
Reuma raakt je
Waarover wil jij praten?
Reuma raakt je. De ziekte heeft grote gevolgen voor je dagelijks leven, werk en relaties. Het kan voor verschil-
lende klachten, problemen en vragen zorgen. Hierover praten is niet altijd gemakkelijk. Toch is het goed en 
belangrijk. Dan weet de arts of verpleegkundige beter waar jij in je leven met reuma tegenaan loopt. Samen 
kunnen jullie dan kijken welke mogelijkheden er zijn om er iets aan te doen. Bijvoorbeeld door je medicatie  
aan te passen. Het kan ook zijn dat een doorverwijzing naar een andere zorgverlener nodig is, zoals een  
fysio therapeut of bedrijfsarts. Ook kun je zelf dingen aanpassen of veranderen. Dit heet zelfmanagement. 

De thema’s die voor mensen met reuma belangrijk zijn in hun leven zijn ziekte, dagelijks functioneren,  
leefstijl en relaties & welzijn. In deze folder gaat het over onderdelen die bij jouw dagelijks functioneren  
komen kijken. Met het doornemen van deze folder kom je erachter welke dingen je graag met de arts of  
verpleegkundige wilt bespreken.

Dagelijks functioneren

Ziekte Leefstijl Relaties en welzijn Een goed gesprek 



  Ik heb moeite om mijzelf aan te 
kleden.

  Ik heb moeite om mijzelf te  
wassen/douchen.

  Ik heb problemen bij het verzorgen 
van mijzelf (mond, haren, handen, 
voeten, make-up).

  Ik heb problemen met naar het 
toilet gaan.

Hoe gebruik je deze folder?
Hieronder staan onderdelen van dagelijks functioneren waar veel mensen met reuma mee te maken krijgen. 
Bedenk welke onderwerpen je graag wilt bespreken. Heb je veel onderwerpen, maak dan een top 3.  
Staan onderwerpen er niet bij? Schrijf ze dan zelf op.

Werk/school/
dagbesteding

  Ik ervaar problemen met mijn werk/
school/dagbesteding vanwege mijn 
reuma.

  Ik ben op zoek naar passend werk/
school/dagbesteding.

Persoonlijke verzorging Huishouden 
en gezin

  Ik heb problemen bij het doen van 
mijn huishouden.

  Ik heb problemen bij het bood-
schappen doen.

  Ik heb problemen bij het verzorgen 
van mijn kinderen.

Mobiliteit

 Ik heb problemen bij het lopen.
	 	Ik	heb	problemen	met		fietsen,	 

autorijden of een ander vervoer-
middel.

  Ik heb problemen bij het bewegen 
in en rondom mijn huis.

Vrije tijd

  Ik heb problemen bij het uitoefenen 
van mijn hobby.

  Ik ben op zoek naar passende  
vrijetijdsbesteding.

  Ik ervaar problemen als ik op  
vakantie ga.

  Ik ervaar problemen als ik een uitje 
maak of een dagje weg ga.

Iets anders waarover 
ik wil praten
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