
 

 

 
 

 
 
EULAR Congres Amsterdam 13 juni 2018 

 

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland was actief aanwezig bij het EULAR 

congres in Amsterdam (13 t/m 16 juni 2018). ReumaZorg Nederland bemande ook 

een eigen stand (zie foto), die druk bezocht werd. 

 

Hieronder vindt u samenvattingen van enkele van de presentaties, die gegeven 

werden voor de deelnemers aan het EULAR Congres! 

 

Dit grootste reumatologie congres van Europa telde zo’n 14.000 deelnemers uit 120 

verschillende landen. EULAR biedt een platform waar zorgverleners, onderzoekers en 

patiënten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar- en voorlichting 

over reuma onderling kunnen delen. Alleen zo kan de meeste vooruitgang worden geboekt 

in het behandelen van- en omgaan met reuma. In onderstaande een verslag van 

indrukwekkende presentaties. 

 

Opening EULAR 2018 

Professor J. Bijlsma opende als President van EULAR het congres. Hij was trots op het feit 

dat zoveel mensen een bewuste keuze hadden gemaakt om elkaar de komende drie dagen  
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te ontmoeten, informatie te delen, maar ook om samen plezier te hebben. 

 

Campagne ‘Don’t Delay, Connect Today’ 

Het is belangrijk om reuma en het belang van onderzoek zichtbaar te maken. Hiervoor 

heeft EULAR de ‘Don’t Delay, Connect Today’ campagne in het leven geroepen. Deze heeft  

tot doel reuma meer bekend te maken onder het algemene publiek, om voorlichting over 

reuma te verbeteren bij zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten, reumatologen, 

reumaverpleegkundigen) en om een snelle en gelijke toegang tot reumazorg mogelijk te  

maken voor iedereen. Onder de paraplu van deze campagne zijn er al verschillende 

activiteiten ondernomen vanuit verschillende landen: België, Cyprus, Roemenië, 

Schotland, Nederland enz. Door events te organiseren (samen lopen, fietsen, zingen, 

informatiebijeenkomsten) is er veel aandacht gegenereerd voor de campagne. 

 

Toekomst EULAR in de komende 5 jaar? 

Samen met de stakeholders van EULAR is een nieuwe EULAR strategie uitgestippeld voor 

de komende 5 jaar. In de jaren 2018-2023 richt EULAR zich op 6 speerpunten: 

• Kwaliteit van Zorg. Meer ondersteuning bij de implementatie van de EULAR 

aanbevelingen in de alledaagse praktijk. Voorbeelden van succesvolle implementatie van 

de EULAR aanbevelingen zullen worden promoot onder zorgverleners. 

• Onderwijs. EULAR biedt al jaren hoge kwaliteit opleidingen aan huisartsen, 

zorgverleners in de reumatologie en mensen met reuma. Via de EULAR School of 

Rheumatology (ESOR) worden er zowel face-to-face als online trainingen aangeboden, 

maar worden er ook boeken uitgegeven en is er het blad Annals of Rheumatic Diseases 

voor het delen van nieuwe ontwikkelingen. Doel is om nummer 1 opleider te worden in 

Europa. 

• EULAR Congres. Jaarlijks organiseert EULAR een prachtig congres. In de komende 

jaren gaat het EULAR congres meer met de tijd mee. Presentaties zullen meer intiem en 

interactief worden dankzij nieuwe technieken. Ook zullen mensen online presentaties 

kunnen volgen tijdens het congres. 

• Onderzoek. Enkele jaren geleden is FOREUM opgericht; een succesvol fonds waarmee 

innovatief onderzoek naar reuma kan worden gefinancierd. De komende jaren zal de 

Europese kennisagenda RheumaMap de basis zijn voor het bepalen van keuzes voor de 

financiering van onderzoek. Ook zal er een online platform worden gecreëerd voor 

onderzoekers die binnen de reumatologie internationale samenwerking zoeken rondom een 

thema. Een mooie manier om hoge kwaliteit van ‘collaborative research’ van de grond te 

krijgen. Ook zal EULAR subsidie geven aan geselecteerde getalenteerde jonge 

onderzoekers voor baanbrekend onderzoek. 

• Belangenbehartiging. EULAR is zowel op niveau van de Europese Unie als op nationaal 

niveau actief om reuma op de politieke agenda te zetten. De komende jaren zal EULAR 

zich met name inzetten om het thema ‘reuma en werk’ hoger op de politieke agenda te 

krijgen. ‘We zien dat mensen met reuma eerder met pensioen gaan, minder gaan werken 

en we zien jonge mensen die na hun studie geen werk kunnen vinden. Werk betekent niet 

alleen geld, het is ook goed voor je zelfvertrouwen. EULAR wil zich richten op wat werk 

niet alleen betekent voor de individuele mens maar ook voor de samenleving; meer 

mensen aan het werk.’ aldus Dieter Wiek, Vice-President van EULAR. 

• Interne Organisatie. Om de strategische doelen te kunnen bereiken is het belangrijk 

dat EULAR ook haar interne organisatie op orde heeft. De komende jaren zal er dan ook 

gewerkt worden aan een toekomstbestendige infrastructuur (ICT, efficiënte workflow en  
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processen, learning management system). 

 

Prijsuitreiking 

Na het welkomstwoord deelde professor J. Bijlsma prijzen uit voor mensen die een 

bijzondere bijdrage hebben geleverd aan onderzoek of die door hun inzet, verhaal of 

financiering reuma duidelijk op de kaart hebben gezet. Klik op 

https://www.eular.org/abstract_award_winners_2018.cfm voor een overzicht van alle 

prijswinnaars. 

 

Een stukje Nachtwacht voor iedereen 

Wim Pijbes is Emeritus Directeur van het Rijksmuseum. Aan hem de eer om de EULAR 

bezoekers tijdens de openingssessie een stukje Nederlands trots mee te geven. Veel 

toeristen in Amsterdam bezoeken het Rijksmuseum. Het is belangrijk dat het museum 

beschikbaar is voor iedereen: iedereen moet iets met de verhalen en de kunst van het 

museum kunnen doen. Dit was de reden om de beelden van de collectie van het 

Rijksmuseum ook online via internet, iPhone en Android beschikbaar te stellen. Men kan 

de beelden gebruiken voor eigen doelstellingen. Ze zijn gratis beschikbaar. Je kan de 

beelden in een database opzoeken, bijvoorbeeld op kleur, voorwerpen, naam. Het 

resultaat? Mensen gaan met de beelden aan de slag; in jurken, video’s, social media en 

zelfs op melkpakken. De collectie is nu echt iets van iedereen en tegelijk ook een mooie 

manier voor publiciteit voor het museum. ‘Technologische ontwikkelingen zijn geweldig.’ 

aldus Pijbes, ‘Maar de authenticiteit van de ervaring blijft vooral door naar het museum te 

komen. Hopelijk blijft het museum mensen boeien om verleden, heden en toekomst te 

verbinden.’ 

 

EULAR geopend 

Na een woord van dank aan alle vrijwilligers, opende professor J. Bijlsma officieel het 

congres. 

 

 
 

Stand van ReumaZorg Nederland 

Dit jaar was de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland vertegenwoordigd met een 

eigen stand op het EULAR plein. 

Het was zeer druk en gezellig en actieve ReumaZorg leden stonden alle dagen van het 

congres (9.00-17.00 uur) paraat om bezoekers te informeren over de mooie activiteiten 

van de vereniging. 

 

14.00-15.45 uur: Pare Abstract session: E-health for better care (PARE) 
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Jutta Richter (Duitsland): Project Picaso 

Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om behandelplannen uit te  

wisselen tussen huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, reumatologen, orthopeden en 

cardiologen. Maar hoe zit het met de patiënt? Ziekenhuizen delen allerlei informatie, maar 

hoe worden patiënten hierin betrokken? Jutta startte een trial waarin volwassen RA 

patiënten met co-morbiditeiten online hun eigen behandeling en medicatie dossier konden 

bijhouden. Daarbij bepaalde de patiënt welke zorgverleners toegang hadden tot het 

dossier. Zij concludeert in haar onderzoek dat een elektronisch dossier van de patiënt 

toekomst heeft en ook mogelijkheden biedt voor online thuis monitoring van zorg bij RA en 

co-morbiditeiten. Lees meer via www.picaso-project.eu 

 

Victoria Romero Pazos (Spanje): Project E-Suade  

Victoria is betrokken bij het project E-Suade. Het is een elektronisch, online dossier voor 

patiënten dat informatie uit verschillende databases bijeenbrengt. Het online dossier is 

beschikbaar op je tablet of mobiele telefoon, maar is nog niet beschikbaar als app. Het 

dossier is beveiligd en alleen toegankelijk met een officiële digitale handtekening. Deze 

digitale handtekening is een handtekening die iedere inwoner in Spanje heeft waarmee je 

bijvoorbeeld online belastingaangiften kunt doen. E-Suade bevat informatie over je 

medische geschiedenis en medicijn gebruik, uitkomsten uit het laboratorium en de 

consulten die je hebt gehad en in welke ziekenhuizen/praktijken en bij welke 

zorgverleners. Ook krijg je reminders voor afspraken of medicatie dat opgehaald moet 

worden bij de apotheek. Hiervan kan je een briefje uitprinten zodat je deze kan laten zien 

op school of op het werk, als bewijs dat je afwezig bent vanwege een bezoek in het 

ziekenhuis. Daarnaast kan je een lijst uitprinten van je medicijn geschiedenis. Ook kan je 

informatie opzoeken over de wachttijden bij welke ziekenhuizen en/of specialisten. Het 

doel is om het dossier verder uit te bouwen met meer mogelijkheden zoals de optie om 

een zelfmanagement training te volgen, om een video-consult te boeken bij een 

zorgverlener, om verslagen van zorgverleners te kunnen downloaden en om oudere 

mensen op afstand ook tussen consulten door te kunnen monitoren. 

 

Mitchell Silva (België): Smart Wearables 

Er zijn de afgelopen jaren veel Smart wearables op de markt verschenen waarmee je je 

gezondheid zelf kan monitoren (bloeddruk, hartslag, zuurstofopname, beweging, 

slaapkwaliteit, houding enz.). Ook kunnen deze wearables helpen in het omgaan met je 

gezondheid zoals een stappenteller of yoga/mindfulness oefeningen. Van 2014-2017 was 

er al sprake van een lineaire groei van smart wearables, deze groei zal exponentieel 

toenemen in de komende jaren. Het betekent dat patiënten minder afhankelijk worden van 

de zorg van hun zorgverleners. De discussie blijft of de medische informatie van smart 

wearables even betrouwbaar is als die van zorgverleners. Autoriteiten zijn aan het kijken 

of er een validatie certificaat aan wearables kan worden afgegeven. Het probleem is dat 

veel mensen hun Smart wearable vaak niet blijvend gebruiken. Aan veel smart wearables 

wordt dan ook een spelletjes/competitie element toegevoegd. Zo kan je scores vergelijken 

met anderen en daar onderling over praten. Dit stimuleert het blijvende gebruik van de 

wearable. De toekomst? Op dit moment ondersteunen wearables de gezondheid van 

mensen op basis van de input van mensen zelf. Wearables zullen in de toekomst een meer 

voorspellende/preventieve functie gaan krijgen m.b.t. gezondheid. Ook zal de informatie 

o.b.v. een wearable een grotere rol gaan spelen in het samen beslissen tussen arts en 

patiënt. Dankzij de informatie van de wearable heeft de patiënt meer controle, voelt hij 

zich meer betrokken bij zijn gezondheid en ervaart hij een betere kwaliteit van leven. In 

de toekomst zal informatie uit verschillende databases steeds meer gecombineerd kunnen 

worden in een wearable. Zo kan een wearable steeds beter inspelen op de behoeften van 

een specifieke gebruiker. De vraag blijft natuurlijk, waar het eigendom moet liggen van de 

data die gekoppeld is aan een wearable. Op dit moment verschilt dit. Data zijn soms  

http://www.picaso-project.eu/
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eigendom van de overheid, van patiëntenorganisaties, ziekenhuizen maar soms ook van 

commerciële bedrijven. Block chain technologie zal het in de komende 3-5 jaar beter 

mogelijk maken voor overheid, ziekenhuis, verzekeraar en bedrijven om beter samen te 

werken om data betrouwbaar te combineren. Het hoogste doel is natuurlijk dat je als 

patiënt zelf eigenaar bent van je eigen data. 

