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Verslag EULAR 2017 

 

Het is zaterdagmiddag 17 juni. Vanuit mijn vliegtuigraampje zie ik een zonovergoten 

heuvellandschap steeds kleiner worden. Wat waren de afgelopen dagen bij EULAR in 

Madrid een geweldige ervaring. Een geweldige kans ook, voor ons team van ReumaZorg 

Nederland om ons onder te dompelen in de nieuwste inzichten uit onderzoek naar 

reuma, om reumatologen,  verpleegkundigen en patiëntvertegenwoordigers uit alle 

landen van Europa te spreken en om elkaar als collega’s beter te leren kennen. ‘We hope 

you enjoyed your stay in Madrid.’ hoor ik de gezagvoerder met een krakerige stem 

zeggen. ‘Dat hebben we zeker.’ denk ik bij mezelf terwijl ik achterover leun. Een goed 

moment om terug te kijken op een mooie reis.  

 

Dinsdag 13 juni 2017 

 

Een muur van warmte komt ons tegemoet, wanneer we ons vliegtuig 

op onbekende bodem uitstappen op dinsdagmiddag 15.00 uur. Het 

kwik komt in Madrid met 40 graden toch iets hoger uit dan de niet 

onaardige 23 in Nederland. Gelukkig weten we na het ophalen van 

onze bagage de weg naar de uitgang van het vliegveld makkelijk te 

vinden. Binnen 10 minuten zitten we in een taxibusje op weg naar 

het hotel, dat aan de rand van Madrid ligt.  

 

Even later kijk ik vanuit mijn hotelkamer uit op een appartementencomplex, waar ik Spaanse 

kinderen zie voetballen. Hun oma hangt de was op, maar houdt ze streng in de gaten. Precies zoals 

ik mij de Spaanse cultuur had voorgesteld.  

 

Vlug verruil ik mijn broek voor een zomerse rok en ontmoet mijn 

collega’s in de lobby. De hoogste tijd om ons te registreren voor 

het EULAR congres.  

Op de inschrijflocatie beseffen we ons pas hoe immens groot 

EULAR is. Dit congres wordt bezocht door 14.000 reumatologen, 

paramedici, onderzoekers en patiënten. Aan 

alles is dan ook gedacht; een hal met 

tientallen registratiebalies die badges 

automatisch uitprinten, een congresstraat 

waar 10 sub-congreshallen op uitkomen met per hal tientallen 

presentatieruimtes, een zeer grote ruimte voor posters en displays van de 

nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelingen en medicatie en 

een dagelijkse congreskrant. 

 

Na onze registratie besluiten we in het centrum van Madrid iets te gaan eten. Zo kunnen we ook 

nog iets van de stad zien. We eten tapas op een gezellig pleintje en maken een congresschema van 

de presentaties die we gaan bijwonen.  
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Woensdag 14 juni 2017 

 

Na een vroeg ontbijt vertrekken we richting congrescentrum. Onze voorzitter woont eerst de 

Algemene ledenvergadering van EULAR bij. De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is 

namens Nederland lid van EULAR voor PARE. Daarna gaat ze door naar de algemene 

ledenvergadering van PARE (in PARE zijn alle nationale patiëntenorganisaties vertegenwoordigd). 

 

Study Group bijeenkomst voor Collaborative Research 

Voorafgaand aan het congres zijn wij uitgenodigd om deel te nemen aan de EULAR study group for 

collaborative research. Een bijeenkomst voor alle landelijke patiëntenorganisaties over 

patiëntdeelname in wetenschappelijk onderzoek naar reuma. Tijdens het overleg stellen we een 

gemeenschappelijke agenda op met thema’s waarop we vanuit patiëntperspectief internationaal 

onderzoek kunnen initiëren.  

 

Algemene ledenvergadering PARE 

Direct aansluitend aan de Study Group meeting zijn we 

uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van PARE. 

Dit is de Europese koepel van alle landelijke nationale 

reumapatiëntenorganisaties binnen Europa.  

Voorafgaand aan de bijeenkomst is er een moment van stilte 

voor onze Nederlandse collega Coba Vooijs, die afgelopen 

maart is overleden. Ook Dora Papastavrou, een jong meisje 

dat bestuurslid was voor de Griekse reumapatiëntenorganisatie E.L.E.A.N.A. bleek twee weken voor 

Coba te zijn overleden. Erg bijzonder om te zien hoe patiëntenverenigingen uit tientallen landen stil 

staan bij het overlijden van deze twee bijzondere mensen. Een attent gebaar dat troost geeft.  

