
                 
                                      

 

 
 

 

Verslag Symposium ‘Reuma en dan?’ 

 

Datum:  

13 oktober 2018 

Organisatie: 

Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN); Reuma Netwerk Utrecht e.o. en 

Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.  

 

10.00-10.30 uur Ontvangst 

Alle deelnemers worden bij binnenkomst van harte welkom geheten met een kopje 

koffie/thee en iets lekkers. Ondanks het warme weer is bijna iedereen aanwezig, die zich 

in grote getale voor de bijeenkomst heeft aangemeld.  

 

10.30-10.45 uur Welkom 

Diana Lewinski (ReumaZorg Nederland), Marielouise Frediani (lid van RZN) en Corry van 

Keulen (RPV Utrecht e.o.) hebben het symposium georganiseerd.  

 

Diana opent het symposium en heet ieder van harte welkom. Zij start met een aantal 

huishoudelijke mededelingen: 

• Spreekster Maria Grijpma heeft helaas moeten afzeggen vanwege 

familieomstandigheden. Haar presentatie komt daarmee te vervallen.   

• Er zullen gedurende het symposium foto’s gemaakt worden. De foto’s worden 

gebruikt voor het verslag, voor facebook en voor op de website. De mensen die 

liever niet op de foto willen, zitten achterin de zaal.  

• Mochten mensen gedurende de presentaties behoefte hebben om te gaan staan 

om even te strekken, schroom niet om dit te doen. Er zullen gedurende de dag 

pauzes worden ingelast.  

• Graag mobiele telefoons op tril.  

 

‘Don’t Delay, Connect Today’ 

Diana vertelt meer over de aanleiding tot het symposium ‘Reuma en dan?’ Reuma is niet 

altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Het is een stille ziekte aan het worden en dat mag 

niet. Er zijn nog steeds mensen, die te lang wachten met naar de dokter gaan. Maar ook 

mensen die niet snel genoeg worden doorverwezen, omdat ‘moe zijn’ of  ‘een pijnlijke 

knie’ van alles kan betekenen.  

 

Met de campagne ‘Don’t Delay, Connect Today’ wil de European League Against 

Rheumatism (EULAR) mensen (algemene publiek, patiënten, zorgverleners) bewust maken 

van het belang van een vroege diagnose van reuma. ReumaZorg Nederland (RZN) is lid 

van EULAR voor PARE en heeft de ‘Campagne Don’t Delay, Connect Today’ ook op 

Nederlandse bodem uitgezet. In de campagne worden twee logo’s gebruikt: 

 

             
Logo EULAR                  Logo ReumaZorg Nederland 
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Andere projecten  

‘Don’t Delay, Connect Today’ is niet het enige project waar ReumaZorg Nederland (RZN) in 

2018 mee naar buiten komt. Diana noemt:  

• Kennisagenda van mensen met reuma. Kijk op 

https://reumazorgnederland.nl/kennisagenda-reuma/  

• Rapport Wisselen van medicijnen. Kijk op https://reumazorgnederland.nl/wisselingen-

medicatie-patient-moet-meer-worden-beschermd/ en 

https://reumazorgnederland.nl/onnodig-wisselen-van-medicijnen/ 

 

Diana geeft het woord aan Bo Nannekhan. Bo heeft artritis psoriatica en vertelt haar 

persoonlijke verhaal over de aanloop naar haar diagnose en hoe zij sindsdien met reuma 

heeft leren leven.   

 

10.45-10.55 uur ‘Aanloop naar de diagnose en daarna’, ervaringsverhaal Bo 

Nannekhan 

 

Op een ochtend stond Bo op en had pijn in haar knie. Ze ging ervan uit dat ze gewoon een 

verkeerde beweging had gemaakt, maar de pijn verdween niet. Het werd steeds erger. Zo 

erg zelfs dat ze een bezemstok pakte ter ondersteuning. Toch ging ze niet naar de 

huisarts… het gaat vast wel weer over, dacht ze.  

 

De diagnose 

In die periode moest Bo naar de dermatoloog voor haar psoriasis, waar ze al sinds haar 

16e last van heeft. Ze vertelde tussen neus en lippen door dat ze ook nog pijn had aan 

haar knie. Op dat moment had Bo een goed oplettende dermatoloog. Die zette het balletje 

aan het rollen bij de reumatoloog; de diagnose artritis psoriatica (AP) was snel gesteld. 