 

Simon Stones (Engeland): Training ‘A week to tweet’ 

Voor de jonge patiëntvertegenwoordigers van EULAR, Young Pare, organiseerde Simon een 

gratis online training ‘A week to Tweet’. Voor de training maakte Simon een online 

oefenplatform. 95 jongere mensen met reuma schreven zich in en 2/3 van de deelnemers 

was ouder dan 35 jaar. Gedurende de week kregen deelnemers steeds een korte uitleg per  

e-mail toegestuurd met na afloop een korte opdracht om uit te voeren op het Twitter 

platform. Na afloop scoorden alle deelnemers de training als ‘zeer goed’. Verbeterpunten  

voor de training waren: meer plaatjes bij de uitleg over Twitter, meer balans tussen 

theorie en oefenen en vertaling van de training in meerdere talen. 

 

Sonia Trope (Frankrijk): Online MOOC voor mensen met RA 

De Franse patiëntenorganisatie voor mensen met Reumatoïde Artritis (RA) besloot de 

eerste online masterclass te geven over het omgaan met RA in de vorm van een MOOC 

(Massive Online Open Course). Om de inhoud van de masterclass vorm te geven werd een 

survey onder RA patiënten uitgezet: welke onderwerpen doen er toe bij mensen met RA? 

Ook werd een stuurgroep opgericht voor patiënten en zorgverleners. De MOOC werd 

gemaakt bestaande uit informatie over de nieuwste behandelingen van RA 

(reumatologen), de ervaringen van mensen met RA (patiënten) en adviezen hoe om te 

gaan met RA (coaches). De MOOC bestaat uit 6 modules en duurt 6 weken. Iedere module 

bestaat uit een theoretisch gedeelte (met sprekers) en een interactief gedeelte 

(mogelijkheid om online vragen te stellen). Er worden twee MOOC-rondes per jaar 

georganiseerd. Tot nu toe hebben 96 mensen de MOOC volledig afgerond. 

 

16.15-17.45 uur: Abstract session 'Doctor, how bad will my rheumatoid arthritis 

become? RA - prognosis, predictors and outcomes' 

 

Cecilie Heegaard Brahe (Denemarken): ADOPT – a Dose Optimization of 

Biological Therapy 

In Denemarken is een nieuwe richtlijn ontwikkeld die stelt dat RA patiënten die biologicals 

gebruiken en die lange tijd in remissie zijn minimaal 1 keer moeten proberen om hun dosis 

van biologicals te verlagen. Het ADOPT onderzoek bekijkt wat de eerste resultaten zijn van 

de nieuwe richtlijn die sinds 1 jaar actief is. Zijn er kenmerken te identificeren die een 

mogelijke opvlamming van RA kunnen voorspellen wanner je de dosis van je biological 

terugbrengt? In totaal werden 143 patiënten gevolgd uit 5 verschillende departementen in 

Denemarken die de dosis van hun biological vanwege langdurige RA remissie moesten 

terugbrengen. Van hen kreeg 71% een opleving van ontsteking binnen het eerste jaar na 

het stoppen met hun biological. Deze mensen kregen weer een hogere dosis biologicals 

toegediend en herstelden zich tot remissie. Vrouwen en patiënten die al langer RA hadden, 

hadden een significant hogere kans op een opvlamming. Van de 143 patiënten, waren (na 

één jaar): 49 patiënten (34%) terug naar de oorspronkelijke dosis, 28 patiënten (20%) 

naar 2/3 van de oorspronkelijke dosis, 36 (25%) terug naar een halve dosis en 30 

patiënten (21%) stopte met de behandeling d.m.v. een biological. 

Lees meer: https://acrabstracts.org/abstract/dose-reduction-or-discontinuation-of-

biological-therapy-in-patients-with-rheumatoid-arthritis-in-remission-1-year-results-of-a-

guideline-directed-longitudinal-cohort-study/ 

 

 

https://acrabstracts.org/abstract/dose-reduction-or-discontinuation-of-biological-therapy-in-patients-with-rheumatoid-arthritis-in-remission-1-year-results-of-a-guideline-directed-longitudinal-cohort-study/
https://acrabstracts.org/abstract/dose-reduction-or-discontinuation-of-biological-therapy-in-patients-with-rheumatoid-arthritis-in-remission-1-year-results-of-a-guideline-directed-longitudinal-cohort-study/
https://acrabstracts.org/abstract/dose-reduction-or-discontinuation-of-biological-therapy-in-patients-with-rheumatoid-arthritis-in-remission-1-year-results-of-a-guideline-directed-longitudinal-cohort-study/
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James Gwinnutt (Engeland): High disease activity and disability at one year in 

two clusters of patients with rheumatoid arthritis defining themselves as in an  

acceptable state at treatment initiation 

Hoe is de ziekteactiviteit en het fysiek functioneren van mensen die net de diagnose 

Reumatoïde Artritis (RA) hebben gekregen, veranderd in de afgelopen 20 jaar? James 

Gwinutt verzamelde gegevens uit het Norfolk Arthritis Register (NOAR) en vergeleek twee 

groepen patiënten: 1022 RA patiënten die tussen 1990-1994 de diagnose RA kregen en 

631 RA patiënten die tussen 2000-2004 RA kregen. Patiënten uit beide groepen werden 

vergeleken op het aantal ontstoken gewrichten, het fysiek functioneren en het risico op 

hart en vaatziekten. Het aantal ontstoken/gezwollen gewrichten bleek lager bij RA 

patiënten tussen 2000-2004, echter de pijnscores en het fysieke ongemak door RA bleek 

voor beide groepen gelijk.  

Lees meer: https://www.arthritisresearchuk.org/news/general-news/2018/may/study-

shows-historical-differences-in-outcomes-for-people-with-arthritis.aspx 

 

Gloria-Lliso-Ribera (Engeland): Synovial cell infiltration in ACPA-ve patients 

displays similar signatures to other seronegative inflammatory arthritis. Results 

from the pathobiology of early arthritis cohort (PEAC) 

Er is steeds meer bewijs dat Reumatoïde Artritis (RA) met een positieve ACPA score en 

Reumatoïde Artritis (RA) met een negatieve ACPA score verschillende vormen van RA zijn. 

Dit onderzoek heeft gekeken of een ACPA negatieve score aan het begin van de diagnose 

bij RA al herkend kan worden aan de hand van kenmerken in de synoviale structuur van 

een cel. In totaal werden 186 patiënten met inflammatoire artritis betrokken bij het  

onderzoek. Deze patiënten waren niet langer dan 1 jaar bekend met artritis en reageerden 

tot dusver niet op DMARDs. Van iedere patiënt werd een synoviale biopsie genomen van 

een gewricht waar ontsteking was. Deze werd in het laboratorium onderzocht. Van de 186 

patiënten waren: 90 patiënten met RA ACPA positief, 55 patiënten met RA ACPA negatief 

en 41 patiënten hadden Artritis Psoriatica. De meeste biopsies (80%) waren afkomstig uit 

ontstekingen in pols, MCP, PIP. Het onderzoek laat zien dat de synoviale cel eigenschappen 

van mensen met een negatieve RA ACPA score verschilt van mensen met positieve RA 

ACPA score. De synoviale cel eigenschappen van mensen met een negatieve RA ACPA 

score en mensen met Artritis Psoriatica komen daarentegen meer overeen. Het is een 

bewijs dat synoviale cel eigenschappen kunnen helpen bij het nauwkeuriger kunnen stellen 

van de diagnose bij negatieve RA ACPA patiënten. Lees meer: 

https://www.researchgate.net/publication/319919631_FRI0088_Synovial_pathobiology_co

rrelates_with_diagnostic_subgroups_in_early_inflammatory_arthritis_results_from_the_pa

thobiology_of_early_arthritis_cohort_PEAC 

 

L.E. Burgers (Nederland): Does treatment strategy influence the ability to 

achieve and sustain DMARD-free remission in RA? Results of a longitudinal study 

comparing an intensive DAS-steered treatment strategy with treat-to-target in 

routine care 

Totale remissie van DMARDs is een haalbaar doel voor mensen met RA. Het is echter niet 

altijd duidelijk, welke behandeling met DMARDs nou het meest effectief is in het bereiken 

van dit doel. In het onderzoek van Burgers zijn twee groepen RA patiënten met elkaar 

vergeleken in hun tocht naar het bereiken en behouden van DMARD remissie. In totaal 

werden 279 RA patiënten betrokken bij het onderzoek die tussen maart 2007 en 

september 2010 in het LUMC de diagnose RA hadden gekregen. Deze patiënten werden 

onderverdeeld in twee groepen. Groep 1 kreeg een aanvullende behandeling bovenop 

routinematige zorg. Groep 2 kreeg routinematige zorg. 

Groep 1. Een groep van 155 RA patiënten met een DAS<1.6 kregen een behandeling met 

het concrete doel om remissie van DMARDs te bereiken. Deze patiënten kregen in eerste  

 

https://www.arthritisresearchuk.org/news/general-news/2018/may/study-shows-historical-differences-in-outcomes-for-people-with-arthritis.aspx
https://www.arthritisresearchuk.org/news/general-news/2018/may/study-shows-historical-differences-in-outcomes-for-people-with-arthritis.aspx
https://www.researchgate.net/publication/319919631_FRI0088_Synovial_pathobiology_correlates_with_diagnostic_subgroups_in_early_inflammatory_arthritis_results_from_the_pathobiology_of_early_arthritis_cohort_PEAC
https://www.researchgate.net/publication/319919631_FRI0088_Synovial_pathobiology_correlates_with_diagnostic_subgroups_in_early_inflammatory_arthritis_results_from_the_pathobiology_of_early_arthritis_cohort_PEAC
https://www.researchgate.net/publication/319919631_FRI0088_Synovial_pathobiology_correlates_with_diagnostic_subgroups_in_early_inflammatory_arthritis_results_from_the_pathobiology_of_early_arthritis_cohort_PEAC
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instantie een hoge dosis prednison (60mg/dag) en methotrexaat. Als tijdens het 

onderzoek de DAS van deze mensen hoger of gelijk bleek aan 1.6 werd de medicatie  

opgehoogd en weer verlaagd wanneer de DAS<1.6 daalde. 

Groep 2. De tweede groep van 124 RA patiënten kregen de routinematige zorg bestaande 

uit methotrexaat en aanvullende behandeling die nodig is om de DAS<2.4 te houden. 

Beide groepen patiënten werden gemiddeld 7.8 jaar gevolgd a.d.h.v. het medisch dossier 

op het bereiken van remissie. Daarbij is de definitie van remissie: het ontbreken van 

ontsteking voor één jaar of meer na het stoppen met DMARDs. Daarbij is de definitie van 

blijvende remissie het ontbreken van ontsteking voor één jaar of meer na het stoppen met 

DMARDs en het ontbreken van ontsteking na dit jaar gedurende de gehele 

onderzoeksperiode. Beide groepen patiënten werden met elkaar vergeleken op remissie en 

blijvende remissie. Resultaten: DMARD vrije remissie werd bereikt in 35% van de RA 

patiënten die de intense behandeling kregen en bij 29% van de mensen die de  

routinematige behandeling kregen. Mensen met RA en een positieve ACPA score bereikten 

vaker DMARD vrije remissie in de intense groep (25%) dan die in de groep met 

routinematige behandeling (6%). Dit verschil was niet terug te vinden bij mensen met RA  

en een negatieve ACPA score. Er bleken geen verschillen tussen de intense behandelgroep 

(28%) en de routinematige behandelgroep (27%) op het bereiken van blijvende remissie. 

Er was ook geen verschil tussen beide groepen v.w.b. RA en een positieve ACPA score en 

het bereiken van blijvende remissie. 

Conclusie: Op grond van het onderzoek kan niet worden geconcludeerd dat een intensere 

behandelmethode van RA resulteert in meer blijvende remissie bij RA patiënten. Lees 

meer: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1759720X17720366 

 

L. Hunt (Engeland): In ACPA positive at-risk individuals, which MRI and US 

findings best predict development of clinical synovitis? 