 

Presentatie EULAR campagne 2017: ‘Don’t Delay, Connect Today’  

  
Na een korte lunch bij de PARE bijeenkomst wonen we de lancering van de EULAR campagne bij:  

‘Don’t Delay, Connect Today’.  Europa telt op dit moment 120 miljoen mensen met een 

reumatische aandoening. Veel mensen weten niet eens dat ze reuma hebben. Met de ‘Don’t Delay’ 

campagne wil EULAR meer aandacht vestigen op het belang van een vroege diagnose van de ziekte 

reuma en de toegang tot goede reumazorg voor iedereen. Op deze 

manier kan de ziekte minder schade aanrichten wat de last niet alleen 

voor de individuele patiënt vermindert maar ook voor de maatschappij 

als geheel. 

Voorafgaand aan de lancering komen verschillende sprekers aan het 

woord onder begeleiding van voorzitters Gerd R. Burmester (Duitsland) 

en Ailsa Bosworth (Groot Brittannië).  

 

Andreas Schwarting (Duitsland) gaat in op de vraag hoe je een vroege diagnose kunt 

bevorderen ondanks een beperkt aantal reumatologen in sommige Europese landen. 

Dit zijn de aanbevelingen: 

• Meer focus op het diagnose aspect van reumatische aandoeningen 

tijdens de opleiding geneeskunde en tijdens de opleiding tot 

reumatoloog.  

• Meer voorlichting over reuma bij eerstelijns-zorgverleners als 

huisartsen en paramedici.  
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• Voor patiënten bij wie de aandoening in remissie is geen standaard afspraken meer om de 3 

maanden, maar een afspraak wanneer de patiënt zich niet goed voelt. Bespaart resources.  

• Meer zelf-monitoring en management vanuit thuis d.m.v. online ondersteuning.  

• Meer gebruik maken van big-data. 

 

In het kader van deze aanbevelingen is het ADAPTHERA project 

gestart. Deze heeft 3 doeleinden: 

Een internationaal register samenstellen voor mensen met RA.  

• Vinden van voorspellende en therapie-gerelateerde RA biomarkers.  

• Optimaliseren van een vroege diagnose van RA.  

 

Christian Mallen (Verenigd Koninkrijk) gaat in op de vraag hoe 

huisartsen een vertraging kunnen veroorzaken in een vroege diagnose 

van RA: 

• Mensen met RA gaan überhaupt pas vrij laat naar de huisarts, pas 

bij aanhoudende klachten.  

• Huisartsen vertragen onbedoeld een doorverwijzing naar 

specialistische zorg. Gemiddeld zijn er 4 bezoeken nodig voor 

doorverwijzing plaatsvindt; bij 20% meer dan 8. 

• Huisartsen en patiënten associëren gewrichtspijn, stijfheid of gezwollen gewrichten zelden als 

symptomen die een spoedige doorverwijzing nodig hebben.  

 

Paul Kirwan (Ierland) gaat in op de vraag hoe paramedici hun rol pakken in het bevorderen van 

een vroege diagnose bij RA. 

Paul deed onderzoek naar de mate waarin paramedici voor een vermoedelijke RA diagnose 

doorverwijzen naar de reumatoloog en de mate waarin de vermoedelijke diagnose blijkt te 

kloppen. Bij 89% van de verwijzingen naar de reumatoloog bleek dat de diagnose RA inderdaad 

werd gesteld. Het onderzoek toont aan de paramedici met gespecialiseerde training op RA gebied, 

een toegevoegde waarde hebben in het vroegtijdig helpen opsporen van een mogelijke RA 

diagnose, puur gebaseerd op lichamelijke klachten.  

 

John Church (Ierland) toont het aangrijpende ‘Don’t delay connect today’ campagne filmpje van 

EULAR dat rond Wereldreumadag verspreid zal worden. John legt uit hoe landelijke organisaties de 

bijgeleverde toolkit kunnen gebruiken om de campagne op eigen bodem verder te kunnen uitrollen.  

 

L.A. Bennett (Verenigd Koninkrijk) gaat in op hoe we een vroege diagnose van reuma kunnen 

bevorderen door mensen uit de maatschappij te engageren, empoweren en inspireren. 

Wanneer we algemene burgers bewust willen maken van het belang van een vroege diagnose dan 

is het belangrijk dat wij ingaan op de vraag: ‘Waarom aandacht voor een vroege diagnose?’ 

• Voorkomen van lange termijn schade. 

• Langdurige remissie van de aandoening. 

• Minder gebruik van biologicals. 

• Meer kostenbesparing. 

 

PARE Sessie: ‘Comorbidities: having one RMD is enough-we don’t need anything else’ 

Na een kopje koffie besluiten we naar de PARE sessie te gaan over Co-morbiditeiten bij reuma. 