 

Onrust 

De diagnose resulteerde in grote onrust bij Bo. Ze had met de psoriasis al een auto-

immuun ziekte, waarom verdiende zij er nu nog een? Ook was ze bang om vroeg ‘oud’ te 

zijn en om in een rolstoel te eindigen.  

 

Medicatie 

Ze startte met methotrexaat en was veel misselijk. Daarom stapte Bo over op andere 

medicatie. Naast reuma heeft Bo een groter risico op hart- en vaatziekten, een co-

morbiditeit die vaak voorkomt bij reuma maar die ook in de familie voorkomt.  

 

Dieptepunt 

Door het aan huis gekluisterd zijn vanwege de reuma verloor Bo haar baan, veel 

vriendschappen en kreeg ze steeds minder vertrouwen in zichzelf. Ook holde haar conditie 

achteruit. “Ik eindigde in een slachtoffer rol.” vertelt Bo. “Ik wilde graag meer bewegen 

maar twijfelde ‘kan ik het wel, mag ik het wel?’. Dat was het dieptepunt.”  

 

De weg terug 

Uiteindelijk besluit Bo actie te ondernemen en te starten met hydrotherapie. Het geeft 

haar het vertrouwen om te starten met hardlopen. Uiteindelijk loopt ze twee keer de 

Mariekenloop, een keer de Zevenheuvelennacht en als hoogtepunt de Nijmeegse 

Vierdaagse. “Daar waar ik tien jaar geleden dacht, ‘ik heb reuma dus ik kan niks meer’, 

heb ik nu geleerd om te kijken naar wat ik wel kan.” vertelt Bo. “De reuma heeft mijn 

leven veranderd. Het is niet hoe ik mijn leven voor me zag, maar de reuma heeft mij ook 

veel geboden. Ik heb leren accepteren dat de ziekte een deel van mijn leven is maar het 

bepaalt het niet.” 

 

10.55-11.15 uur ‘Vroege diagnose bij reuma’ 

https://reumazorgnederland.nl/kennisagenda-reuma/
Wisselen%20van%20medicijnen.
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Na Bo’s verhaal interviewt Diana Lewinski huisarts Lydia Ketting-Stroet. Lydia werkt in een 

groepspraktijk in Zuid-Oost Utrecht.  

 

Over de huisartsenpraktijk 

De groepspraktijk heeft een patiëntenpopulatie van zo’n 8100 mensen die zijn 

ingeschreven. De praktijk is gemêleerd. Patiënten zijn studenten, immigranten, rijkere en 

armere mensen. Als er sprake is van taalbarrière dan nemen patiënten vaak zelf al iemand 

mee naar het consult; partner, kinderen, buren. Als het nodig is, dan is er ook een tolk 

beschikbaar.  

 

Reuma tijdens opleiding tot huisarts 

Tijdens haar opleiding Geneeskunde kreeg Lydia wel enige training over reuma. Het werd 

behandeld tijdens 2 tot 3 colleges. Bij de huisartsenopleiding werd er meer aandacht 

besteed aan het bewegingsapparaat en ging het ook over reuma. Als zij nu als huisarts 

tegen vragen aanloopt op het gebied van reuma, dan kan zij specifiek over dit onderwerp 

nascholing volgen.  

 

De eerste klachten van reuma 

Gewrichtsklachten komen heel veel voor (heup, schouder). Mensen komen daar veel mee 

naar de huisarts. Toch is het aandeel mensen dat hiervan reumatoïde artritis blijkt te 

hebben zo’n 2-3%.  Het komt dus niet vaak voor op de totale patiëntenpopulatie. Deze 

mensen komen pas 2-4 weken na de eerste klachten bij de huisarts. Veel mensen kijken 

hun klachten eerst zelf nog even aan.  

 

De diagnose 

Lydia is wat terughoudend in het direct stellen van de diagnose reuma, als de klachten niet 

meteen heel duidelijk zijn. Ze geeft eerst pijnstilling, doet bloedonderzoek, maakt foto’s 

maar neemt ook even de tijd om meer inzicht te krijgen in de aard van de klachten. 