Mensen met een positieve ACPA score lopen meer risico op het ontwikkelen van 

inflammatoire artritis. Deze mensen kunnen dan ook profiteren van een vroege interventie 

bij de eerste ontstekingen. Het is dan ook belangrijk om deze mensen te monitoren. In dit 

onderzoek is het gebruik van een MRI-scan als aanvulling op een Ultrasound voor 

Synovitis (US) onderzocht; verbetert een MRI scan de voorspellende kansberekening dat 

iemand met een positieve ACPA-score inflammatoire artritis ontwikkelt? Resultaten: 98 

mensen met een positieve ACPA score, zonder klinische synovitis maar met een verhoogde 

kans op het ontwikkelen van ontstekingen in de hand en pols werden onderzocht door 

twee radiologen. Zij werden d.m.v. MRI en Ultrasound monitoring voor Synovitis (US) 

onderzocht op: synovitis, boonmerg oedeem, erosie en tenosynovitis. Ook werd het aantal 

ontstekingen bijgehouden. Conclusie: Imaging werkt ondersteunend bij het kunnen 

voorspellen van het ontstaan van inflammatoire artritis bij mensen met een positieve ACPA 

score. Het gebruiken van MRI TSV levert daarbij een toegevoegde waarde boven het 

gebruik van alleen US imaging en klinisch onderzoek. Lees meer: 

http://ard.bmj.com/content/77/Suppl_2/72.2 

 

Ken Baker (Engeland): Predictors of drug-free remission (DFR) in rheumatoid 

arthritis: results from the prospective biomarkers of remission in rheumatoid 

arthritis (BioRRA) study 

Remissie is een haalbaar doel voor veel mensen met reumatoïde artritis (RA) die DMARDs 

gebruiken. Toch hebben DMARDs bijwerkingen. Daarom is het belangrijk om het DMARD 

gebruik te verminderen of helemaal te stoppen wanneer remissie is bereikt zonder dat de 

ontstekingsactiviteit weer terugkomt. Dit onderzoek is erop gericht om te kijken welke 

variabelen kunnen voorspellen of iemand na het stoppen met DMARD gebruik na het 

hebben bereikt van remissie ook daadwerkelijk in remissie blijft. Resultaten: In totaal 

werden 44 RA patiënten gedurende een periode van 6 maanden gemonitord die in remissie 

waren en gestopt waren met synthetische DMARDs. De vraag: hebben de 5 bestudeerde  

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1759720X17720366
http://ard.bmj.com/content/77/Suppl_2/72.2
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variabelen (3 genetische variabelen [currently subject to patent application), 1 cytokine 

variabele (IL-27) en 1 klinische score (ACR/EULAR Boolean remission) een voorspellende  

waarde voor het behouden van DMARD vrije-remissie? 

Conclusie: Er zijn aanwijzingen dat de variabelen in het onderzoek het behoud van DMARD 

vrije remissie kunnen helpen voorspellen. Toch moet er meer onderzoek naar worden 

gedaan. Lees meer: http://ard.bmj.com/content/77/Suppl_2/73.1 

 

Jessica Widdifield (Canada): After how long of disease duration does the 

increased mortality risk appear in recent onset rheumatoid arthritis? 

Jarenlang onderzoek laat zien dat RA patiënten eerder overlijden dan de algemene 

bevolking. In dit onderzoek wordt a.d.h.v. twee Canadese cohort studies gekeken vanaf 

hoeveel jaar na het hebben van RA de kans op overlijden groter wordt dan bij de 

gemiddelde bevolking. Resultaten: In dit onderzoek werden 2 onafhankelijke cohort  

studies uitgevoerd; een o.b.v. data uit een algemeen gezondheidsregister van British 

Colombia, Canada en een op basis van een algemeen gezondheidsregister van Ontario, 

Canada. Uit de data werden RA patiënten gefilterd die tussen 2000 en 2015 de diagnose  

RA hadden gekregen. Voor iedere geïdentificeerde RA patiënt werd o.b.v. 

achtergrondkenmerken als geslacht en leeftijd iemand zonder RA uit het algemene 

bevolkingsregister als vergelijkende persoon gekozen. De gezondheidsgeschiedenis van de 

groep RA patiënten werd vergeleken met de groep niet-RA patiënten. Wat waren de 

resultaten? British Colombia: 13.834 RA patiënten, 66% vrouw, gemiddelde leeftijd: 58 

jaar. Ontario: 27.405 RA patiënten, 70% vrouw, gemiddelde leeftijd: 56 jaar. Uit beide 

groepen blijkt dat RA patiënten vanaf 6 jaar na hun RA diagnose een grotere 

overlijdenskans hebben dan de gemiddelde populatie. Deze grotere overlijdenskans neemt 

toe met de jaren. Dit benadrukt het belang van vroegtijdig behandelen van RA om 

verergering van de ziekte te voorkomen. Ook de aandacht voor RA en de behandeling van 

co-morbiditeiten is hier van belang. 

 

Daniel Keebler (United States): Adverse event reporting rates and 

placebo/standard-of care-arm ACR responses vary by region in rheumatoid 

arthritis trials  

Klinische ACR trials worden steeds globaler uitgevoerd, bijvoorbeeld ook in Azië, Latijns 

Amerika, Rusland en Oost-Europa. Toch is het belangrijk de verschillen tussen deze 

bevolkingsgroepen in acht te nemen bij het trekken van conclusies voor de behandeling 

van RA o.b.v. deze klinische trials. TransCelerate is een samenwerking die bestaat uit 19 

biofarmaceutische bedrijven. Deze samenwerking startte een onderzoek om te kijken of er 

regionale verschillen zijn in hoe patiënten (die meedoen aan fase 2 trials van 

TransCelerate voor RA medicatie) scoren op ACR-criteria waarmee de effectiviteit van 

reuma medicatie wordt beoordeeld en of er regionale verschillen zijn in de meldingen die 

deze patiënten maken van onvoorziene bijwerkingen van reumamedicatie. Conclusies: Er 

bleken inderdaad regionale verschillen te zijn in de meldingen van patiënten m.b.t. de 

effectiviteit en bijwerkingen van reumamedicatie in fase 2 trials. Het is dus belangrijk om 

regionale verschillen in toekomstig globaal onderzoek naar de werking van 

reumamedicatie mee te nemen. 

 

18.15-19.45 uur: Health Professionals session 'Delay in treatment and the role of 

health professionals' 

 

Rebecca Jayne Stack (Engeland): Reasons for delay in help seeking at the onset 

of symptoms 

Een vroege diagnose is van groot belang om vroegtijdig ingrijpen bij reuma mogelijk te 

maken. Het voorkomt blijvende schade door reuma en geeft betere uitkomsten voor wat 

betreft de verdere kwaliteit van leven. Er zijn 3 soorten van vertraging die een vroege  

http://ard.bmj.com/content/77/Suppl_2/73.1
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diagnose in de weg staan: vertraging door de patiënt, vertraging door de huisarts, 

vertraging door de specialist. Rebecca Jayne deed onderzoek naar vertraging, die  

veroorzaakt wordt door de patiënt zelf. Wat zorgt ervoor dat het gemiddeld 5,7 weken 

sinds het verschijnen van de eerste symptomen duurt voordat de patiënt naar de huisarts 

stapt? Patiënten met reuma werd gevraagd wat achteraf gezien de eerste symptomen 

waren van hun aandoening en wat ervoor zorgde dat ze eventueel niet meteen naar de 

huisarts stapten. De resultaten werden in een vragenlijst verwerkt die werd uitgezet onder 

meerdere patiënten. Uit de vragenlijst bleek dat naarmate de zorgen, angst en 

lichamelijke beperkingen bij de start van de eerste symptomen erger waren, men ook 

eerder naar de huisarts stapte. Andere variabelen die een sneller/langzamer bezoek aan 

de huisarts beïnvloedde waren: behoefte om controle te houden over de eigen gezondheid, 

algemene kennis over reuma, het praten over symptomen met anderen in de omgeving en 

de tevredenheid met de huisarts. Veel patiënten gingen bij de eerste symptomen naar de  

apotheek voor algemene medicatie. Opvallend was hoe weinig er met de 

apotheker/apothekers assistente werd gesproken over de symptomen. 

 

Kristien van der Elst (Belgie) Are illness perception and coping style associated 

with patient delay? 

Kristien van der Elst deed onderzoek naar de vraag of de manier waarop mensen met hun 

gezondheid omgaan invloed heeft op de snelheid waarmee ze bij de eerste reuma 

symptomen naar de huisarts stappen. In haar onderzoek kregen 112 mensen met RA een 

vragenlijst bestaande uit de Revised Illness perception questionnaire en de Utrecht Coping 

List. Een groot aantal variabelen werd onderzocht om te kijken of zij het tempo waarin 

mensen naar de huisarts gingen bij reuma-gerelateerde klachten konden verklaren. 

Uiteindelijk konden verschillende variabelen (zoals: bagatelliseren van de klachten, lage 

verwachting van symptoombestrijding en gebrek aan het samen kunnen brengen van 

verschillende klachten tot één geheel) 1/3 van de vertraging van RA patiënten verklaren 

om naar hun huisarts te gaan bij de eerste symptomen. Van der Elst meldt in haar 

onderzoek dat het belangrijk is om als huisarts/specialist rekening te houden met de 

verschillende manieren waarop mensen met hun gezondheid omgaan. Het zegt veel over 

hoe verschillende patiënten zich m.b.t. hun toekomstige behandelingen zullen gedragen. 

 

Souzi Makri (Cyprus) The patients’ perspective on delay in treatment 

Souzi Makri is patiëntpartner en actief voor de reumapatiëntenorganisatie in Cyprus. In 

Cyprus is het gebrek aan toegang tot zorg de grootste veroorzaker van vertraging bij het 

stellen van een diagnose en het krijgen van een geschikte behandeling. Ook is het vooral 

de patiënt zelf die laat op de huisarts afstapt. Veel mensen denken bij de eerste 

symptomen dat de klachten niet zo veel voorstellen en er niks aan de hand is, andere 

mensen willen nog even wachten omdat ze geen zin hebben om eventuele medicatie te 

moeten innemen en weer anderen weten niet precies waar ze met hun klachten naartoe 

moeten. Daarom heeft de patiëntenorganisatie op Cyprus actie ondernomen op 3 

terreinen: 

• Meer bekendheid over reuma onder de inwoners op Cyprus; jaarlijks organiseert de 

patiëntenorganisatie op Cyprus een event rondom reuma met veel media aandacht. 

• Meer aandacht voor zelfmanagement bij reuma; 5 keer per jaar organiseert de 

patiëntenorganisatie bijeenkomstkomsten van 2 uur waar onderwerpen als: reuma en 

voeding, het belang van bewegen en het opstellen van persoonlijke doelen worden 

besproken. 

• Meer aandacht voor reuma in de opleiding van geneeskunde studenten en huisartsen; de 

reumapatiëntenorganisatie op Cyprus is betrokken bij het curriculum over reuma. 

 

Bruno Fautrel (France) Delay in treatment from the GP perspective 

Bij de eerste symptomen van reuma is het van groot belang om meteen in te grijpen en  
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gebruik te maken van de window of opportunity. Daarin ligt een grote rol voor de huisarts 

om bij de symptomen meteen door te verwijzen naar de reumatoloog. In Frankrijk duurt  

het zo’n 5 weken voordat een patiënt van de huisarts wordt doorverwezen naar de 

specialist. Wat hebben huisartsen nodig om snelle doorverwijzing mogelijk te maken? 

• Betere opleiding in wat reuma en reumasymptomen precies zijn. Dit kan door een aantal 

overzichtelijke geheugensteuntjes/ezelsbruggetje op te stellen die huisartsen kunnen 

gebruiken. Bijvoorbeeld de ‘3 tekenen van ontstekingsreuma’ : meer dan 2 gezwollen 

gewrichten, pijn bij het handen schudden of zachtjes knijpen in voeten en ochtendstijfheid 

die langer dan 30 minuten aanhoudt. 

• Beter contact met de specialist bijvoorbeeld door middel van een telefoonnummer dat 

huisartsen kunnen bellen voor vragen over doorverwijzing van een twijfelgeval ja/nee. 

• Snellere toegang tot de reumatoloog bijvoorbeeld door middel van speciale polis voor  

‘vroege diagnose’ patiënten 

• Betere samenwerking tussen patiënt, huisarts, specialist in online platforms waar meer 

informatie staat over reuma, behandelmogelijkheden en medicatie. 

