bewegen) en het 
ontvangen van informatie van de patiëntenorganisatie. Ieder lid van FUNARP heeft 
toegang tot de app. Via de app loopt ook de communicatie vanuit de patiëntenorganisatie. 
De app waarborgt privacy. De app is in principe alleen voor FUNARP leden, dat wordt ook 
gecontroleerd bij inschrijving voor de app. Er zijn uitzonderingen mogelijk, maar dat moet 
eerst langs het bestuur. Het idee is om de anonieme ‘Big Data’ uit de app te gebruiken om 
meer inzicht te krijgen in waar mensen met reuma in Panama tegenaan lopen.  
 

 Zuid Afrika 
 
In Zuid Afrika hebben 47 miljoen mensen geen toegang tot zorg. 80 reumatologen 
bedienen 60 miljoen mensen. In Zuid Afrika wordt Axiale SpA niet gezien als een 
aandoening waarvoor behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Daarom is de 
patiëntenorganisatie AxSpA gestart. Het doel: zorgen voor tijdige diagnose en behandeling 
van mensen met Axiale SpA, mensen met Axiale SpA te helpen met het managen van hun 
ziekte en er als community zijn voor elkaar. Projecten: online platforms waar mensen met 
Axiale Spa met elkaar kunnen praten maar ook vragen kunnen stellen aan reumatologen, 
beweeg video’s gemaakt door een fysiotherapeut, een fiets tour voor mensen met Axiale 
SpA onder begeleiding, programma om huisartsen op te leiden in het veld van de 
reumatologie, een speciaal netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in Axiale Spa en 
een training voor optometristen.  
 

 USA  
 
Het Amerikaanse College van Reumatologen wil patiëntvertegenwoordigers graag 
includeren in het beleid en de programma’s die zij uitzetten. De wil is er, maar in de 
praktijk lukt dit niet altijd. Nu de ACR structuur wordt herzien, is dit een mooie kans om 
het beleid rondom patiëntenparticipatie in projecten aan te scherpen. Er zijn werkgroepen 
opgezet vanuit de International Foundation for Autoimmune and Inflammatory Arthritis. 
Het doel: samenwerking tussen ACR en ervaringsdeskundigen bij de inhoud van het 
jaarlijkse congres waarbij er aandacht is voor het betrekken van ervaringsdeskundigen in 
onderzoek. Ervaringsdeskundigen krijgen nu een podium tijdens het ACR congres om te 
laten zien wat de meerwaarde is van het betrekken van ervaringsdeskundigen in 
onderzoek. Hiervan worden korte clips gemaakt zodat deze via social media kunnen 
worden gedeeld: @RheumCouncil and @IFAiArthritis     