Veel van onze leden hebben hier ook mee te maken. Wij willen hen graag helpen met de juiste 

informatie over een gezonde levensstijl (voeding, bewegen, medicatie, communicatie met je arts 

en controleren van je lichaam). Deze sessie lijkt ons hiervoor uitermate geschikt.  
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Cindy Rusthoven (Nederland) start de sessie met haar ervaringen als patiënt met co-

morbiditeiten. Cindy is onderdeel van ons RZN netwerk van ervaringsdeskundigen en zijn benieuwd 

naar haar presentatie. Cindy vertelt over haar ervaringen met JIA en Osteoporose, over het krijgen 

van implantaten in haar schouders en ellenbogen en over de infecties die hier weer het gevolg van 

waren. Ook vertelt zij over haar persoonlijke keuze om bepaalde implantaten weer te laten 

verwijderen.  

Ze benadrukt hoe belangrijk het is dat zorgverleners open staan voor een continue 

dialoog met de patiënt: welke behandeling pas het beste bij deze patiënt? En dat 

het belangrijk is ook de sociaal-emotionele gezondheid van de patiënt in acht te 

blijven houden. Patiënten met co-morbiditeiten kunnen door hun aandoeningen 

vaak niet (volledig) meer werken, naar school gaan, uitgaan, sporten… 

eenzaamheid en depressie ligt vaak op de loer.   

 

 

Laure Gossec (Frankrijk) vervolgt de sessie en spreekt over hoe zorgverleners (zowel huisarts als 

specialist) het beste kunnen screenen op co-morbiditeiten bij reuma: 

• Cardiovasculaire aandoeningen 

• Long aandoeningen 

• Kanker  

• Diabetes 

• Depressie 

 

Alisa Bosworth (Verenigd Koninkrijk) is voorzitter van de NRAS (de nationale 

patiëntenorganisatie voor mensen met RA in de UK) gaat in op de rol die 

patiëntenorganisaties kunnen pakken om hun leden meer alert te maken op de 

mogelijkheid van co-morbiditeiten. Dit doen zij a.d.h.v.: 

• Een video met voorlichting 

• Een online programma met voorlichting  

• Een interactief digitaal platform ‘Love Your Heart’   

Hierin werken zij ook samen met andere reumapatiëntenorganisaties in de UK om zo een zo groot 

mogelijk bereik te hebben. Een mooi voorbeeld van een 3.0 netwerk-organisatie.  

 

Silvia Garcia-Diaz (Spanje) is verpleegkundig specialist in Barcelona en gaat in op 

onderzoeksresultaten naar de maatregelen die je kan nemen om co-morbiditeiten te voorkomen: 

• Geen tot matig gebruik van alcohol 

• Niet roken 

• Een Mediterraan dieet: fruit, groenten, noten, vis, oliën. 

• Voldoende beweging: intensief (aerobics, fietsen) of minder 

intensief (Pilates, Tai Chi) onder medische begeleiding.  

 

Opening EULAR: Prijsuitreiking Edgar Stene Prize  

 

Helaas hebben we geen tijd om alle presentaties van deze sessie 

bij te wonen. We moeten immers op tijd bij de officiële opening 

van het EULAR congres zijn. Waarom? Dit jaar heeft ReumaZorg 

Nederland (RZN) het winnende essay ingestuurd voor de 

internationale Edgar Stene Prijs van EULAR. Deze Edgar Stene 

Prijs gaat naar een patiënt die het meest treffend op ‘papier’ 

zijn/haar persoonlijke verhaal rondom een reuma-gerelateerd 

thema weet neer te zetten.  
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RZN stuurde het verhaal van de Nederlandse Stefanie Hulst in. Dit 

verhaal behaalde de finaleplaats. Een gebeurtenis dat sinds 1975 niet 

meer is voorgekomen en waar wij als RZN bijzonder trots op zijn.   

Stefanie Hulst is door EULAR uitgenodigd haar prijs persoonlijk in 

ontvangst te nemen tijdens de opening van het EULAR congres. Ook zal 

zij op vrijdag haar verhaal mogen voordragen voorafgaand aan een 

PARE sessie. Wij zijn bijzonder dankbaar dat wij ook bij EULAR 

aanwezig kunnen zijn om Stefanie namens Nederland aan te moedigen.  

 

Gelukkig zitten we inderdaad op de voorste rij en beleven we een 

spetterende opening met een stukje geschiedenis over EULAR, de 

prijsuitreikingen van winnende abstracts van onderzoeken, de 

prijsuitreiking van Stefanie, een prachtige flamenco dans en een 

feestelijk aandenken aan de 70ste bijeenkomst van EULAR.  

 

We zijn trots op alle Nederlandse 

reumatologen en onderzoekers die tijdens de 

opening een prijs in te wacht slepen voor hun projecten. Leuk om van 

buitenlandse artsen te horen dat de Nederlandse Reumatologie heel goed 

staat aangeschreven.    