 

S. J. Bartlett (Canada) Who is not reaching remission in early RA and why? 

Predictors for persistent disease activity in the first year differ in men and 

women and are related to lifestyle and treatment 

Sinds de nieuwe richtlijn voor de behandeling van Reumatoïde Artritis (RA), zijn de 

aantallen RA patiënten die remissie bereiken gestegen. In Canada bereikt 70% van de 

mensen met RA op dit moment remissie. Hoe zit het met de mensen die geen remissie 

bereiken? Heeft deze groep nog bepaalde kenmerken? Bartlett deed onderzoek onder de 

mensen in de Canadian Early Arthritis Cohort. In het onderzoek werden RA patiënten 

onderzocht die zich tussen 2007 en 2016 hadden aangemeld bij het cohort. Gekeken werd 

welke behandelingen deze RA patiënten in het begin kregen, welke lifestyle kenmerken zij 

hadden en hoe zij scoorden op pijn, vermoeidheid en fysieke ongemakken. In totaal 

werden 1628 patiënten in het onderzoek betrokken, 72% van hen was vrouw, met een 

gemiddelde leeftijd van 55, die gemiddeld al 6 maanden RA symptomen hadden. Zij 

ontvingen aan het begin van hun behandeling vooral traditionele DMARDs, waaronder met 

name Methotrexaat, conform richtlijnen. Blijvende RA ziekteactiviteit werd gedefinieerd bij 

DAS score boven de 2.6 bij 12 maanden. Welke achtergrondkenmerken bij de vrouwen uit 

dit onderzoek werden gecorreleerd aan een aanhoudende RA ziekteactiviteit? Kenmerken 

waren: overgewicht, opleiding, aanwezigheid van co-morbiditeiten, vermoeidheid en 

etnische achtergrond. Het gebruik van Methotrexaat correleerde aan een grotere kans op 

remissie. De mannen in het onderzoek die geen remissie bereikten hadden andere factoren 

die correleerden aan hun aanhoudende RA ziekteactiviteit. Kenmerken waren: leeftijd, 

duur van de symptomen en pijn. Ook hier werd het gebruik van Methotrexaat gecorreleerd 

aan een grotere kans op remissie. Conclusie: Het onderzoek laat het belang zien van een 

vroege RA diagnose en behandeling. Ook laat het zien dat achtergrondkenmerken van 

patiënten invloed kunnen hebben op hun kansen om remissie te bereiken en dat 

behandelaars met deze kenmerken rekening moeten houden. 

 

Donderdag 14 juni EULAR Congres 2018 

 
10.15-11.45 uur Abstract session: RA (reumatoïde artritis): such pain, and 

beyond 

 

Jon Lampa (Zweden): Unacceptable, refractory pain despite inflammation control 

in early rheumatoid arthritis and its relation to treatment strategy: results from 

the randomised controlled SWEFOT trial 

Veel mensen met Reumatoïde Artritis (RA) ervaren pijn. De SWEFOT trial richtte zich op 

RA patiënten die in de eerste twee jaar na hun RA diagnose ondraagbare pijn ervaren  



 

11 
 

 

 

ondanks het onder controle hebben van de ontstekingen. Is er verschil tussen biologicals 

en traditionele reumamedicatie en deze pijn status? Uit het onderzoek blijkt dat er tot  

dusver nog geen optimale behandeling bestaat voor het behandelen van 

ontstekingsonafhankelijke pijn bij RA patiënten. Nieuwe pijnbehandeling strategieën 

worden sterk geadviseerd. 

 

Cristiana Silva (Portugal): Multifactorial explanatory model of fatigue in patients 

with RA: A path Analysis 

Vermoeidheid is een van de meest voorkomende en beperkende symptomen van mensen 

met reumatoïde artritis (RA). Het is tegelijkertijd ook een symptoom dat het minst vaak 

aangekaart wordt door zorgverleners tijdens een consult met RA patiënten. Dit komt mede 

door het ontbreken van effectieve strategieën om vermoeidheid te behandelen. Dit  

onderzoek heeft tot doel om een multidimensionaal model te ontwikkelen van factoren die 

invloed hebben op vermoeidheid bij RA. Het model dient als overzicht om zo vermoeidheid 

bij RA beter te begrijpen en te behandelen. Resultaten: Voor dit onderzoek vulden 142 RA 

patiënten een vragenlijst in, 83.1% was vrouw, de gemiddelde leeftijd was 61.1 jaar. 

Gekeken werd hoe deze patiënten scoorden op variabelen als slaap, fysiek functioneren, 

lichamelijke ongemakken, pijn, angsten en depressie, ook werd de DAS score uitgevraagd 

en werden de hemoglobine niveaus bepaald. Daarnaast werd respondenten gevraagd naar 

hun leeftijd en hun extrovert/introvert zijn. Deze variabelen verklaarden samen uiteindelijk 

60% van de vermoeidheid die patiënten ervaren bij RA. Depressie en lichamelijke 

beperkingen hadden relatief meer invloed op vermoeidheid. Een onrustig slaappatroon had 

ook invloed op vermoeidheid, maar minder dan depressie en lichamelijke beperkingen. 

Ziekte activiteit en pijn hadden een indirecte invloed op vermoeidheid via lichamelijke 

beperkingen en een onrustig slaappatroon. Leeftijd had ook invloed op vermoeidheid. 

Extroverte personen vertoonden minder depressieve symptomen en ook minder 

vermoeidheid. Conclusie: depressie, fysieke ongemakken en een onrustig slaappatroon zijn 

de grote bepalende variabelen in het verklaren van vermoeidheid bij patiënten met RA. 

Ziekteactiviteit en pijn spelen een indirecte rol. De resultaten laten zien dat een holistische 

benadering van vermoeidheid bij RA belangrijk is. Een benadering waarin niet alleen 

gekeken wordt naar behandeling van het ontstekingsproces bij RA maar ook naar de 

behandeling van vermoeidheid. 

 

Yun-Chen Tsai (Taiwan, Province of China): Multi-factorial explanatory model of 

fatigue in patients with rheumatoid arthritis: a path analysis 

Een zwangerschap vraagt aanpassing van het immuunsysteem van de moeder om de 

foetus niet af te stoten. Dit proces heeft invloed op de ziekte activiteit van RA tijdens een 

zwangerschap. Het onderzoek van Yun-Chen Tsai bestudeert het risico van RA op de 

gezondheid van de moeder tijdens de zwangerschap maar ook het risico van RA op de 

foetus en de pasgeborene. Vanuit de nationale zorgverzekerden database en het geboorte 

registratiesysteem tussen 2001 en 2012 werden 2.350.339 zwangerschappen in Taiwan 

geïdentificeerd. Van deze zwangerschappen waren 845 moeders bekend met RA. 

Resultaten: zwangerschappen waarbij de moeder RA had gingen vaker gepaard met een 

lager geboortegewicht van de baby dan bij zwangerschappen waarbij de moeder geen RA 

had. Hetzelfde geldt voor vroeggeboortes. Zwangere vrouwen met RA stopten ook eerder 

met werken om met zwangerschapsverlof te gaan. Deze vrouwen met RA hadden niet 

meer kans op overlijden na een bevalling, cardiovasculaire complicaties, operatieve 

ingrepen tijdens/na de bevalling of systemisch orgaan falen tijdens/na de bevalling. 

Conclusie: Vrouwen met RA hoeven op grond van hun ziekte niet afgeraden te worden om 

zwanger te raken. 
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Helga Westerlind (Sweden): Siblings of patients with rheumatoid arthritis are at 

increased risk of acute coronary syndrome 

Mensen met RA hebben meer risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen 

zoals het Acuut Coronair Syndroom (ACS). Ondanks de verbeteringen in het kunnen  

onderdrukken van ontstekingen bij RA, blijven mensen met RA meer risico behouden op 

het ontwikkelen van ACS. Het zou kunnen dat de genetische aanleg die mensen hebben op 

het ontwikkelen van RA hetzelfde is als de aanleg die mensen hebben op het ontwikkelen 

van ACS. Dit zou betekenen dat ook broers en zussen van mensen met RA vanwege hun 

gelijke genetische achtergrond ook een verhoogde kans zouden kunnen hebben op het 

ontwikkelen van ACS. Dit onderzoek heeft tot doel om een gedeelde vatbaarheid voor RA 

en ACS te onderzoeken door broers en zussen van mensen met en zonder RA te 

onderzoeken. Lopen de broers en zussen van mensen met RA meer kans op 

ACS? Resultaten: het Zweedse kwaliteitsregister voor reumatologie werd gebruikt om 

mensen te identificeren die tussen 1996-2015 de diagnose RA hadden gekregen. Voor  

iedere RA patiënt die werd geselecteerd voor het onderzoek werden 5 mensen uit het 

bevolkingsregister gezocht die op grond van geboortejaar en geslacht gelijke 

achtergrondkenmerken hadden. Voor iedere RA patiënt werden de broers en zussen 

geïdentificeerd die binnen 5 jaar voor of na de geboorte van de RA patiënt ter wereld 

waren gekomen. Dit gebeurde ook bij de 5 mensen uit het bevolkingsregister met wie de 

RA patiënt werd vergeleken. In totaal werden 7492 patiënten met RA geïdentificeerd, met 

in totaal 10.671 broers/zussen. Deze groep RA patiënten werd vergeleken met 35.120 

mensen uit de algemene bevolking die in totaal 47.137 broers/zussen hadden. Conclusies: 

Broers/Zussen van mensen met RA vertoonden meer risico op ACS. Met deze resultaten 

lijkt er een bewijs te bestaan voor een gedeelde aanleg/vatbaarheid voor RA en ACS. Hoe 

deze gedeelde aanleg genetisch werkt, daar is meer onderzoek voor nodig. Om het risico 

op ACS te verminderen bij RA patiënten is er meer nodig dan alleen het terugbrengen van 

de ontstekingen. 

 

Klaus Krueger (Duitsland): Assessing the risk of RA patients for comorbid 

conditions through a structured nurse-led interview - the ERIKO study 

Het bepalen van co-morbiditeiten bij reumatoïde artritis (RA) is moeilijk voor 

reumatologen, mede door een gebrek aan tijd. Reumaverpleegkundigen kunnen RA 

patiënten ondersteunen in hoe zij aandacht kunnen hebben voor co-morbiditeiten. In dit 

onderzoek namen reumaverpleegkundigen een ERIKO vragenlijst af bij RA patiënten. Deze 

vragenlijst bestaat uit vragen over cadiovasculaire-, infectie- en vaccinatierisico’s, het 

risico op botbreuken, een goede mondgezondheid, depressie en kwaliteit van leven bij 

mensen met RA. Op basis van deze vragenlijst kregen mensen met RA een totaal score 

van laag, gemiddeld of hoog m.b.t. het ontwikkelen van co-morbiditeiten. Deze uitkomst 

besprak de reumatoloog met de betreffende patiënt tijdens het consult. Na een jaar werd 

de vragenlijst weer afgenomen. Gekeken werd in hoeverre de ERIKO score op co-

morbiditeiten veranderd was in verhouding tot een jaar geleden. Ook werd gekeken in 

hoeverre de vragenlijst en het praten hierover resulteerden in minder co-morbiditeiten dan 

bij mensen die reguliere zorg ontvingen zonder vragenlijst. Conclusies: de ERIKO 

vragenlijst die door reumaverpleegkundigen was afgenomen liet na een jaar een 

significante verbetering zien in ERIKO score. Het verschil met reguliere zorg was echter 

klein. 

 

Nur Banu Karaca (Turkije): Investigation of biopsychosocial assessments in 

patients with rheumatic disease 

Reumatoïde Artritis (RA) heeft invloed op het dagelijkse leven van mensen, hun lichamelijk 

functioneren, kans op depressie en angsten. Het onderzoek van Karaca had als doel om 

mensen met reuma te onderzoeken op een aantal bio-psychosociale kenmerken zoals: 

demografische kenmerken, dagelijks leven, angst, depressie en cognitieve kenmerken.  



 

13 
 

 

 

Resultaten: in totaal werden 352 RA patiënten bij het onderzoek betrokken, 82,4% was 

vrouw, de gemiddelde leeftijd was 46.01 jaar. Conclusies: Het cognitief functioneren van 

mensen met reuma correleerde met de variabelen angst en depressie maar ook met de 

dagelijkse bezigheden van mensen. De gedachte is dat als RA patiënten hun 

ideeën/overtuigingen over hun reuma veranderen, dit een positieve invloed heeft op de 

gevoelens van angst en depressie. Het is dan ook belangrijk dat de overtuigingen die 

mensen hebben over hun reuma meegenomen worden in het consult dat zij met 

behandelaars hebben. 

 

N. Roodenrijs (Nederland): Characteristics of difficult-to-treat rheumatoid 

arthritis: results of an international survey 

Er zijn mensen met RA die ondanks de verbeterde EULAR aanbevelingen over de 

behandeling van RA geen remissie bereiken en altijd een bepaalde mate van 

ziekteactiviteit behouden. Zij zijn moeilijk te behandelen. Naar schatting ligt dit aantal  

moeilijk te behandelen RA patiënten tussen de 5 en 20%. De kenmerken van de moeilijk 

te behandelen RA patiënten moeten worden geclassificeerd om zo aanbevelingen te 

kunnen doen voor behandeling van RA bij deze groep patiënten. Dit onderzoek heeft dan 

ook als doel om deze kenmerken te achterhalen en aanbevelingen te doen voor de 

behandeling van deze moeilijk te behandelen RA doelgroep. Een online vragenlijst werd 

naar reumatologen gestuurd. Deze bestond uit 9 vragen over de kenmerkende aspecten 

van moeilijk te behandelen RA patiënten. Ook gingen de vragen in op hoe de huidige 

EULAR aanbevelingen voor het behandelen van RA aangevuld zouden kunnen worden voor 

moeilijk te behandelen RA patiënten. Resultaten: 390 reumatologen uit 31 landen vulden 

de vragenlijst in gedurende de periode tussen juli en december 2017. Conclusies: De 

resultaten uit de vragenlijst laten zien dat de groep moeilijk te behandelen RA patiënten 

een heterogene groep is. Naast ziekteactiviteit zouden een onvoldoende reactie op 

DMARDs en de uitdaging om het glucocorticoïde gebruik naar beneden te kunnen brengen 

aan de definitie van moeilijk te behandelen RA patiënten moeten worden toegevoegd. De 

grote hoeveelheid reacties van reumatologen op de vraag hoe EULAR de aanbevelingen 

voor het behandelen van RA bij moeilijk te behandelen RA patiënten zouden moeten 

aanvullen, laat het belang zien van aanvullingen op de aanbevelingen voor deze 

doelgroep. 