Sommige mensen zijn zo heftig qua klachten die worden natuurlijk gelijk doorverwezen.  

 

Contact huisarts-specialist 

Huisarts en reumatoloog zoeken elkaar op als er overlegd moet worden over een patiënt. 

Er is veel telefonisch contact, de mogelijkheden zijn laagdrempelig. Toch zoeken ze elkaar 

minder op om te overleggen over de zorg in het algemeen. Hiervoor worden vooral de 

opleidingsmogelijkheden gebruikt, waar huisarts en specialist elkaar ontmoeten.  

 

Praktijkondersteuner voor reuma? 

Voor reuma zou een aparte praktijkondersteuner niet voldoende patiënten opleveren. 

Diabetes en COPD scoren wat patiënten aantallen betreft veel hoger. Reumapatienten 

zullen toch binnen een regulier consult vallen van de huisarts. Probeer te bedenken dat als 

je meer tijd nodig hebt voor je probleem, dat je vooraf meer tijd inplant wanneer je een 

afspraak maakt bij de huisarts.  

 

Wat doet ertoe voor de patiënt? 

Lydia benadrukt dat het belangrijk is om het hele plaatje van een patiënt mee te nemen 

tijdens een consult; hoe is het thuis, op het werk? Welke facetten van het leven spelen 

een rol in hoe gezond een patiënt zich voelt? Sommige huisartsen betrekken deze 

belangrijke facetten eerder in hun gesprek met een patiënt dan anderen.   

 

Eigen regie 

Veel mensen met een chronische aandoening hebben veel acceptatie van hun ziekte, 

praten of zeuren liever niet, maar vergeten daardoor op tijd aan de bel te trekken bij de 



 
 
 
 

4 

 

huisarts bij nieuwe klachten. Het is belangrijk dat patiënten hierin hun eigen 

verantwoordelijkheid nemen en contact opnemen met de huisarts als dit nodig is.  

 

11.15-11.30 uur Koffiepauze 

 

11.30-12.00 uur Lezing ‘Positieve gezondheid’ 

 

Corry van Keulen is verpleegkundige en is zelf ook reumapatiënt. Zij heeft vanwege de 

ziekte van Wegener twee jaar op bed gelegen. Tijdens haar ziekbed kwamen de vragen: 

Wie ben ik eigenlijk nog? Hoe moet het nu verder met mijn werk? Dit was het dieptepunt. 

Een dieptepunt die veel mensen nodig hebben om van daaruit weer beter te worden. Een 

positieve kijk op gezondheid hielp Corry om ook mentaal weer op te knappen.  

  

Machteld Hubert heeft het instituut Positieve Gezondheid opgericht. Machteld is huisarts en 

een zeer ervaren patiënt. Ze weet dat je zelf kunt werken aan je gezondheid door te 

focussen op wat je wel kan.  

 

Wat is Gezondheid? 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde in 1948 een definitie aan gezondheid: 

"Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn 

en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken." Wie is er aan 

de hand van deze definitie echter nog gezond? Je mag immers niks mankeren wil je 

gezond zijn.  

 

Blue Zones 

Op de wereld zijn een aantal plekken onderzocht waar mensen gelukkig en gezond oud 

worden. Dit zijn vijf zogenaamde ‘blue zones’. De blue zones liggen allemaal rond de 

evenaar. Bewoners in deze blue zones lijken allemaal een bepaalde levensstijl te hanteren. 

Ze staan op met de kippen, niet met de wekker. Ze beginnen met een ontbijt en stoppen 

met eten zodra ze 80% vol zitten. Er wordt daarna gewerkt en veel gewandeld. ’s Avonds 

staan er frisse groente, fruit, noten, vis en af en toe een stukje vlees op het menu. 

Gedurende de dag maar vooral ’s avonds is er veel ruimte voor sociale contacten. Familie 

staat centraal; ouderen wonen bij hun kinderen en kleinkinderen. Het zijn belangrijke 

indicatoren die het gelukkig en gezond oud worden positief beïnvloeden.  

 

Positieve Gezondheid 

Machteld Hubert gaf in 2012 een nieuwe definitie aan gezondheid: “Gezondheid als het 

vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, 

fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Het spreekt mensen aan op hun kracht, 

hun talenten en hun dromen. 