 

Ook Stefanie straalt wanneer ze op het podium haar prijs in ontvangst neemt. In onderstaande 

haar eigen woorden:  

Er waren vele anderen die prijzen kregen voor hun 

werkzaamheden. Geweldig inspirerend en geruststellend in een 

zekere zin, om te horen dat vele jonge mensen hun leven wijden 

aan reuma onderzoek. Zodat mensen zoals ik in de komende jaren 

wellicht kunnen genieten van nieuwe/verbeterde onderzoeksvormen 

en/of medicatie. Zo hoorde ik bij een van de voordrachten eerder 

die dag dat er ontzettend veel onderzoek wordt gedaan naar 

fibromyalgie! Voor mij van belang omdat ik deze diagnose heb 

gekregen niet lang geleden. 

 

Na de opening is het de hoogste tijd om weer naar ons hotel terug te keren en te genieten van een 

late avondmaaltijd. Onze nieuwe collega loopt ons bij de receptie al tegemoet. Zij was die middag 

in Madrid aangekomen om samen met ons EULAR te beleven. Het avondeten biedt een mooie 

gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.  

En zo komt er een einde aan een zeer leerzame en inspirerende dag.  

 

Donderdag 15 juni 2017 

 

De volgende dag zitten we weer vroeg aan het ontbijt. We willen op tijd zijn voor de eerste PARE 

sessie over de uitdagingen van patiëntparticipatie in onderzoek.  

 

PARE Sessie: ‘Bringing Rheumatology research tot the next 

level: addressing the main challenges of patient partnerships 

in research and health care service design.’  

Onder begeleiding van voorzitters: Jennifer Horonjeff (USA) en Jurgen 

Claussen (Germany) komen er verschillende sprekers aan het woord.  
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Ana-Maria Orbai (USA) is assistant professor op de afdeling Reumatologie in Baltimore, Maryland 

(USA). Zij vertelt over haar ervaringen met het betrekken van patiënten met Artritis Psoriatica als 

full delegates in onderzoek naar hun aandoening. Wat zijn de gewenste outcome measures van 

zorgverleners en van patiënten? Hoe prioriteren zorgverleners en patiënten deze outcome 

measures? Waarin liggen de verschillen? Hoe kunnen we komen tot een aangepaste set van 

outcome measures waar zowel zorgverlener als patiënt tevreden over zijn?  

De inbreng van patiënten heeft ertoe geleid dat outcome measures als ‘vermoeidheid’ en 

‘deelname aan het arbeidsproces’ (met een nieuwe prioritering) zijn toegevoegd aan het outcome 

measure overzicht. 

  

Elsa Mateus (Portugal) is patiëntvertegenwoordiger in internationaal onderzoek en deelt haar 

ervaringen als onderzoekspartner. In haar verhaal benadrukt zij: 

• het belang van het trainen van onderzoekspartners over hun rol in onderzoek. Dit geeft 

patiënten het zelfvertrouwen dat zij nodig hebben om hun input te durven delen in een 

onderzoeksteam. EUPATI heeft een trainingsprogramma van 14 maanden waar Elsa zelf goede 

ervaringen mee heeft.  

• het belang van het maken van concrete afspraken over de samenwerking tussen patiënt en 

onderzoeker: wat, wanneer, waarom, hoe?  

• dat het soms moeilijk is als patiënt om een balans te vinden tussen 

‘ratio en emotie’, als patiëntvertegenwoordiger vertegenwoordig je je 

achterban waarbij je over je eigen ervaring (n=1) heen stapt. Je doet 

daarbij een beroep op ratio en niet zo zeer op emotie.  

• dat samenwerking tussen patiënt en onderzoeker in onderzoek van 

beide kanten een leerproces is. ‘Be Patiënt With Me’ is haar slogan.   

 

Heidi Lempp (UK) is senior docent en onderzoeker bij King’s College in Londen. Zij leidde het 

GRIIP project op de afdeling reumatologie, waarin zorgverleners, management, onderzoekers en 

patiënten samenwerkten aan innovatie op de afdeling. Hieruit ontstond een vast netwerk van 

patiëntpartners die betrokken worden in projecten rondom innovatie. ‘Nothing about us, without 

us.’ is het motto.  

Waar lopen onderzoekers en patiënten in hun samenwerking tegenaan? 

• Verschillende verwachtingen over de rol in het onderzoek. 

• Het beschikbare budget om patiënten te waarderen voor hun input. 

• De grenzen waarop patiënten input mogen aanleveren (input o.b.v. ervaring versus input 

o.b.v. methodologisch kennis, soms zijn patiënten zelf 

onderzoekers).  

Welke tips geeft Heidi Lempp voor succesvolle patiëntparticipatie? 

• Leg samenwerking vast in een schriftelijke overeenkomst.  

• Bedenk een ‘functienaam’ voor patiëntvertegenwoordigers en 

hanteer deze unaniem. 

• Laat een minimum van 2 patiëntvertegenwoordigers deelnemen aan een project.  