 

Rong Mu (China): Pattern and influential factors in promoting treat-to-target 

(T2T) for follow-up RA patients with a rheumatologist-patient interactive smart 

system of disease management (SSDM): a cohort study from China 

Het behalen van een DAS score die lager is dan 2.6 (remissie) of 3.2 (lage ziekteactiviteit) 

zijn de belangrijkste behandeldoelstellingen bij ontstekingsreuma. China kent veel 

patiënten met ontstekingsreuma. Meer dan 40% van deze patiënten zou op afstand 

gemonitord kunnen worden. Hiervoor is het SSDM (Smart System of Disease 

Management) gemaakt. Deze interactieve tool voor zelfmanagement bij reuma maakt het 

mogelijk dat patiënten hun DAS score, ochtendstijfheid en HAQ kunnen bijhouden. Ook 

kunnen ze toegang krijgen tot hun medische historie (incl. medicijngebruik en 

laboratorium uitslagen). Geautoriseerde reumatologen hebben toegang tot de 

patiëntgegevens in het SSDM. Zo kunnen zij hun patiënten monitoren. Dit onderzoek 

bekijkt in hoeverre het gebruiken van het SSDM invloed heeft op het behalen van remissie 

en lage ziekteactiviteit. Resultaten: van juni 2014 tot jan 2018 werden 2264 RA patiënten 

uit 154 ziekenhuizen door heel China een half jaar gemonitord via het SSDM. Gekeken 

werd naar hun reuma scores aan het begin en aan het einde van deze 6 maanden. 

Conclusie: het aantal RA patiënten die gebruik maakten van het SSDM en remissie of een 

lage ziekte activiteit hadden bereikt was significant toegenomen in de 6 maanden tijd. RA 

patiënten die actief het SSDM bleven invullen hadden een lagere waarschijnlijkheid op een  

 



 

14 
 

 

 

terugval in RA activiteit en een hogere kans op het behouden van remissie of een lage 

ziekteactiviteit. SSDM is een waardevolle tool voor lange termijn monitoring van RA. 

 

13.30-15.00 uur: PARE Sessie. Patient involvement in research: The future of  

collaborative research. Lessons from the field of rheumatology and beyond 

 

EULAR heeft in samenwerking met zorgverleners en onderzoekers in de reumatologie, 

maar ook met patiënten een kennisagenda opgesteld. Deze kennisagenda, RheumaMap, 

bevat een lijst met onderzoeksonderwerpen die per vorm van reuma de komende jaren 

prioriteit krijgen in financiering. 

Aankomend president van EULAR, professor Ian McInnes, benadrukt tijdens zijn 

presentatie ook het belang van RheumaMap voor belangenbehartiging. ‘Met behulp van 

RheumaMap kunnen we aan organisaties zoals de World Health Organisation (WHO) 

duidelijk maken op welke fronten extra aandacht en zorg voor mensen met reuma 

noodzakelijk is. Ook voor grote landelijke reumafondsen binnen Europa vormt RheumaMap  

een belangrijke basis voor de financiering van onderzoek.’ aldus McInnes. 

EULAR benadrukt in dit onderzoek de stem van de patiënt. Patiëntparticipatie is niet iets 

‘wat je er een beetje bij doet’ als onderzoeker. Dit benadrukt ook Codruta Zabalan uit 

Roemenië. Zij is patiënt partner in het netwerk van patiëntpartners van EULAR. ‘Hoe 

gecompliceerd een onderzoek ook is of hoe begaafd de onderzoeker, patiënten 

kunnen vanuit hun ervaring altijd en toegevoegde waarde leveren aan 

onderzoek. Ervaringsdeskundigen kunnen meedenken over onderzoeksthema’s 

en -vragen, helpen met het bepalen van een haalbare onderzoeksopzet, 

meehelpen bij de uitvoering van onderzoek, meedenken over de 

onderzoeksresultaten die al dan niet relevant zijn, welke aanbevelingen er 

kunnen worden gemaakt n.a.v. gestelde conclusies en helpen met de publiciteit 

rondom onderzoeksresultaten. Dit maakt onderzoek niet alleen relevanter, maar 

ook effectiever, meer geloofwaardig en efficiënter'. In 2009 vormde EULAR een 

Europees netwerk van mensen met reuma, die hun ervaring met reuma inzetten in allerlei 

fases van onderzoek. Sinds 2010 zijn er drie EULAR trainingen geweest voor 

ervaringsdeskundigen die patiëntpartner willen worden in onderzoek. Het EULAR netwerk 

bestaat nu uit 59 getrainde patiëntpartners. Het netwerk heeft inmiddels ook 

opleidingsmateriaal ontwikkeld voor nieuwe patiëntpartners in de vorm van een brochure 

en geheugenkaartjes. De positieve ervaringen van onderzoekers die met patiëntpartners 

samenwerken zijn aanleiding voor beleidsmakers, fondsen en andere onderzoekers om het 

belang van patiëntparticipatie in onderzoek te erkennen en benadrukken vanaf de start 

van een onderzoeksproces. 

 

15.30-17.00 uur The EULAR exercise: recommendations for physical activity in 

people with inflammatory arthritis and osteoarthritis 

 

Het maken van aanbevelingen voor het belang van bewegen bij mensen met 

Inflammatoire Artitis (IA) en Osteoartritis (OA) is een uitdaging. Drie sprekers 

presenteerden de uitkomsten van hun onderzoek die het belang van bewegen bij deze 

patiëntengroepen benadrukte. 

Anne-Kathrin Rausch is promovendus aan de Universiteit van Zurich. Zij voerde een 

meta-analyse uit naar de effectiviteit van bewegen bij mensen met Reumatoïde Artritis 

(RA), Spondyloartritis (SpA) en Osteoartritis (OA). Rausch evalueerde variabelen als 

cardiovasculaire gezondheid, spierkracht, soepelheid, neuro-motorisch functioneren en 

alledaagse fysieke activiteiten. ‘Zorgverleners zouden ‘in beweging blijven’ meer moeten 

stimuleren bij mensen met ontstekingsreuma en daarin ook meer hun 

verantwoordelijkheid moeten nemen. ‘Het moet een vast onderdeel worden in het  
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behandelplan tussen zorgverleners en patiënten. We moeten af van het idee dat bewegen 

(in de juiste intensiteit) schadelijk zou zijn bij reuma’ aldus Rausch. 

Karin Niedermann borduurde voort op de woorden van Rausch. Als Professor in de 

Fysiotherapie aan de Universiteit van Zurich ging zij nader in op de EULAR aanbevelingen 

voor fysieke activiteit bij mensen met inflammatoire artritis (IA) en Osteoartritis (OA). 

Voor deze aanbevelingen verzamelde zij informatie over algemene aanbevelingen m.b.t.  

fysieke activiteit bij mensen. In hoeverre was er wetenschappelijk bewijs dat dit ook gold 

voor mensen met IA en OA? Het team voerde een grote systematische review naar 

gepubliceerde onderzoeken. Zo hoopte ze antwoord te vinden op 13 onderzoeksvragen. 

Niederman kwam tot de conclusie dat er wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit, 

veiligheid en haalbaarheid van fysieke activiteit bij IA en OA (in de heup/knie). Beweging 

heeft bij IA vooral een positieve invloed, ook op het ontstekingsproces. Bij OA in de 

heup/knie kan beweging meer effect hebben dan pijnmedicatie. ‘Bewegen zou dan ook 

meer als medicatie moeten worden gezien door zorgverleners’ vertelde Niedermann. ‘en 

geen aanvulling op- maar onderdeel van medisch ingrijpen moeten zijn.’ De huidige EULAR 

aanbevelingen worden vertaald en geïmplementeerd in alle landen. 

Ondanks alle voordelen van bewegen moet er ook voorzichtigheid worden geboden. 

Mensen met reuma, en met name RA, hebben vaak een verhoogd cardiovasculair risico. 

Hoe kan je het beste omgaan met dit risico tijdens het sporten? Professor Michael T. 

Nurmohamed is reumatoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en deed 

onderzoek naar bewegen bij cardiovasculair risico. ‘Bewegen verlaagt cardiovasculair risico 

op zaken als een hoge bloeddruk. Toch is moeilijk te bewijzen of bewegen ook de kans op 

een hartaanval verlaagt. Sterker nog, intens sporten zou zelfs de kans kunnen verhogen 

op een hartaanval.’ Om deze reden heeft het American College of Sports Medicine (ACSM) 

een screening proces ontwikkeld om cardiovasculair risico te verminderen voor patiënten 

die: 

• Medische toestemming nodig hebben voordat ze beginnen aan een sport. 

• Gehinderd worden door hun ziekte of aandoening om te kunnen sporten, maar die wel 

kunnen sporten onder medische supervisie. 

• Niet kunnen sporten vanwege hun ziekte of aandoening 

‘Onderzoek onder mensen met ontstekingsreuma en een hoog cardiovasculair risico, zoals 

een hoge bloeddruk, heeft het effect van bewegen of dit risico nog niet bewezen. Toch is 

de verwachting dat wanneer deze groep een gestructureerd beweegprogramma volgt, de 

micro- en macro-vasculaire functies en de cardio-respiratoire gezondheid van deze 

mensen zullen verbeteren en op de lange termijn ook hun cardiovasculaire risico. De VU in 

Amsterdam is op dit moment zo’n programma aan het ontwikkelen.’ aldus Nurmohamed. 

 

EULAR Congres Amsterdam 15 juni 2018 

 
10.15-11.45 uur: PARE abstract session 

 

Magdalena Misuno (Polen): Winnaar Europese Edgar Stene prijs. De Edgar Stene 

wedstrijd is een verhalenwedstrijd voor mensen met reuma die jaarlijks door EULAR wordt 

uitgezet in alle deelnemende EULAR landen. ReumaZorg Nederland (RZN) organiseert 

jaarlijks de Edgar Stene verhalenwedstrijd in Nederland. Het thema van de Edgar Stene 

wedstrijd was dit jaar ‘Wie is jouw kampioen?’ Magdalena Misuno (38 jaar) uit Polen was 

de Europese Edgar Stene prijs winnares. Zij kreeg tijdens deze sessie een podium om haar 

verhaal te delen. Magdalena schrijft in haar verhaal dat zij meerdere kampioenen heeft die 

haar helpen om ook met reuma een mooi leven te hebben. Magdalena kreeg de diagnose 

Lupus toen ze 21 jaar oud was. Haar ouders en zus gaven haar veel steun in die moeilijke 

eerste periode van haar ziekte. Ze leerden haar om positief te blijven en ondersteunden 

haar om voor zichzelf te kunnen zorgen. Na haar studie werd haar partner haar grote 

kampioen. Ondanks de uitslag op haar armen, de haaruitval, ontstekingen en de vlekken  
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in haar gezicht benadrukte Magdalena’s partner dat ze een mooi mens was. ‘Je bent mooi 

door wat je zegt, dat je luistert en een goed gevoel voor humor hebt.’ vertelde hij haar. 

Voor Magdalena zijn ook haar reumatologen en dermatologen kampioenen. Zij hebben 

Magdalena in goede en in slechte tijdens meegemaakt en staan altijd klaar voor een 

luisterend oor. Dit geldt ook voor haar lieve vrienden. Ook zijn het onbekenden die 

onverhoopt een kampioen kunnen worden. Ook als ze aan het begin juist niet zo  

ondersteunend zijn. 

 

 
 

Lene Mandrup Thomsen (Denemarken): Keep an eye out for invisible pains - a 

Danish campaign 

De Deense Reuma Associatie is een campagne gestart over onzichtbare pijn. Uit interviews 

en reacties op social media bleek dat dit thema het meest speelt bij mensen met reuma. 