 

Gezondheid is meetbaar 

Op basis van onderzoek met artsen en patiënten stelde zij 6 elementen op die invloed 

hebben op je gezondheid. Dit zijn: je lichamelijk functioneren, je mentaal welbevinden, de 

zingeving die je geeft aan het leven, je ervaren kwaliteit van leven, je mogelijkheid om 

sociaal te kunnen participeren en je dagelijks functioneren. Aan de hand van deze 

elementen kan je je gezondheid op ieder moment in beeld brengen.  

Het is een inventarisatie waarmee je het gesprek met jezelf kunt aangaan: Hoe gaat het 

nu? Wat wil je? Wat kun je? Wat besluit je? Wat maakt dat je het niet gaat doen? Wat heb 

je nodig om het toch te doen? 

 

Je eigen gezondheid meten 

Iedereen in de zaal wordt uitgenodigd om zelf een ‘spinnenweb’ te maken van zijn/haar 

huidige gezondheid. Voor meer informatie over het maken van je eigen ‘spinnenweb’ ga 
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naar: www.mijnpositievegezondheid.nl Kijk voor meer informatie over Positieve 

Gezondheid ook bij: www.iph.nl  

 

12.00-12.30 uur ‘Oplossingsgericht werken’ 

 

Ellen Klaver is activiteitentherapeute in de militaire geestelijke gezondheidszorg. Zij focust 

zich op oplossingsgericht werken: kijk naar wat er wel kan en probeer te negeren wat er 

niet kan. Soms moet het minder met je gaan om te beseffen ‘Stop, dit kan niet, er moet 

nu iets gebeuren!’ Die momenten heeft iedereen in verschillende frequenties. Het vraagt 

energie en respect voor jezelf om te starten met veranderen.  

 

Verandering gaat in kleine stappen 

‘Hoe dan?’ is vaak een moeilijke stap als je iets wil veranderen. Ellen adviseert om daarin 

kleine, haalbare stappen te zetten. Schrijf de kleine dingen op waar je gelukkig van wordt. 

Probeer deze vaker in te plannen in je dag. Het doel is: het ‘ik kan niet’ monster in jezelf 

zo klein mogelijk te maken, door hem minder eten te geven.  

 

Wees aardig voor jezelf 

Gedrag veranderen is een beer van een klus. Oud gedrag heeft altijd aandacht gekregen. 

Daardoor zal dat oude gedrag altijd aanwezig blijven en lonken. Verzin een code woord 

voor jezelf op het moment dat je weer afdwaalt naar je oude gedrag. Of zorg ervoor dat 

iemand je weer tot de orde roep. Wees daarin aardig voor jezelf. Gaat het een keer mis, 

dan is er geen man overboord. Soms mag je ook even schreeuwen dat je er even 

‘helemaal klaar mee bent!’. Gun jezelf daarna weer een nieuwe kans.  

 

Ellen sluit af met de quote: ‘Als je kijkt naar wat er mist, zie je de gebreken. Als je kijkt 

naar wat er is zie je de talenten.’ 

 

12.30-13.15 uur Lunch 

 

13.15-13.30 uur Bewegen  

 

Martijn van Soest is fysiotherapeut in Utrecht en daarnaast toegepast psycholoog in 

opleiding. Hij geeft een presentatie over bewegen en sporten bij reuma.  

 

Belang van bewegen 

Bewegen is goed voor je. Dat geldt voor iedereen. Je vermindert je kans op hart- en 

vaatziekten en je verbetert je kwaliteit van leven. Ook mensen met reuma kunnen 

sporten. Vooral de cyclische sporten worden geadviseerd. Dit zijn sporten zoals wandelen, 

fietsen en zwemmen (bijv. hydrotherapie: zwemmen in warm water). Ook Yoga en TaiChi 

zijn zeer geschikte vormen van sport voor mensen met reuma. Zelfs hardlopen is mogelijk.  

 

Belasting en Belastbaarheid 

Het is belangrijk om je te beseffen dat pijn tijdens het bewegen niet perse hoeft bij te 

dragen aan verdere gewrichtsbeschadiging, maar je moet er wel rekening mee houden. 