• Informeer de patiëntvertegenwoordiger goed over het project en wat er verwacht wordt.  

• Faciliteer een eerste ontmoeting tussen onderzoeker en patiëntvertegenwoordiger.  

• Bewaak realistische termijnen voor feedback door de patiëntvertegenwoordiger.  

• Voorkom pseudoparticipatie.  

• Overdonder patiënten niet met een project. 

• Beloof niet te veel aan een patiëntvertegenwoordiger over wat een onderzoek zal opleveren. 

• Praat in een taal dat te begrijpen is maar wees daarin niet neerbuigend.  

• Ga niet uit van allerlei aannames maar overleg met de patiëntvertegenwoordiger.  
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Simon Stones (Verenigd Koninkrijk) is een promovendus in de biomedische wetenschap en heeft 

zelf reuma: jeugdreuma, fibromyalgie en hypermobiliteit van zijn gewrichten. Hij doet nu zelf 

onderzoek naar reuma en heeft dus zowel een patiënten- als een onderzoekersrol.  

Hij houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe technologieën (zoals app’s) om jongeren met 

reuma (JIA) te helpen om te gaan met hun aandoening. Simon gaat in op het online 

onderzoeksplatform dat hij als pilot is gestart. Via dit platform kunnen patiënten online meedenken 

over onderzoek op het gebied van reuma.  

Waarom online?  

• Het is snel. 

• Het vergt minder belasting van de deelnemer. 

• Het vergt minder facilitering aan de kant van de onderzoeker. 

• Moment van input leveren op tijd dat het de deelnemer het beste past.  

Het platform is al succesvol gebruikt in verschillende onderzoeksprojecten 

waarin patiënten via het platform hun ervaringen met een behandeling 

delen en verbeteringen doorgeven voor de zorg. Zo komt er bijvoorbeeld meer aandacht voor ‘pijn’ 

en ‘vermoeidheid’ bij reuma.  

 

Jürgen Clausen (Duitsland) is biochemicus en verbonden met de Deutsche Rheuma-Liga. Hij 

heeft een training voor patiëntvertegenwoordigers in onderzoek ontwikkeld. De training bestaat uit 

verschillende modules. Iedere module heeft dezelfde opbouw: theorie, zelf oefenen en een 

discussie onderdeel waarin vertegenwoordigers kunnen praten over eigen dilemma’s. Na afloop van 

de training is er een terugkomdag met alle deelnemers aan de training. Deze gaat in op hoe 

deelnemers de training in de praktijk gebruiken. Het doel is de training ook aan onderzoekers te 

geven. Hiervoor is echter geen budget en zou internationale samenwerking een voorwaarde zijn.  

De sessie levert ook bij ons stof tot nadenken. De aangegeven knelpunten op het gebied van 

patiënt participatie zijn erg herkenbaar. Ook wij zijn vanuit RZN bezig met het opzetten van een 

training voor onderzoekers over patiëntparticipatie. Wellicht kunnen we deze training in meerdere 

talen beschikbaar stellen zodat ook andere patiëntenorganisaties binnen Europa hier profijt van 

hebben.  

 

Guided Poster Tour  

Direct aansluitend op de ochtendpresentaties nemen wij deel aan de guided poster tour van PARE. 

Aan de hand van twee gidsen, een headset en een microfoontje krijgen wij in de posterhal uitleg 

over de verschillende projecten en onderzoeken waar reumapatiëntenorganisaties binnen Europa 

(zoals Spanje, Italië, Portugal) bij betrokken zijn. Onderwerpen zijn onder andere: 

• Onderzoek naar de overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg voor patiënten met RA. 

• Onderzoek naar de potentie van een online patiënten panel. 

• Onderzoek naar de effecten van een trainingsprogramma van 6 weken voor mensen met RA. 

• Onderzoek naar de effecten van een training voor mensen met knie-artrose.  

• Evaluatie onderzoek naar de effecten van patiëntdeelname aan klinisch onderzoek 

• Onderzoek naar het voorkomen van voetproblemen van mensen met RA.  

De tour brengt ons in contact met projectcoördinatoren van andere patiëntenorganisaties. Zo 

komen we op het idee om samen te gaan werken aan een internationale app en kijken we of we op 

het gebied van onderzoek naar osteoartritis informatie kunnen uitwisselen.  

 

Noviteiten Paviljoen 

Die middag struinen we door de hal met nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van reuma. We zien (en ondergaan) allerlei "nieuwe" technieken 

waarmee reuma kan worden gemeten, behandeld en gemonitord. Op het 

gebied van medicatie zijn er momenteel veel ontwikkelingen.  