Pijn is frustrerend, overweldigend en moeilijk duidelijk te maken aan anderen. Voor de 

campagne werd een filmpje gemaakt: ‘Keep an eye out for invisible pains’  

http://www.culturepub.fr/videos/danish-rheumatism-association-keep-an-eye-out-for-

invisible-pains/ Een kort filmpje, zonder woorden, gericht op een doelgroep tussen de 45- 

65 jaar. In het filmpje wordt onzichtbare pijn zichtbaar gemaakt. Het filmpje werd uitgezet 

op Facebook; de campagnepagina kreeg 40.000 volgers. Het filmpje wordt binnenkort 

opnieuw uitgezet op social media. Dan hangen er ook posters op treinstations en worden 

er online banners van het filmpje op websites geplaatst. 

 

Jasmijn Holla (Nederland): Running with rheumatism: a 7-week training 

programme for novice runners with inflammatory rheumatic disease 

Hardlopen is een zeer populaire sport in Nederland. Of het ook mogelijk is om met 

ontstekingsreuma te kunnen hardlopen, daarover is vaak nog een hoop onzekerheid. Uit 

veel onderzoek blijkt dat je ook met ontstekingsreuma sporten met hogere intensiteit kan 

beoefenen. Je stemming, fysieke functioneren en ontstekingen zouden erdoor verbeteren. 

Daarom besloot Reade om een hardloopprogramma voor mensen met reuma te 

ontwikkelen. Het doel is om hen in 7 weken tijd te trainen om 20 minuten aan een stuk te 

kunnen hardlopen, op een tempo dat past bij de fysieke gesteldheid van de deelnemer. 

Een hardloop trainer, een reumatoloog, en een fysiotherapeut maar ook patiënten waren 

betrokken bij het ontwikkelen van het programma. Inmiddels zijn de resultaten van de 

eerste 4 hardloop groepen geëvalueerd. In totaal deden 29 mensen mee, 17 maakten het 

programma succesvol af. Deelnemers voelden zich op hun gemak en leerden hun lichaam 

beter kennen door het programma. Ongemakken als gevolg van het hardlopen kwamen 

niet vaker voor dan bij de gemiddelde starter die gaat hardlopen. Hardlopen lijkt geschikt 

voor mensen met ontstekingsreuma. Echter, het hardlopen is minder aan te raden bij  

http://www.culturepub.fr/videos/danish-rheumatism-association-keep-an-eye-out-for-invisible-pains/
http://www.culturepub.fr/videos/danish-rheumatism-association-keep-an-eye-out-for-invisible-pains/
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mensen met een hogere ziekteactiviteit. 

Het is belangrijk om voor de start van het programma al wat conditie op te bouwen; 

bijvoorbeeld door te gaan zwemmen of wandelen. Het programma wordt nu uitgezet over 

meerdere locaties in Nederland. Het idee is om de duur van het programma iets te 

verlengen naar 7-12 weken om zo een meer geleidelijke opbouw mogelijk te maken: 

www.hardlopenmetreuma.nl 

 

Andreas Lacovou (Cyprus): The creation of the ‘aqua re-action’. A 

methodologically based aquatic physical intervention/rehabilitation program for 

people with RMDs 

Andreas Lacovou is expert op het gebied van sporten in water. Hij kreeg de vraag om een 

revalidatieprogramma in water te maken voor mensen met reuma. Best een uitdaging, 

want hoe bepaal je wat mensen met reuma aankunnen in het water? Voor het programma 

benaderde hij huisartsen, zorgverleners en patiënten. Ook volgde hij zelf enkele aqua 

trainingen in het kader van revalidatie. Hij ontwikkelde vervolgens een revalidatie 

programma waarbij mensen met reuma in het water aan de slag gaan met verschillende 

spiergedeeltes van hun lichaam; de ‘common action’ gedeeltes en de ‘no-common action’ 

gedeeltes. Het bleek niet altijd makkelijk om mensen actief te houden in het water; vaak is 

angst een slechte raadgever. Toch is het belangrijk jezelf te stimuleren om toch naar een 

hoger niveau te komen. Lacovou is nu met zorgverleners en patiëntenorganisaties aan het 

kijken of er meer van deze trainingen gegeven kunnen worden. Hij wil dan onderzoek gaan 

doen naar het effect van deze aqua trainingen op de kwaliteit van leven bij deelnemers. 

Ook wil hij onderzoeken of de intensiteit van de aquatraining voldoende is voor 

deelnemers om aan hun vereiste fysieke activiteit te komen om gezond te blijven. 

 

Petra Wegscheider (Oostenrijk): Problems, goals and urgent wishes of young 

Austrians diagnosed with rheumatic disorders. 

De Reumaliga in Oostenrijk heeft veel jonge leden. De liga vroeg zich af wat de thema’s 

rondom reuma waren waar deze groep graag meer informatie of ondersteuning in zou 

willen. Ze stuurde een vragenlijst uit die door 52 mensen werd beantwoord. De leeftijd van  

de respondenten was laag: 15-35 jaar oud, het opleidingsniveau was bovengemiddeld en 

75% was vrouw. 22% van deelnemers had geen betaalde baan. Belangrijke thema’s die 

naar boven kwamen waren: problemen met het vinden en behouden van een baan (in 

Oostenrijk werk je niet of full-time, part-time is niet echt een optie), gebrek aan begrip 

voor reuma, omgaan met pijn en vermoeidheid, reuma en zwangerschap. Uit de 

vragenlijst bleek ook dat er behoefte was aan bijeenkomsten waarbij leden elkaar fysiek 

konden ontmoeten, dus niet alleen online. De eerste bijeenkomst was een 

brainstormsessie en werd georganiseerd in het midden van Oostenrijk. Er werd besloten 

om een jongerennetwerk op de starten en om dit netwerk groter te maken. Er wort veel 

publiciteit voor het netwerk gemaakt op Facebook en er staan nieuwe bijeenkomsten 

gepland, ook in samenwerking met zorgverleners. 

 

Adele Higginbottom (Engeland) – Addressing key challenges of lay involvement 

in musculoskeletal research: co-applicants and trial steering committees  

Patiëntparticipatie is verplicht wanneer je in Engeland subsidie aanvraagt voor je 

onderzoek. Patiëntparticipatie verbetert de relevantie en kwaliteit van je onderzoek. 

Higginbottom startte dan ook de Research User Group (RUG) in 2006. Het netwerk startte 

met 8 ervaringsdeskundigen die als patiëntpartner betrokken werden in 6 projecten. Nu, in 

2018, bestaat de RUG uit 100 patiëntpartners die bij elkaar bij zo’n 100 projecten 

betrokken zijn. Hoewel patiëntparticipatie een succes is, loopt de groep wel tegen 

uitdagingen aan: 

• Hoe maak je duidelijk wat een onderzoeker van je mag verwachten in het onderzoek? 

• Hoe zorg je ervoor dat een onderzoeker niet te veel onderzoekers-jargon gebruikt tijdens  

http://www.hardlopenmetreuma.nl/
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een meeting van het onderzoeksteam waar je zelf ook bij zit? 

• Hoe werkt patiëntparticipatie als je een onderzoeksvoorstel moet beoordelen dat online 

wordt ingediend? 

• Hoe bereid je patiëntpartners voor op hun rol in onderzoek? Welke training hebben ze 

nodig? 

Om deze uitdagingen aan te gaan heeft de RUG een aantal acties ondernomen: 

• Er zijn training modules ontwikkeld voor patiënt partners over hoe ze hun ervaring 

kunnen inzetten in onderzoek. 

• Er vindt altijd een introductie en een evaluatiegesprek plaats voorafgaand aan- en na 

afloop van een onderzoeksproject waar een patiëntpartner aan deel heeft genomen. 

• Patiëntpartners krijgen een technische training in hoe ze een onderzoeksvoorstel online 

kunnen beoordelen. 

• Er is aandacht voor feedback vanuit de patiëntpartners. 

 

Nigil Haroon (Canada): The risk of deliberate self-harm in rheumatoid arthritis 

and ankylosing spondylitis: a population-based cohort study 

Mensen met RA en Ankyloserende Spondylitis ervaren vaak gevoelens van pijn, 

vermoeidheid, isolatie, hopeloosheid en angst als gevolg van hun aandoening. Haroon 

onderzocht of mensen met RA en Ankyloserende Spondylitis daardoor meer risico lopen 

om zichzelf te beschadigen dan gemiddeld. Uit de cohort studie bleek inderdaad dat de 

zelfbeschadigingsaantallen bij de onderzochte groepen van mensen met RA en AS 

inderdaad hoger lagen dan bij de aantallen uit de groep van de algemene bevolking. Toch  

blijft het lastig om in een cohort studie oorzaak en gevolg duidelijk te krijgen. Misschien 

hebben mensen met RA en AS wel vaker ongelukken omdat ze fysiek minder handig zijn. 

Daardoor maakt het register misschien melding van een kras/schram op de arm, waarbij 

het gaat om een ongeluk maar het ook zou kunnen lijken alsof het zelfbeschadiging was. 

 

13.30-15.00 uur: Health Professionals Session. New Approaches in measuring 

what matters to patients 

 

Valentin Ritschl (Oostenrijk): What can Bayes statistics contribute to measuring 

patient perspectives? 

Thomas Bayes introduceerde in 1763 de Bayes statistiek. Vaak wordt aan de hand van de 

frequentie van het wel of juist niet voorkomen van iets getoetst of een hypothese wel of 

niet waar is en met welke waarschijnlijkheid. Er bestaat dus altijd een kans dat je 

(ondanks de aantallen) een hypothese onterecht wel of niet accepteert. Soms zijn er 

factoren die deze kans vergroten. Wanneer je als onderzoeker weet welke factoren deze 

kans kunnen vergroten, dan kan je de Bayes statistiek gebruiken. De Bayes statistiek 

wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het analyseren van gegevens uit een vragenlijst naar het 

fysiek functioneren van mensen met reuma. De vragenlijst laat slechter fysiek 

functioneren zien wanneer oudere mensen de vragenlijst invullen. Het lijkt dan alsof 

oudere mensen meer last hebben van hun reuma terwijl het minder fysiek kunnen 

functioneren ook veroorzaakt zou kunnen worden door ouderdom i.p.v. reuma. De Bayes 

statistiek helpt om deze vertekening tegen te gaan. 

 

Hilary Bekker (Engeland): Decision aid tools  

Technische ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel, voor aandoeningen zijn 

steeds meer behandelopties en medicatie beschikbaar. Dit maakt het soms moeilijk voor 

patiënten om samen met hun zorgverlener een weloverwogen keuze te maken voor een 

behandeloptie. Keuzehulpen kunnen helpen om dit proces van samen beslissen te 

ondersteunen. De keuzehulp laat op een gestructureerde manier informatie zien over: de 

keuze waar je als patiënt voor komt de staan, welke behandelopties er mogelijk zijn, hun 

voor-/nadelen, hun risico’s en bijwerkingen maar ook het belang van de pasbaarheid van  
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een behandelkeuze in het leven van de patiënt: Welke behandeling zou het beste passen 

bij de patiënt? Een Cochrane review over keuzehulpen (Stacey et al. 2017) toonde aan dat 

patiënten die gebruik maken van een keuzehulp bij hun keuze voor een behandeling: beter 

weten waarom ze een bepaalde keuze hebben gemaakt en minder snel spijt ervaren van 

hun keuze. 

 

Mara Kaldeweide (Duitsland): Patient’s view on measuring what matters to 

patients 

In Duitsland zijn er per jaar zo’n 3000 patiënten met Jeugdreuma die de volwassen leeftijd 

bereiken en dus voor hun Jeugdreuma overgedragen worden van kinderarts naar 

reumatoloog. Deze transitie verloopt niet altijd vlekkeloos. Jongvolwassenen krijgen ineens 

zelf de verantwoordelijkheid om medicatie goed te blijven gebruiken, gedragsadviezen 

thuis op te volgen en om contact te houden met de reumatoloog. Deze jongvolwassenen 

willen echter niets liever dan gewoon studeren, plezier maken met vrienden, uitgaan. Het 

is dan ook niet vreemd dat 30% van de Duitse jongeren met jeugdreuma tussen hun 16de 

en 20ste levensjaar stopt met naar de reumatoloog te gaan. Om dit probleem tegen te 

gaan heeft de Deutsche Rheuma-Liga het project ‘Mein Rheuma wird erwachsen’ opgezet: 

https://mein-rheuma-wird-erwachsen.de/geschichten/  Het is een online platform waar 

jongvolwassenen met jeugdreuma hun ervaringen kunnen delen en informatie kunnen 

krijgen. Input vanuit een focusgroep bestaande uit patiënten en zorgverleners vormde de 

basis voor het ontwerp, de navigatie en de inhoud van de website. Uit de eerste evaluatie 

blijkt dat bezoekers tevreden zijn over het platform. 