Pas daarbij op voor piekbelasting. Als je je lichaam te snel, te veel belast, krijg je 

spierpijn. Deze veroorzaakt ontstekingseiwitten die een negatieve invloed hebben op de 

reuma. Maak een evenwicht tussen belasting en belastbaarheid (Wat doe ik en wat kan 

ik?). Bouw sporten rustig op. Binnen je eigen grenzen van belastbaarheid kan je 

behoorlijke vooruitgang boeken. Het is goed om met je reumatoloog of 

reumaverpleegkundige te praten over hoe je zou willen bewegen/sporten met reuma. 

Lokale reumapatiëntenverenigingen bieden vaak mogelijkheden om onder begeleiding van 

een fysiotherapeut aangepast te kunnen sporten. Vaak ook met korting.  

 

http://www.mijnpositievegezondheid.nl/
http://www.iph.nl/
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Oefening 

De aanwezigen gaan daarna zelf aan de slag met een oefening. Hoe kunnen zij 

samenwerken om 4 verschillende kleuren ballonnen in verschillende hoeken van de ruimte 

te krijgen? Een mooi voorbeeld van hoe je op een makkelijke, kosteloze en leuke manier in 

beweging te blijven. Een aanrader is ook om dagelijks mee te doen aan de korte 

beweegoefeningen van Nederland in Beweging  

 

13.30-14.00 uur ‘Op jouw gezondheid!  

 

Martijn van Soest geeft de presentatie ‘Op jouw gezondheid’.  

Als je ziek wordt dan gaat dat gepaard met vragen zoals: Wat heb ik? Wat veroorzaakt 

het? Hoe lang gaat het duren? Wat kan ik er zelf aan doen? Door hierin om te denken en 

oplossingsgericht te werk te gaan, kan je jezelf helpen om gezonder te worden.  

 

Hoe kan je dingen omdenken? 

- Positieve zelfspraak (benoem wat goed gaat) 

- Hulp zoeken bij anderen (positieve support) 

- Sporten/Bewegen (doen wat wel kan) 

- Niet vergelijken met vroeger (kijken naar wat niet meer kan) 

 

Oefening 

De aanwezigen gaan actief aan de slag met omdenken. Dit doen ze in tweetallen. Ieder 

gaat aan de slag met de volgende opdracht: Kijk terug naar een moment waarop je je 

minder goed voelde. Probeer anders naar dit moment te kijken waardoor er een positiever 

gevoel uitkomt. Probeer elkaar te helpen.  

 

Na de opdracht delen de groepen hun voorbeelden: 

• Lambert heeft voorheen veel hard gelopen. Dat lukte door de reuma niet meer. Hij 

besloot toen te gaan powerwalken. Dat levert nu net zo veel voldoening op.  

• Hetty liep eerst lange afstanden. Dat lukte door de reuma niet meer. Nu loopt ze 

minder lange afstanden maar is daar ook trots op.  

• Renate kon vanwege reuma geen gitaar meer spelen. Ze besloot zangles te gaan 

volgen, waar ze minstens zo veel plezier aan beleeft.   

 

Omdenken bij reuma 

Reuma is grillig en onvoorspelbaar. Soms maak je plannen die je op een ‘mindere dag’ 

toch moet veranderen. Probeer dan om te denken; kan je iets anders doen waardoor je 

dag alsnog een succes wordt? Misschien had je een lange wandeling gepland, maar lukt 

het simpelweg niet die dag, misschien kan je dan iets anders doen? Fietsen? Naar een 

vriendin? Een goed boek lezen? Bedenk dat je er flink de ‘P’ in mag hebben, maar probeer 

hierin niet te lang te blijven hangen.  

 

14.00-14.10 uur ‘Aanloop naar de diagnose en daarna’ 

 

Diana Lewinski kreeg 25 jaar geleden te horen dat ze reuma heeft. De klachten begonnen 

toen ze haar handen niet goed meer kon bewegen. Ze dacht ‘Misschien heb ik de telefoon 

te vaak opgenomen.’ De klachten bleven, dus besloot Diana toch maar naar de huisarts te 

gaan, die haar doorverwees naar een manueel therapeut. Diana kreeg ondertussen ook 

steeds meer moeite met trappen lopen. De manueel therapeut zag hierin geen verband 

met de problemen met haar handen. “Het zit een beetje tussen je oren.” was min of meer 

de boodschap.  