Zo hebben mensen die vanwege hartproblemen nu geen reumamedicatie 

toegediend mogen krijgen wellicht baat bij een nieuw middel.  
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Gedurende de middag komen we op een andere manier met 

reumatologen en onderzoekers in aanraking. In het dagelijks leven 

spreek je niet snel een reumatologe uit Vietnam of een arts uit 

Engeland die besloten heeft zich te gaan richten op wetenschappelijk 

onderzoek. In ons contact komt ter sprake hoe lastig het is voor een 

arts om in te schatten welke informatie een patiënt wil horen.  

Een taak voor ons als patiëntenorganisatie om mensen te attenderen op 

het feit dat je als patiënt zelf ook een verantwoordelijkheid hebt om aan 

te geven waar je vragen en knelpunten liggen. We liepen ook een 

Nederlandse reumatoloog tegen het lijf die zich met een aantal collega's uit het buitenland bezig 

houdt met onderzoek naar Sjögren. Het is interessant om ook informatie over andere reumatische 

aandoeningen mee te krijgen, dan de meest voorkomende zoals RA en artrose.  

 

Teamoverleg  

Aan het einde van de middag nemen we de taxi terug naar het hotel. Daar eten we een kleine 

snack terwijl we teamoverleg hebben over alles wat we gehoord hebben. Een aantal van ons 

hebben ook tussendoor lezingen van reumatologen bijgewoond. Goed om ook daar de nieuwste 

inzichten te kunnen volgen. 

 

Vrijdag 16 juni 2017 

 

Ook nu is het van groot belang op tijd aanwezig te zijn bij de start van deze congresdag. Edgar 

Steneprijswinnaar, Stefanie Hulst, mag haar verhaal voordragen voorafgaand aan de ochtendsessie 

van PARE. De sessie gaat over projecten die reumapatiëntenorganisaties initiëren om patiënten 

met reuma een stem te geven.   

 

PARE Sessie: A patiënt’s voice   

Stefanie Hulst draagt vol overtuiging en in duidelijk verstaanbaar Engels haar Edgar Stene 

inzending ‘Diagnose in de kinderschoenen’ voor. We merken hoe haar verhaal de 

aanwezigen raakt. Ze vertelt over de weg vol onbegrip en teleurstelling die nodig 

was om na 20 jaar tot de diagnose ‘Fibromyalgie’ te komen. Ze vertelt ook over 

haar leven dat er anders uit zou hebben gezien als zij niet zowel had hoeven 

vechten tegen haar ziekte als het onbegrip vanuit de medische wereld. Als artsen 

hadden gezegd: ‘Al kan ik medisch niets voor je betekenen; ik hoor je, ik zie je en 

ik erken jouw pijn.’  

Na afloop ontvangt ze een welverdiend applaus. Helaas zitten er niet veel zorgverleners in de zaal. 

Dit komt waarschijnlijk omdat Stefanie haar verhaal voorleest tijdens een PARE sessie. Het zou 

effectiever zijn geweest als de EULAR organisatie had besloten om Stefanie haar verhaal tijdens de 

centrale opening te laten voorlezen. Een aanbeveling voor volgend jaar.  

 

Elsa Mateus (Portugal) gaat na Stefanie’s verhaal als patiëntvertegenwoordiger nader in op het 

onderwerp patiëntparticipatie in de politiek. ‘Patient Participation is the key to better health 

outcomes’; een centrale boodschap in het National Health plan van Portugal. In de praktijk bleek 

daar echter niet veel van terecht te komen. 

Om die reden stelde Elsa een werkgroep samen die bestond uit vertegenwoordigers van 13 

verschillende Portugese patiëntenorganisaties. De werkgroep is inmiddels een succesvol platform 

geworden dat betrokken is bij politieke besluitvorming rondom de zorg.  

 

Maria Ekroth (Finland) neemt als voorzitter van de landelijke reumapatiëntenorganisatie van 

Finland het woord van Elsa over. Zij vertelt over het informatiepakket dat hun organisatie heeft 

ontwikkeld voor kinderen, die in Finland de diagnose JIA hebben gekregen.  
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Het pakket bevat informatie voor ouders over de aandoening, maar ook 

praktische tips over sporten, voeding, opvoeding en school/studie in 

combinatie met JIA. Het pakket bevat ook een knuffelkonijn voor troost. Het 

konijn is een groot succes, vooral omdat kinderen weten dat andere 

kinderen met JIA hetzelfde knuffelkonijn hebben.   

Het pakket wordt gratis naar reumatologie afdelingen door heel Finland 

opgestuurd en van daaruit meegegeven aan ouders van kinderen die de JIA 

diagnose hebben ontvangen. Het project wordt gefinancierd door meerdere 

(commerciële) partijen. De volgende fase is het ontwikkelen van een pakket voor professionals op 

scholen/dagopvang.  