 

Jette Primdahl (Denemarken): Patients’ views on routine collection of patient-

reported outcomes in rheumatology care - a DANBIO focus group study 

Patient Reported Outcomes (PROs) zijn uitkomsten van zorg die voor patiënten belangrijk 

zijn. PROs vormen een belangrijk onderdeel in het maken van een keuze, door patiënt en 

arts, voor een bepaalde behandeling. Denemarken houdt een database bij waarin 

reumapatiënten hun PRO’s invullen op ‘touch screens’ in de wachtkamer bij de 

reumatoloog. Tot dusver hebben meer dan 60.000 mensen met reuma deze touch screen 

vragenlijsten ingevuld. De vragenlijsten gaan over hun algemene gezondheid (HAQ), over 

pijn, vermoeidheid enz. 

De data in de database vormen de basis voor het DANBIO project. Doelen zijn: 

• Monitoren van ziekte 

• Verbeteren van behandelingen 

• Nader onderzoek doen naar thema’s die opvallen in de database 

Hoe denken mensen met reuma over het verzamelen van deze PROs voor Reumatoïde 

Artritis (RA), Artritis Psoriatica en Ankyloserende Spondylitis (AS)? 

Hiervoor werd een focusgroep bijeenkomst gehouden in 5 regio’s in Denemarken. In totaal 

deden 31 mensen met RA mee, 6 met Artritis Psoriatica, en 5 met AS. 66% van de 

deelnemers was vrouw met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar. Conclusies: 

• Verbeter de communicatie naar patiënten toe over het ‘waarom’ van het invullen van 

vragenlijsten. Dat de uitkomsten niet alleen van belang zijn voor zorgverleners maar ook 

voor patiënten om zo samen beter te kunnen beslissen over een juiste behandeling. Dat 

patiënten niet bang hoeven te zijn dat als ze een bepaalde score invullen bij een vraag ze 

een bepaalde behandeling niet meer vergoed krijgen of minder aandacht krijgen van hun 

zorgverlener. 

• Verbeter de communicatie over wie toegang heeft tot de data uit de database. 

• Validiteit van de data. Soms twijfelen patiënten over hoe ze een vraag moeten 

beantwoorden. Moeten patiënten bijvoorbeeld antwoord geven over hoe ze zich op dit 

moment voelen of over hoe ze zich de laatste tijd voelen. Bij reuma kan dit van dag op 

dag verschillen. 

• Het bespreken van de vragenlijst tijdens het consult. Ingevulde vragenlijsten worden  

https://mein-rheuma-wird-erwachsen.de/geschichten/
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lang niet altijd besproken tussen zorgverlener en patiënt tijdens het consult. 

Een continue dialoog tussen zorgverlener en patiënt over het belang van het invullen van 

PROs vragenlijsten wordt benadrukt. 

 

Martijn Oude Voshaar, (Netherland): Outcomes that matter to people living with 

inflammatory arthritis; a global standard set, developed by the international 

consortium for health outcome measurement (ICHOM) working group for 

inflammatory arthritis 

In de praktijk is het niet altijd makkelijk om als patiënt vooraf de criteria te bepalen op 

grond waarvan je een behandeling na afloop wil evalueren. Om die reden is ICHOM 

(International Consortium for Health Outcomes Measurement) opgericht. ICHOM 

werkt wereldwijd samen met ziekenhuizen. Hun doel is om per aandoening één set van 

criteria te ontwikkelen waarlangs geleverde medische zorg aan patiënten met deze 

aandoening kan worden beoordeeld. Voor mensen met ontstekingsreuma is er nu ook zo’n 

internationale set van uitkomstmaten opgesteld. In samenwerking met ICHOM stelde het 

Medisch Spectrum Twente een internationale werkgroep samen. Deze werkgroep bestond 

uit zorgverleners, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. In een aantal stappen 

ontwikkelde het team een vaste set van uitkomstmaten bij ontstekingsreuma: pijn, 

vermoeidheid, beperkingen in het uitvoeren van activiteiten, impact op gezondheid, 

productiviteit in werk/school/huishouden, bijwerkingen/co-morbiditeiten, reactie op 

behandeling en ziekte activiteit. De actualiteit van deze dataset wordt jaarlijks 

geëvalueerd. 

 

15.30-17.00 uur: PARE. What’s new: Latest Advances in treatment in JIA and 

Osteoarthritis 

 

Margreet Kloppenburg (Nederland): Latest advances in treatment and 

management of OA 

Van alle vormen van reuma komt osteoartritis het meest voor onder de Nederlandse 

bevolking. Het heeft veel impact op het dagelijks functioneren. Osteoartritis kan in elk  

gewricht voorkomen maar manifesteert zich vooral in de knie, heup en hand. De 

behandeling van deze vorm van reuma bestaat uit medicatie en ondersteunende 

behandeling maar soms ook uit opereren. De behandeling wordt bepaald door het gewricht 

dat aangedaan is en kenmerken van de patiënt. 

Ondersteunende behandelingen van osteoartritis bestaan uit voorlichting, bewegen en 

(indien nodig) afvallen bij overwicht van patiënten met osteoartritis in de knie of protheses 

voor mensen met osteoartritis in de hand. Wat pijn medicatie betreft, is er veel onderzoek 

gedaan naar de effectiviteit. Dit was de aanleiding voor een discussie over de rol van 

acetaminophen in osteoartritis. Nieuwe pijnmedicatie is in ontwikkeling. Met betrekking tot 

medicatie in het algemeen worden er nieuwe toedieningsvormen ontwikkeld en worden 

behandelingen van gewrichten steeds lokaler. 

 

Laura Campbell (Engeland): A partnership in implementation: adapting an 

osteoarthritis guidebook across European cultures - with patients, for patients 

Keele University ontwikkelde een handboek JIGSAW-E voor mensen met Osteoartritis. Dit 

handboek is zowel online als in hard-copy te krijgen. Het handboek is bedoeld om mensen 

met osteoartritis te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en omgang met de aandoening. 

Het boek bevat tips over beweging, schoeisel, eten enz. Het project van Campbell richtte 

zich op het vertalen en aanpassen van het handboek voor gebruik in andere Europese 

landen. Om het handboek geschikt te maken voor gebruik in het buitenland werd een 

panel samengesteld van 15 Patient Champions (ervaringsdeskundigen met osteorartitis) 

afkomstig van Europese patiëntenorganisaties die het (online) handboek graag op hun  
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lokale markt zouden uitbrengen. De Patient Champions: 

1. reviewden de Engelse tekst en beoordeelden of er voor hun markt 

aanpassingen/aanvullingen nodig waren. 

2. ondersteunden met een correcte/begrijpelijke vertaling van het boek. 

3. controleerden of de inhoud van het boek in overeenstemming was met landelijke 

richtlijnen. 

4. ondersteunden bij de publiciteit rondom plaatsing van het boek op andere platforms. 

5. deelden hun ervaringen met Patient Champions uit andere landen. 

Conclusie: Gedurende het project bleek dat het inzetten van patiëntpartners zeer effectief 

is bij het tot stand brengen van consistente, betrouwbare en accurate patiënteninformatie 

ter ondersteuning van de implementatie van aanbevelingen voor Osteoartritis. 

 

Tadej Avcin (JIA) (Slovenië): Latest advances in treatment and management of 

JIA 

Jeugdreuma is een vorm van reuma dat start voor het 18de levensjaar. Om behandelingen 

voor Jeugdreuma accurater te kunnen maken is het belangrijk meer inzicht te hebben in 

de verschillende vormen van deze aandoening. Behandeldoelen bij jeugdreuma zijn gericht 

op het behalen van remissie of een minimale ziekte activiteit. Binnen 3 maanden na de 

diagnose moet er minimaal een 50% vermindering zijn van de ontstekingsactiviteit. 

Binnen 6 maanden moet de ontstekingsactiviteit in gewrichten afwezig/laag zijn. Om 

remissie te bereiken tellen ook andere criteria mee zoals de afwezigheid van koorts, 

uitslag en/of uveitis. Ook moet er aandacht zijn voor de aanwezigheid van co-

morbiditeiten. Uit onderzoek onder 1.146 JIA patiënten die in remissie waren zonder 

medicatie blijkt dat 40% binnen een jaar weer een ontsteking kreeg. Voor bepaalde  

subtypes van jeugdreuma wordt dan ook geadviseerd om niet te stoppen met medicatie na 

het bereiken van remissie. Het is van groot belang dat jongeren met reuma en hun ouders 

actief betrokken worden bij behandelopties en -keuzes. Uitdagingen die vaak om de hoek 

komen kijken zijn: medicatie/behandeltrouw van patiënten (zeker in de overgang van kind 

naar volwassenheid), veiligheid van medicatie en vaccinaties. Zorg voor jeugdreuma moet 

in de toekomst steeds meer worden afgestemd op de individuele patiënt: indicatie, 

medicatie, dosis. Het ontwikkelen van accurate meetinstrumenten voor 

prognosevoorspelling zijn belangrijk om deze afstemming beter mogelijk te maken. 

 

Yasser El Miedany (Engeland): Shared decision-making aid for juvenile idiopathic 

arthritis: moving from informative patient education to interactive critical 

thinking  

Ook bij de behandeling van Jeugdreuma wordt ‘samen beslissen tussen arts en patiënt’ 

steeds belangrijker. Huidige keuzehulpen bevatten echter vooral informatie over 

jeugdreuma als ziekte en de medicatie die je hiertegen kunt krijgen. De keuzehulpen zijn 

weinig interactief en niet gericht op kinderen. Doel van het project van Miedany was dan 

ook om tot een interactieve en wetenschappelijk-bewezen effectieve keuzehulp te komen 

voor kinderen met jeugdreuma. Een keuzehulp die hen, ondersteund met illustraties, 

uitlegt over de behandelopties, hun voor-/nadelen en wat dit voor hen zou kunnen 

betekenen. Uit vooronderzoek bleek dat een aantal vragen belangrijk waren voor ‘samen 

beslissen’ bij jeugdreuma: 

• Wat is artritis? 

• Waarom moet artritis behandeld worden? 

• Welk doel wil ik bereiken met mijn behandeling? 

• Wat zijn de behandelopties en hun voor en nadelen? 

• Wat zijn mijn kansen op verbetering door de behandeling? 

• Hoe snel merk ik iets van mijn medicatie? 

• Hoe gebruik ik mijn medicatie? 
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• Wat zijn mogelijke bijwerkingen? 

• Hoe lang moet ik mijn medicatie gebruiken? 

De keuzehulp voor jeugdreuma werd opgesteld a.d.h.v. deze thema’s en ondersteund door 

illustraties. 94 kinderen met jeugdreuma hebben de samengestelde keuzehulp daarna 

geëvalueerd. Conclusies: de keuzehulp voor Jeugdreuma: 

• is eenvoudig in gebruik. 

• is interactief en bevat illustraties; dat maakt de keuzehulp vooral geschikt voor kinderen. 

• verbetert de kennis van kinderen over jeugdreuma. 

• helpt kinderen om over hun jeugdreuma te kunnen praten met hun zorgverlener. 

• helpt kinderen om een keuze te kunnen maken met hun arts en ouders voor een 

bepaalde behandeling. 

 

EULAR Congres Amsterdam 16 juni 2018 
 

9.00-10.30: PARE. Workshop: Is there a diet for people with RMDs? 

 

Ten aanzien van de invloed van voeding op reuma verschillen de meningen. Je hebt 

reumatologen die medisch behandelen vooropstellen en die voeding zien als aanvulling op 

deze behandeling. Er zijn echter ook reumatologen die deze aanvullende waarde van 

voeding minder zien of zelfs verwerpen vanwege het gebrek aan wetenschappelijk bewijs. 

Weer andere behandelaren geloven dat voeding zelfs medicatie kan vervangen bij de 

behandeling van ontstekingen. En patiënten? ‘Die zitten vooral met veel vragen’ vertelde 

Valérie Krafft, directeur van de Zwitserse Reuma patiëntenorganisatie. Vragen zijn onder 

andere: 

• Kan het volgen van een dieet mijn ontstekingen verminderen? 

• Welk wetenschappelijk bewijs is er voor de effectiviteit van een bepaald 

voedingspatroon? 

• Hoe ziet mijn reumatoloog de rol van voeding bij reuma? Als geïntegreerd onderdeel van 

de behandeling of als ondersteunende maatregel van een behandeling zonder 

therapeutische waarde? 