 

Latere diagnose 

Inmiddels ging het uit bed stappen ’s ochtends steeds lastiger. Op vakantie zei een 

https://www.uitzendinggemist.net/programmas/346-Nederland_in_Beweging.html
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reisgenoot: “Heb je misschien reuma?” Diana besloot bij thuiskomst toch maar weer terug 

te gaan naar de huisarts. Die vertelde dat er bij nader inzien toch een reumafactor in haar 

bloed zat. Inmiddels een jaar na haar eerste bezoek aan de huisarts, werd Diana 

doorverwezen naar de reumatoloog. De diagnose Reumatoïde Artritis was daarna snel 

gesteld.  

 

Medicatie en co-morbiditeit 

Ze kreeg per direct medicatie. De methotrexaat was heftig. Het hele weekend lag Diana op 

bed zodat ze op maandag op het werk net kon doen alsof er niks aan de hand was. 

Sporten werd moelijker. Ook bleek dat er co-morbiditeiten waren.  

 

Het belang van begrip 

Er was onbegrip op het werk. Het leidde er uiteindelijk toe dat ze werd afgekeurd op het 

werk. Diana ging echter niet achter de geraniums zitten. Ze werd eerst vrijwilliger voor 

een lokale reumapatiëntenvereniging en daarna voor ReumaZorg Nederland. Besloten 

werd om wat medicatie betreft over te stappen op een biological. Dit leverde in eerste 

instantie heftige bijwerkingen op. Contact leggen hierover met de reumatoloog en de 

verpleegkundige was in eerste instantie lastig. Gelukkig zorgde een reumaverpleegkundige 

ervoor dat Diana alles van zichzelf kon afpraten. Ze voelde zich serieus genomen met haar 

verhaal. De ervaren bijwerkingen op de biological heeft Diana uiteindelijk doorgegeven aan 

het Lareb. Deze instantie registreert de bijwerkingen die mensen ervaren op medicatie.  

 

Diana gaat voor kwaliteit van leven. 

 

14.10-14.25 uur Pauze 

 

14.25-15.00 uur ‘Vroege diagnose bij reuma‘ 

 

Jocea Michels- van Amelsfort is reumatoloog bij het Diakonessenhuis in Utrecht. Wanneer 

mensen de diagnose reuma krijgen, is hun eerste vraag vaak: kom ik dan in een rolstoel 

terecht? Het streven is natuurlijk om dit als reumatoloog niet te laten gebeuren. Je wil dat 

mensen aan het werk kunnen blijven, mee kunnen blijven doen in het gewone leven.  

 

Gevolgen van niet behandelen 

Als je een beginnende Reumatoïde Artritis (RA) niet zou behandelen, dan neemt de schade 

aan het ontstoken gewricht langzaam toe. Er komt na verloop van tijd een punt dat een 

patiënt lichamelijk niet meer beperkt wordt door de ontstekingen aan zijn gewrichten maar 

door de gewrichtsschade die is ontstaan als gevolg van die ontstekingen.  

 

Window of Opportunity 

Bij RA is er sprake van een ‘Window of Opportunity’. Dit is een korte periode aan het begin 

van de ontstekingsactiviteit waarbij er nog geen schade aan de gewrichten is ontstaan. In 

deze fase moet de ontstekingsactiviteit zo snel mogelijk worden teruggebracht met als 

doel (Treat to target) de ontsteking volledig te onderdrukken (remissie). In deze beginfase 

wordt iemand met RA vaak gezien door de reumatoloog. Dit heet ‘tight control’.  

 

Behandelopties 

Op het gebied van medicatie bij RA zijn er verschillende opties:  

1. Zuivere pijnstilling 

2. Ontstekingsremmers 

3. Prednison 

4. Intra-Articulaire behandeling (injecties) 

5. Ziekte beïnvloedende geneesmiddelen  

Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs (DMARDS) 



 
 
 
 

8 

 

6. Biologicals 

7. Small molecules zoals JAK- remmers 

 

Behandeling 

DMARDS worden als eerste voorgeschreven na de diagnose RA. DMARDS zijn bijna 

allemaal per toeval uitgevonden. Ze hebben een wetenschappelijk bewezen remmende 

werking op ontstekingsactiviteit. Hun effect is echter pas langzaam zichtbaar. Van de 

