
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  
fysiotherapeut of bedrijfsarts. Ook kun je zelf dingen aanpassen of veranderen. Dit heet zelfmanagement. 

In deze folder staat waar je op kan letten wanneer je in gesprek gaat met je arts of verpleegkundige. 

Een goed gesprek 

Dagelijks functioneren Leefstijl Relaties en welzijnZiekte



  Ik zeg aan het begin van het  
gesprek dat ik het graag wil  
opnemen.

  Ik deel mijn vragen en zorgen  
tijdens het gesprek.

  Ik praat over thema’s die ik  
belangrijk vind tijdens het gesprek.

 Ik stel 3 goede vragen:
 1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 2.  Wat zijn de voor- en nadelen van 

die mogelijkheden?
 3. Wat betekent dat in mijn situatie?

  Ik vraag om een keuzehulp als er 
meerdere mogelijkheden zijn voor 
een behandeling.

  Ik vraag om meer uitleg als ik iets 
niet heb begrepen.

  Ik vraag om bedenktijd als ik niet 
zeker ben over de keuze voor een 
behandeling. 

  Ik geef aan wat ik prettig vind in 
een goed contact met mijn zorg-
verlener.

Hoe gebruik je deze folder?
Hieronder staan manieren waarop veel mensen met reuma zich voorbereiden op hun gesprek met de arts of 
verpleegkundige. Maar ook waar veel mensen op letten tijdens en na afloop van hun afspraak. Deze punten 
kunnen helpen om het beste uit je gesprek te halen. 

Voorbereiding van 
je gesprek

  Ik schrijf mijn vragen en zorgen 
over mijn reuma op. 

  Ik vraag iemand mee naar mijn 
(online) afspraak.

  Ik neem mijn telefoon mee naar de 
(online) afspraak, zodat ik het  
gesprek kan opnemen. 

  Ik vul vooraf de vragenlijst in die ik 
van mijn arts of verpleegkundige 
heb ontvangen.

  Ik bekijk vooraf of de scores op 
mijn vragenlijst zijn veranderd t.o.v. 
de vorige keer. 

  Ik maak een lijstje van de medicij-
nen die ik gebruik en waar ik een 
herhaalrecept voor nodig heb.

Tijdens je gesprek Na afloop van 
je gesprek

  Ik luister na afloop de opname van 
het gesprek nog eens terug.

  Ik bespreek het gesprek na afloop 
met de persoon die erbij was en/of 
met iemand die ik vertrouw. 

  Ik lees de informatie door die ik heb 
meegekregen.

  Ik neem contact op met mijn arts of 
verpleegkundige als ik nog vragen 
heb. 

  Ik neem contact op met mijn arts of 
verpleegkundige als er iets in mijn 
situatie verandert. 

  Ik neem de tijd om na te denken 
over de behandelkeuze die mijn 
voorkeur heeft. 

  Ik weet wanneer mijn volgende  
afspraak is en wat ik daarvoor moet 
voorbereiden. 
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