‘Het is belangrijk dat de informatie over voeding bij reuma zo waardevrij mogelijk wordt 

gegeven aan mensen met reuma.’ zegt Krafft. ‘De Zwitserse Reuma patiëntenorganisatie  

probeert dan ook alle perspectieven te vertegenwoordigen in hun informatievoorziening op 

hun Facebook-pagina, in brochures en in presentaties (waarbij de spreker een diëtist is en 

geen ‘goeroe’ die slechts een kant van het spectrum belicht). Ook communiceert de 

organisatie over aanbevelingen met betrekking tot voeding en reuma die gebaseerd zijn op 

wetenschappelijke inzichten. Zo zou het volgen van het Mediterrane dieet een positieve 

invloed kunnen hebben op ontstekingen.’ Dit dieet bestaat uit het volgende: 

• Veel fruit en groenten van het seizoen. 

• Vettige vis 

• Minder verzadigde vetten, suiker en zout 

• Veel olijfolie, kruiden en specerijen 

• Water en kruidenthee 

• Ondersteund door beweging en een gezond gewicht. 

Corinna Elling-Audersch heeft zelf al 29 jaar RA en zet zich actief in voor de Duitse 

Reuma Liga. Deze organisatie deed in 2013 onderzoek naar de onderwerpen die mensen 

met reuma graag behandeld zouden willen zien. Reuma en voeding bleek een groot thema. 

Daarom publiceerde de organisatie een boekje over dit thema gebaseerd op 

wetenschappelijk bewijs. Het boekje bevat o.a. de volgende informatie: 

• Een gevarieerd en gebalanceerd dieet kan helpen om ontstekingen te verminderen. 

• Voeding kan ontstekingen niet voorkomen of wegnemen. 

• Het is belangrijk om een gezond gewicht te behouden. 
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• Vermijd roken en alcohol. 

• Bewegen op een gepaste manier zal ontstekingen niet verergeren. 

Ook worden er workshops gegeven die alle elementen van een gezonde levensstijl 

combineren: voeding, bewegen en ontspannen. De workshops zijn een leuke aanleiding 

voor mensen met reuma om elkaar te ontmoeten. 

Tijdens deze EULAR sessie werd ook het publiek gevraagd om een reactie te geven op de 

vraag: Wat kan EULAR doen in de voorlichting over reuma en voeding? 

Reacties waren als volgt: 

• Meer grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van een bepaald 

voedingspatroon op reuma. 

• Deel verhalen over het succes van huidige voedingspatronen op reuma d.m.v. social 

media, persberichten en testimonials op websites. 

• Meer onderwijs aan geneeskunde studenten, huisartsen en reumatologen (in opleiding) 

over de bewezen invloed van voeding op reuma. 

• Maak korte en makkelijk te onthouden voedingsadviezen bij reuma voor zorgverleners. 

 

10.00-12.00 uur: Guided poster tours. Poster tour S10: SLE, Sjögren’s and APS - 

novel predictors of disease activity and long-term outcomes 

 

Aanbevelingen voor cardiovasculair risico bij patiënten met Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) zijn hard nodig. Zelfs SLE patiënten met een lage ziekteactiviteit 

hebben 3 keer zoveel risico op atherosclerose (ophoping van vetachtige stoffen aan de 

binnenkant van een bloedvat waardoor deze kan afsluiten). Professor Maria Tektonidou, 

professor in de reumatologie aan de Universiteit van Athene vertelde tijdens haar 

posterpresentatie: ‘Ik denk dat patiënten met SLE periodiek gescreend moeten worden op  

cardiovasculair risico zoals hoge bloeddruk, diabetes, roken, bewegen en overgewicht. Ook 

moet het gebruik van corticosteroïden zo veel mogelijk worden beperkt, vooral bij SLE 

patiënten met een lage ziekteactiviteit.’ Maria deed onderzoek naar atherosclerose bij 345 

deelnemers bestaande uit patiënten met SLE of RA en gezonde mensen van dezelfde 

leeftijd en hetzelfde geslacht als de deelnemende patiënten. Na 3 jaar werden SLE (n=89)  

en RA (n=64) patiënten met een lage ziekteactiviteit (gedurende 75% van deze 3 jaar) 

onderzocht op veranderingen in atherosclerose kenmerken en vergeleken met de gezonde  

deelnemers uit de groep die bij deze patiënten op basis van geslacht en leeftijd waren 

uitgezocht. 21% van de SLE groep vertoonde na 3 jaar verergering van de atherosclerose, 

vergeleken met 17% van de RA patiënten en 8% van de gezonde deelnemers. Het 

onderzoek liet ook zien dat antifosfolipide antistoffen invloed hebben op de vorming van 

atherosclerose. Ook het aantal jaren dat u SLE of RA heeft, een corticosteroïde gebruikt en 

behandeling met anti-platelet medicatie hadden invloed op de ontwikkeling van 

atherosclerose. Op dit moment worden de algemene richtlijnen over statine gebruik 

gevolgd bij het voorschrijven van statines aan SLE patiënten. Gezien het hogere risico op 

cardiovasculaire aandoeningen bij SLE patiënten is een specificatie van deze richtlijn voor 

SLE patiënten noodzakelijk. 

 

12.00-13.30 uur: Health Professional Session. How do you sleep? 

 

Bente Appel Esbensen (Denemarken): Re-evaluate life when broken sleep has a 

negative effect on inflammatory arthritis 

De kwaliteit van onze nachtrust bepaalt een groot gedeelte van onze kwaliteit van leven. 

Zo’n 60-80% van mensen met RA heeft slaapproblemen, vergeleken met 10-30% van de 

gemiddelde bevolking. Deze slaapproblemen verergeren naarmate de ziekte activiteit 

toeneemt. 70-80% van mensen met slaapproblemen is geholpen met tips over een goede 

slaap hygiëne: genoeg lichamelijke activiteit overdag, koffie/alcohol met mate, niet roken, 

genoeg maar niet te veel vochtinname, een korte powernap overdag, geen grote maaltijd  
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voor het slapen gaan en een slaapvriendelijke slaapkamer (goed bed en goede 

temperatuur, belichting en geen schermen). Bente Appel werkt in een slaapkliniek die in 

2016 werd opgericht door de afdeling reumatologie in Glostrup, Denemarken. Hier geven 

twee gespecialiseerde verpleegkundige slaapadvies om de negatieve spiraal van slecht 

slapen door reuma te kunnen doorbreken. Gevraagd wordt naar de ernst van de 

slaapproblemen bij patiënten, gekeken wordt naar de oorzaak (ziekte, problemen met 

werk, thuis, relatie) en op basis hiervan wordt een actieplan gemaakt. Veel patiënten 

wordt gevraagd een slaapdagboek bij te houden en zijn geholpen met niet-

medicamenteuze behandelingen als: 

• Cognitieve gedragstherapie 

• Stimulus Control Therapie (werken met goede associaties) 

• Meditatie/Mindfulness 

• Spierontspanningstechnieken 

• Massage 

• Bewegingsactiviteiten overdag 

• Rust voor het slapengaan 

• Rustige muziek 

• Kruiden therapie 

• Goede slaap hygiene 

Concluderend vertelt Appel dat er meer onderzoek nodig is naar slaapproblemen bij reuma 

en de effectiviteit van ondersteuning hierin. Begeleiding van slaapproblemen met reuma 

moet één op één plaatsvinden en flexibel zijn wat betreft aantal benodigde sessie. 

 

Katie Kackett (Engeland): Sleep disturbances in primary Sjögren’s syndrome: 

evidence from the literature, patient sleep diaries and a qualitative focus group  

study 

Het Syndroom van Sjögren is een systemische auto-immuun aandoening die o.a. 

droogheid aan de ogen veroorzaakt. Pijn, vermoeidheid en een verstoord slaappatroon 

komt vaak voor bij mensen met Sjögren. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar hoe 

deze mensen geholpen kunnen worden met hun slaapproblemen. Kackett deed een  

focusgroep onderzoek met mensen met Sjögren. Hier bleek dat alle deelnemers 

slaapproblemen hadden: ze werden wakker ’s nachts al gevolg van droge ogen/mond, 

konden daardoor ook niet goed (weer) in slaap komen, haalden hun partner uit hun slaap, 

waren overdag moe, konden hun dagelijkse activiteiten minder goed uitvoeren en hadden 

last van pijn. Hoe gingen deze mensen aan de slag met hun slaapproblemen? Sommigen 

deden niks en accepteerden de problemen, anderen struinden internet af, vroegen om 

hulp bij de huisarts of maakten gebruik van alternatieve therapieën. Conclusie: er is nog te 

weinig onderzoek gedaan naar slaapproblemen en oplossingen bij mensen met Sjögren. 

Meer onderzoek is nodig. Belangrijk is dat het onderwerp vermoeidheid en slaapkwaliteit 

geïntegreerd moet worden in het dagelijkse consult. Zorgverleners kunnen hun patiënten 

simpelweg vragen of slaap een probleem is. Belangrijk is dan wel dat zorgverleners hun 

patiënten oplossingen/advies kunnen aanbieden over hoe met slaapproblemen om te 

kunnen gaan. 

 

Sean G. McKenna (Ireland): What effect does exercise have on sleep in RMDs?  

Fysieke, mentale en gedragsveranderingen bij mensen volgen een bepaald dagelijks 

patroon. Dit patroon heet een Circadian ritme. Slaap is een belangrijke voorwaarde om dit 

Circadian ritme in balans te houden. Om deze reden wordt slaap vaak als een belangrijke 

uitkomstmaat gebruikt in het beoordelen van behandeling, medicatie en zorg. Mensen met 

reuma hebben vaak slaapproblemen; ze slapen onrustig en korter. Uit onderzoek is 

gebleken dat bewegen in belangrijke mate bijdraagt aan het verbeteren van deze 

slaapkwaliteit. McKenna deed onderzoek naar het slaapprofiel van 90 mensen met reuma. 

Zij kregen gemiddeld 5.7 uur slaap per nacht, wat te weinig is. Het bleek dat de groep die  
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het meest fysiek actief was overdag, de meeste slaapuren maakten ’s nachts. Conclusie: 

bewegen helpt bij het oplossen van slaapproblemen: 

• Beweeg 20-30 minuten per dag 

• Doe dit 3-5 keer per week 

• Kies een aerobe vorm van sporten zoals wandelen 

• Doe dit met matige intensiteit 

 

Poul Joergen Jennum (Denemarken): How did you sleep last night? 

Slaap is een belangrijke bepaler voor een goede kwaliteit van leven. Het is dan ook 

belangrijk om de basis mechanismen van slaap te begrijpen. Je lichaam heeft ‘slaap-‘ en 

‘wakker zijn-‘ mechanismen. Hierin zit een bepaalde balans die verstoord kan raken, wat 

slaapproblemen oplevert. Er zijn verschillende vragenlijsten die de kwaliteit van slaap 

kunnen meten: 

• Epworth Sleepiness Scale 

• Karolinska Sleepiness Scale 

• Osler test 

Ook zijn er verschillende vormen voor psychometrische testen: 

• Sustained Attention to Response Task (SART) 

• Reaction time testing 

• Driving Performance, driving simulator 

Andere testen: 

• Multiple Sleep Latency 

• Multiple Wakefulness Test 

Ook zijn er wearables die je REM slaap kunnen meten. 

Conclusies: 

• Slaap is vitaal om overdag te kunnen functioneren 

• Er zijn verschillende methoden om de kwaliteit van slaap te meten. 

 

Julia S. Malmborg (Zweden): Sleeping problems and anxiety is associated to 

chronic multisite musculoskeletal pain in Swedish high school students 

Het verband tussen chronische musculoskeletale pijn en slaap is complex. Pijn kan leiden 

tot slaapproblemen die weer kunnen leiden tot pijn. Er is nog weinig onderzoek gedaan bij 

jongeren met chronische musculoskeletale pijn en de invloed hiervan op slaapkwaliteit, 

stress, angst, depressie en algehele gezondheid. 

Malmborg deed onderzoek onder 254 Zweedse middelbare scholieren. Deze scholieren 

vulden een vragenlijst in over chronische pijn, slaapproblemen, stress, angst, depressie en 

algehele gezondheid. 

Conclusies: één op de 10 middelbare scholieren voldeed aan de criteria voor chronische 

musculoskeletale pijn (CMP). CMP werd geassocieerd met slaapproblemen, angst en een 

slechtere algehele gezondheid. Het is belangrijk dat zorgverleners aandacht blijven houden 

voor musculoskeletale pijn bij jongeren en dat zij waar nodig advies geven over preventie. 

 

Afsluiting 

Om 13.30 uur kwam het EULAR congres tot een einde. Met een tas vol informatie en een 

hoofd vol inspiratie keerden wij weer huisarts. Het waren geslaagde dagen. 
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