DMARDS is Methotrexaat de eerste keuze. Alternatieven zijn: plaquenil, 

hydroxychloroquine, sulfasalazine, azathioprine, leflunomide. Mocht er na 3-6 maanden 

weinig effect zichtbaar zijn, dan wordt vaak besloten om een (andere) combinatie van 

DMARDS uit te proberen. Als deze combinatie na 3-6 maanden ook geen effect blijkt de 

hebben, kan een biological worden toegediend, al dan niet als aanvulling op de DMARD. Is 

er na 3-6 maanden nog steeds geen sprake van een voldoende remming van de 

ontstekingsactiviteit, dan kan worden overgegaan op een andere biological - DMARD 

combinatie.  

 

Effectiviteit biologial 

Biologicals blijken uiteindelijk effectief bij 50% van de patiënten. Bij 20% van de patiënten 

blijkt de biological gedeeltelijk effectief. 30% van deze patiënten reageert niet op een 

biological.  

 

Nadelen van een biological 

Het nadeel van een biological is dat het niet effectief blijkt voor alle mensen met RA. Ook 

blijkt maar 10% van de gebruikers uiteindelijk zonder biological hun leven voort te kunnen 

zetten en zijn er bijwerkingen zoals een hogere kans op infecties. Daarnaast is niet 

duidelijk wat de lange termijn consequenties kunnen zijn van het gebruik van een 

biological. Tot slot zijn biologicals kostbare geneesmiddelen; zo’n 1000 euro per patiënt 

per maand.  

 

Jak-remmers 

De nieuwste geneesmiddelen tegen RA zijn de Jak-remmers. Jak-remmers werken in 

tabletvorm. Ze hoeven niet ingespoten te worden zoals bij biologicals. Mensen met RA 

maken te veel cytokines aan in hun bloed. Jak-remmers verminderen de aanmaak van 

cytokines zodat zij minder ontstekingsinformatie doorgeven aan de celkern. In Nederland 

zijn er twee soorten Jak-remmers op de markt Baricitinib en Tofacitinib. 

 

Onderzoek naar Jak-remmers is veelbelovend. Na 6 maanden heeft 40% van de patiënten 

ongeveer 70% verbetering in hun ziekteactiviteit, daarna blijft de score stabiel. Jak-

remmers hebben ook bijwerkingen. Ook hier is sprake van een verhoogde kans op 

infecties. Daarnaast is er kans op verhoogde lipiden (cholesterol). De kosten zijn nu 

vergelijkbaar met een biological. Er komen binnenkort echter nieuwe Jak-remmers op de 

markt. Dit zorgt er op termijn voor dat de kosten zullen dalen.  

 

Hoe ziet de toekomst van reuma eruit? 

Genezing van reuma is natuurlijk het hoogste doel. Auto-immuniteit is echter een complex 

systeem dan moeilijk te doorgronden is. Zo lang reuma niet volledig te genezen is, zijn er 

ontwikkelingen om te kijken naar medicatievrije remissie; langer dan een half jaar zonder 

medicatie en ontstekingsactiviteit. 10% van de mensen met RA lukt dit uiteindelijk. Dat is 

nu wel weinig, maar we hopen uiteindelijk op meer. De belofte is in ieder geval dat de 

patiënt geen schade mag ondervinden (First do no harm).  

  

Er zal meer worden toegewerkt naar personalized medicine, waarbij iedere patiënt de 

medicatie-combinatie krijgt, die het beste past. Het vinden van de ideale ‘mix’, de ‘Window 
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of Opportunity’, kost echter tijd. Je moet een medicijn immers minimaal 3 maanden 

uitproberen.  

 

Het zou fijn zijn als er een soort ‘DNA paspoort’ voor reuma wordt ontwikkeld. Dit paspoort 

laat zien wie op voorhand meer baat kan hebben bij bepaalde medicatie.  

 

Zeker is in ieder geval dat er in de toekomst meer nadruk zal komen te liggen op kwaliteit 

van leven als uitkomstmaat van behandeling.  

 

15.00-15.30 uur Afsluiting en dankwoord 

 

Diana Lewinski en Corry van Keulen bedanken alle sprekers voor hun bijdrage. Het was 

een inspirerende dag.  

 

 

 

 