 

L. Grange (Frankrijk) vertelt over de stichting die de Franse reumapatiëntenorganisatie speciaal 

heeft opgericht voor patiënten met osteoartritis. Osteoartritis is de meest voorkomende 

reumatische aandoening in Frankrijk met 10 miljoen patiënten en een kostenpost van 1,6 miljoen.  

De stichting heeft een eerste succesvolle conventie georganiseerd over de zorg voor mensen met 

osteoartritis met daaromheen een campagne om zo meer lobby te creëren om de behandeling van 

osteoartritis te verbeteren. Ook is er op basis van een online platform (bestaande uit 3000 

patiënten) een agenda samengesteld met 79 thema’s rondom osteoartritis (in het kader van zorg, 

kwaliteit van leven, informatie, preventie) die aandacht behoeven. De stichting gaat nu proberen 

om niet alleen de belangrijkste thema’s op te pakken maar vooral ook het ‘laaghangende fruit’ (= 

quick wins).   

 

Posters 

Na de ochtendsessie bekijken we de PARE posters. Ook nu worden er 

weer mooie projecten van patiëntenorganisaties beschreven: 

• Het ‘Behind the Smile’ project waarmee de waarheid achter de 

glimlach van mensen met RA d.m.v. een filmpje wordt blootgelegd. 

• Onderzoek naar hoe het betrekken van de 

publieke opinie en patiëntvertegenwoordigers 

voordelen kan opleveren voor de kwaliteit van 

beleidskeuzes in de zorg.  

• Een groepsgericht beweegproject dat speciaal gestart is voor mensen met 

Spondyloartritis.  

 

PARE Sessie: Patientinvolvement in research: best-practices and 

challenges    

Onder begeleiding van voorzitters: Elisabeth Schlenk (USA) en Thea Vliet Vlieland 

(Nederland) gaat onze PARE sessie in op praktijkvoorbeelden van geslaagde patiëntparticipatie 

projecten. Ook komen de ervaren successen en hindernissen aan de orde.  

 

Maarten de Wit (Netherlands) is gepromoveerd op het onderwerp patiëntparticipatie in onderzoek 

naar reuma. Op basis van zijn ervaringen zijn er 3 uitdagingen bij het betrekken van 

ervaringsdeskundigen bij onderzoek: 

• Welke rol kan een ervaringsdeskundige in onderzoek het beste aannemen?  

• Welke ondersteuning heeft een ervaringsdeskundige nodig bij deelname aan onderzoek? 

• Hoe kan de stem van een of twee patiëntvertegenwoordigers representatief zijn voor alle 

patiënten met een aandoening?  
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De uitdaging blijft om de meerwaarde van patiëntparticipatie in onderzoek aan te tonen.  

 

Anthoney Redmond (Verenigd Koninkrijk) is lecturer op het gebied van reumaonderzoek aan de 

universiteit van Leeds. Hij gaat in zijn verhaal nader in op succesvolle patiënten participatie.  

Patiëntparticipatie is niet nieuw en bestaat als sinds 1995. 

Participatie ging in eerste instantie niet verder dan dat patiënten 

mochten helpen met het bepalen van onderwerpen voor onderzoek. 

Patiëntparticipatie in de vorm van actieve partnerschappen kreeg in 

het jaar 2000 meer aandacht. Sindsdien is er echter nog geen 

onderzoek gedaan naar de effectiviteit van patiëntparticipatie. Wel 

is aangetoond dat patiëntbetrokkenheid in onderzoek altijd een 

nieuwe blik op onderzoek werpt.  

Hoe kunnen ervaringsdeskundigen helpen in onderzoek? 

Ervaringsdeskundigen kunnen: 

• helpen om onderzoeksvragen te formuleren die relevant zijn 

voor de achterban.  

• de communicatie tussen onderzoeker en proefpersonen te vergemakkelijken.  

• taalgebruik van onderzoekers helpen vertalen naar algemeen taalgebruik.  

• adviseren over de belastbaarheid van een onderzoek voor deelnemers.  

• adviseren over patiënt reported outcome measures in onderzoek.  

• deelnemers aan onderzoek helpen vinden en werven.  

Waar moet je als onderzoeker op letten wanneer je ervaringsdeskundigen betrekt in onderzoek? 

• Infrastructuur: moet geboden worden om patiëntparticipatie de faciliteren. Aanwezigheid van 

een coördinator, formeel beleid, overeenkomst en ondersteuning op het gebied van 

participatie. 

• Cultuur: maak heldere afspraken over verwachtingen van onderzoeker en ervaringsdeskundige, 

zorg voor een continue betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij lopende onderzoeken (ook 

als zij daar niet aan deelnemen) middels een nieuwsbrief of periodieke bijeenkomsten.  

• Recruitment: zorg bij het werven van de juiste ervaringsdeskundige voor een 

onderzoeksproject dat je minimaal 2 deelnemers bij het project betrekt, let hierbij op 

diversiteit van de deelnemers. Maak een duidelijk profiel van de ervaringsdeskundige die je 

zoekt: opleiding en ervaring.  

• Empowerment: ondersteun de ervaringsdeskundige om stevig in zijn/haar schoenen te staan 

tijdens deelname aan onderzoek. Maak training mogelijk.  

• Consultatie: zorg dat er een contactpersoon is die patiëntvertegenwoordigers laagdrempelig 

kunnen raadplegen wanneer ze vragen hebben.  

• Vergoeding: zorg dat ervaringsdeskundigen hun reis-, parkeer- en verblijfkosten minimaal 

vergoed krijgen tijdens deelname en dat een vergoeding voor deelname van 

ervaringsdeskundigen vooraf ook opgenomen wordt in de begroting van de onderzoeker.  

De uitdaging is nu hoe ervaringsdeskundigen ook in preklinisch onderzoek betrokken kunnen 

worden.  

 

Janet Poole (USA) is als professor verbonden aan de universiteit van New Mexico. Zij doet al 20 

jaar onderzoek met sclerodermie patiënten naar de effecten van de aandoening op de kwaliteit van 

hun leven (werk/studie, opvoeden). De ervaringsdeskundigen uit haar netwerk waren betrokken bij  
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het helpen ontwikkelen en evalueren van een zelfmanagement programma voor mensen met 

sclerodermie. 

Zij waren betrokken in verschillende fases: 

• Voorbereiding: 

o Welke zelfmanagement programma’s zijn er voor andere reumatische aandoeningen? 

Wat zijn hun voor- en nadelen? 

• Uitvoering: 

o Werven van patiënten voor focusgroepen.  

o Werven van patiënten die het zelfmanagement programma willen testen.  

o Helpen opstellen van content in de zelfmanagement modules. 

• Publiciteit: 

o Helpen opstellen van testimonials van mensen die het zelfmanagement programma 

hebben gebruikt. 

o Helpen opstellen en verspreiden van posters over het zelfmanagement programma 

tijdens congressen en bijeenkomsten.  

Uitdagingen zijn: 

• Tijdsschema’s van patiënten en ontwikkelaars, hoe en wanneer krijg je ieder bij elkaar?   

• Welke vergoeding mag er tegenover deelname van ervaringsdeskundigen staan? 

 

Katharine Cresswell (Verenigd Koninkrijk) is programma coördinator van het Your Rheum 

jongerennetwerk. Dit is een netwerk van jongeren met reuma, die deelnemen aan projecten 

(onderzoek en voorlichting) die betrekking hebben op reuma. Hiervoor heeft Your Rheum een 

online platform opgericht waarop 2 keer maand een online bijeenkomst wordt gehouden. Tijdens 

de online bijeenkomst worden nieuwe onderzoeksvoorstellen besproken en wordt gekeken welk 

netwerk lid een goede match zou zijn voor betrokkenheid bij het project. Het platform is 9 

maanden geleden opgericht en bestaat nu uit 30 leden.  

 
Uitdagingen zijn:  

• Werving van diverse netwerkleden: werving is een continu proces waar veel tijd in gaat zitten. 

Ook het vinden van een representatieve afspiegeling van de maatschappij in je netwerkgroep is 

een uitdaging.  

• Online versus face-to-face: een online platform is snel, makkelijk en minder tijdrovend voor 

deelnemers, echter, een echt gevoel van betrokkenheid ontstaat vooral door face-to-face 

contact.  

• Leeftijd range: de leeftijden van de netwerkleden variëren van 12-25 jaar. Een uitdaging om de 

hele groep een gevoel van betrokkenheid te geven met eenzelfde aanbod. 

Na afloop praten we met Katharine over het online platform en de uitdagingen die dat met zich 

meebrengt. Ook RZN heeft een netwerk van onderzoekspartners. Wellicht zijn er mogelijkheden 

om ook met een online-platform te gaan werken.  

 

Zaterdag 17 juni 2017   

 

Ook op onze dag van vertrek staan we vroeg naast ons bed. Dit maal om onze voorzitter te 

verrassen tijdens het ontbijt, omdat zij jarig is. Na een geslaagd verjaardagontbijt met slingers en 

cadeautjes is het dan toch echt tijd om ons gereed te maken voor vertrek.  

 

Terwijl we in de vlieghal wachten, verdiepen we ons in de opgedane kennis en plannen. Genoeg 

plannen en voornemens, nu gaan kijken hoe we ze kunnen verwezenlijken!  

‘Passengers for flight XX to Amsterdam, report for boarding please.’ Met die mededeling komt ons 

verblijf in Madrid definitief tot een einde. Met een koffer vol mooie herinneringen, nieuwe contacten 

en diverse nieuwe plannen keren wij weer huiswaarts.  


